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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľ stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a skupinová práca na tému reklamácie a riešenie 

problémových situácií v rámci štandardu finančnej gramotnosti.  

 

Kľúčové slová: reklamácia, práca s informáciami, finančná matematika, Best Practice. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad Best Practice na predmetnú tému. 

2. Skupinová analýza. 

3. Diskusia. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: Best Practice, finančná gramotnosť, kľúčové kompetencie, finančná matematika. 

Program stretnutia: 

 

1. Prezentácia príkladov Best Practice a prístupov k reklamácii. 

2. Skupinová práca metódou Force fit.  



3. Diskusný kruh, spracovanie výsledkov. 

4. Záver a zhrnutie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na stretnutí sme sa rozprávali o dvoch hlavných témach. Začínali sme diskusiou a prezentáciou na 

tému reklamácie, Best Practice. 

-Best Practice 1 

 

 ZS na analytickom účte 321/1 –Dodávateľ A je 10 000 USD, kurz 1,1780/1 EUR 

Dátum Kurz ECB Kurz KB dev.-predaj Kurz KB devízy-nákup 

01.09. 1,1850 1,1600 1,2080 

21.09. 1,1810 1,1598 1,2072  

Doplňte sumy, predkontujte a zaúčtujte účtovné prípady vo firme: 

1. zVFA 02.09. – predaj tovaru zahraničnému odberateľovi B 6 000 USD 
2. VYD – úbytok predaného tovaru 3 800,- € 
3. zPFA 02.09 – nákup materiálu od dodávateľa C 8 000 USD 
4. VBÚ 02.09. – úhrada zahraničnému dodávateľovi A 
5. ID – kurzový rozdiel z úhrady záväzku ............... 
6. VPD – preprava materiálu 200,- EUR + 20% DPH 
7. ID-JCD – výmer colného orgánu za dovoz materiálu 

a) Clo a colné poplatky 120,- 
b) DPH 20% z ............... 
c) Celkový záväzok voči colnici ............... 

8. VBÚ  – výpis z bežného účtu 22.09. 
a) Úhrada zahraničnému dodávateľovi C za materiál ............. 
b) Úhrada od zahraničného odberateľa B ............... 

9. ID – kurzový rozdiel z úhrady záväzku ............... 
10. ID – kurzový rozdiel z inkasa pohľadávky ............ 
11. PRI – príjem materiálu na sklad ............... 

a) Cena tovaru 5 000,- 
b) DPH 20% 
c) Celková suma faktúry ............... 

Best Practice 2 

Cvičenie 

1. ID Reklamácia voči dodávateľovi 
materiálu – fa bola uhradená

a) Cena materiálu

b) DPH 20%

c) Celková suma reklamácie

Uznaná reklamácia v plnej výške 
vrátená

2. ID vo forme kvalitného materiálu

a) Cena materiálu

b) DPH 20%

c) Celková suma

alebo
3. VBÚ na bankový účet

- / 111

- / 343

315/   -

111/  -

343/  -

- / 315

221/ 315

M D 315 –Ost. pohľadávky D

vznik zníženie

pohľadávky pohľadávky

M D 321 –Dodávatelia D

úhrada vznik

záväzku záväzku

Fa za materiál bola uhradená



 

1. V ktorom právnom predpise si nájdete informácie o právach a povinnostiach  

kupujúceho a predávajúceho? 

 

a/ V Občianskom zákonníku 

b/ V Živnostenskom zákone  

c/ V Zákonníku práce 

d/ V zákone o rodine 

 

2. Nekvalitný tovar reklamujeme  

 

a/ reklamácia nekvalitného tovaru nie je možná 

b/ u predajcu 

c/ u výrobcu 

d/ u Slovenskej obchodnej inšpekcie 

 

3. Medzi ôsmimi  základnými právami spotrebiteľa nenájdeme 

 

a/ právo na  informácie 

b/ právo na uspokojenie základných potrieb 

c/ právo na výber tovaru 

d/ právo na dohodu o cene 

 

4. Kontrolnú činnosť vo sfére obchodu a služieb vykonáva 

 

a/ SOI - Slovenská obchodná inšpekcia 

b/ Fórum spotrebiteľov 

c/ ZSS - Združenie slovenských spotrebiteľov 

d/ Mestská polícia 

 

5. Ktorá spotrebiteľská organizácia zaoberajúca sa ochranou spotrebiteľa má vo svojom 

logu jablko?  

                                   

a/ Asociácia spotrebiteľov Slovenska                                          

b/ Slovenská obchodná inšpekcia 

c/ Združenie slovenských spotrebiteľov 



d/ Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska 

 

6. Reklamáciu nie je možné uplatniť 

 

a/ bez dokladu o kúpe tovaru 

b/ pri kúpe tovaru z výpredaja 

c/ pri kúpe tovaru v tržnici 

d/ bez originálneho obalu 

 

 

7. Záručná lehota na spotrebný tovar je zo zákona  

 

a/ 12 mesiacov 

b/   6 mesiacov 

c/ 24 mesiacov 

d/   1 rok 

 

8. Čiarový kód slovenských výrobkov sa začína číslicami 

 

a/ 885... 

b/ 858... 

c/ 585... 

d/ 558... 

 

9. Ktoré statky nepatria do krátkodobej spotreby 

 

a/ potraviny 

b/ odev 

c/ vysávač 

d/ dovolenka 

 

10. Hlavným činiteľom, od ktorého závisí rast spotreby domácnosti je 

 

a/ počet členov domácnosti 

b/ vzdelanie členov domácnosti 

c/ príjem domácnosti 



d/ vek členov domácnosti 

 

Best Practice 3 

Pán Novák zakúpil televízor značky Samsung. Po polroku sa výrobok pokazil a pán Novák televízor 

reklamoval u predajcu. Zreklamovaný televízor sa mu po dvoch mesiacoch opäť pokazil. Predajca 

jeho reklamáciu vyhodnotil ako neopodstatnenú a odmietol odstúpenie od zmluvy / vrátenie peňazí/. 

Odporúčame pánovi Novákovi obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Navrhnite formu 

obchodného listu- podnetu na prešetrenie správnosti postupu predajcu. 

 

Odporúčame pokračovať v aktivitách a pripravovať ďalšie Best Practice výstupy. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Volfová 
15. Dátum 8.12.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 8.12.2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 



9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


