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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na: diskusiu uplatňovania finančného povedomia žiakov a možnosti jej 

zvyšovania vo vyučovaní odborných predmetov prostredníctvom zábavných a problémových úloh, ako 

aj úloh z praxe. Zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov navštevujúcich strojárske odbory sa pozitívne 

odzrkadlí aj v budúcom pracovnom a osobnom živote absolventov.  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

             V úvode sme si vymedzili základný cieľ, a to navrhnúť možnosti uplatňovania finančnej 

gramotnosti v odborných predmetoch formou zaujímavých úloh, príkladov z praxe, prepojením 

teoretických vedomostí so skúsenosťami ekonomického sektoru. 

Zhodli sme sa na tom, že v súčasnosti, najmä z dôvodu dlhodobej pandemickej situácie nastane problém 

so zvýšením nezamestnanosti. Ľudia budú nútení znižovať svoj rodinný rozpočet, v horšom prípade  

budú musieť niektorú z bánk požiadať o úver. Skonštatovali sme, že mladí ľudia majú problém 

zorientovať sa v tejto problematike, sú neinformovaní, čo sa odráža na neschopnosti vyhľadať si 

vhodného poskytovateľa pôžičky. Mali by poznať výhody a nevýhody jednotlivých komerčných bánk, 

poznať ich produkty, poplatky, sankcie a dôležité bankové pojmy. Môžu tak predísť zbytočnej 

zadlženosti, ktorá nepriaznivú ekonomickú situáciu ešte zhoršuje. Nikto sa nechce stať v budúcnosti 

úverovým dlžníkom, ktorý nie je schopný splácať svoje záväzky.  

Dôležité pre našich absolventov budú po skončení školy aj právne aspekty z pohľadu pracovnej 

zmluvy, jej obsahu, práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúce zo zákonníka práce. 

Mali by byť schopní správne si napísať žiadosť do zamestnania, ako aj štruktúrovaný životopis 

a motivačný list. Ak budú hneď po zvládnutí maturitnej skúšky vhodní na založenie si vlastného 

podnikania, musia ovládať dôležité náležitosti Obchodného a Občianskeho zákonníka.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


Pre strojárske odvetvie je nevyhnutné vyrábať a montovať s čo najvyššou efektivitou, preto by mali 

poznať postup výpočtu normohodín, výber najvhodnejšieho materiálu, nástroja, strojov a zariadení, 

napísať detailný technologický postup výroby súčiastky.  

Po vzájomnej diskusii sme vybrali práve tieto spomenuté vedomosti, na ktoré by sme mali spoločným 

úsilím upriamiť pozornosť a zakomponovať ich do učebnej látky toho ktorého predmetu.  

Na našej škole sa snažíme zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti žiakov prostredníctvom predmetov 

OBN a EAP, ale aj v rámci niektorých iných strojárskych predmetov.  

Žiakov nabádame, aby si všímali veci okolo seba, aby sledovali dianie vo svojom okolí, vývoj 

ekonomiky štátu, finančné a rozpočtové záležitosti nielen vo svojej rodine, ale aj z globálneho pohľadu. 

Diskutovali sme o tom, čo je pre žiakov motivujúce a kreatívne, ako napr. vyskúšať si riešenie rôznych 

modelových ekonomických situácií zaujímavými hrami – či už fyzicky, alebo online. Môžu to byť 

vizuálne pomôcky, simulovanie peňažného trhu, zadanie problémových úloh v skupinách, hra 

s ekonomickými kartičkami, príp. tvorba EKN-tajničiek.  

Pre žiakov je veľkým prínosom, že takéto získavanie vedomostí a zručností z oblasti finančnej 

gramotnosti je zaujímavé, poučné a prospešné aj do ich ďalšieho života. 

Oboznámia sa s novými postupmi a zmenami, ktoré nastávajú v oblasti ekonomiky a financovania 

pomerne často.  

Výmena skúseností a informácií medzi jednotlivými členmi pedagogického klubu priniesli tabuľku, 

ktorá zahŕňa využívanie viacerých metód a procesov, ktorými sa žiaci dopátrajú k relevantným 

výsledkom:  

- Pozorovanie – súčasných, ale aj minulých javov v ekonomike (vplyvy EKN kríz, pandémií, 

živelných katastrof na svetovú ekonomiku) 

- Hypotézy – zachytené súvislosti je potrebné zakomponovať a usporiadať do teórie (neoverená) 

pomocou analýzy 

- Testovanie a interpretácia hypotéz – skúma sa napr. nezamestnanosť,  inflácia, ekonomický 

rast, alebo pokles, zmeny hodnôt cenných papierov, vypĺňajú sa dotazníky, robia sa prieskumy 

- Syntéza ako základ EKN teórie – analýzou pozorovaných javov dokážeme spájať čiastkové 

poznatky a vytvárať tak EKN teórie, žiaci si vytvoria vlastné názory a závery z predošlých 

zistení 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Vedúca klubu zhrnula priebeh dnešného stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť získavania 

ekonomických vedomostí a zručností a teda cieľom je dosiahnuť vysokú finančnú gramotnosť 

absolventov. Žiaci by sa mali oboznamovať s novými postupmi, zmenami a možnosťami v oblasti 

financovania a rozpočtovej problematiky. 

Dohodli sme sa, že počas prezenčného vyučovania budeme so žiakmi robiť viacero praktických úloh, 

cvičení, hier a tajničiek zameraných na zlepšovanie ich orientácie v oblasti finančnej gramotnosti. 

Takéto vyučovanie súčasných žiakov zaujíma a považujú ho za príjemné spestrenie hodín a viac ich 

bude daná problematika baviť. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  11. 05. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Pavol Sekereš  SOŠ technická Tlmače 

5 Matuška Igor  SES a. s.  Tlmače 

 


