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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola prezentácia kognitívnych metód a diskusia o ich 

implementácii s cieľom zvýšiť úroveň finančnej matematiky. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia k 

téme  tvorba rozpočtu. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania. 

Kľúčové slová: kognitívne metódy, finančná matematika, kľúčové kompetencie, tvorba rozpočtu. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba rozpočtu – analýza materiálu. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: kognitívne metódy pri rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti, Prepojenie teórie 

s praxou.  

Program stretnutia: 

 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


1. Interaktívna prezentácia kognitívnych metód- dopĺňanie textu, priestor na otázky. 

2. Diskusný kruh, návrhy na implementáciu. 

3. Tvorba materiálov a ich analýza.  

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Na základe diskusie sme vytvorili nasledovné zhrnutie tvorby osobného rozpočtu.  

Krok č.1 Sumarizácia príjmov 

Odporúčame vypracovať tabuľku a napísať do nej všetky druhy príjmov: 

Príjmy zo zamestnania  

Čistý mesačný príjem  

Odmeny/bonusy  

Iný príjem zo zamestnania  

Ostatné príjmy  

prenájmy  

Rodičovský príspevok, prídavky  

Brigáda, iné....  

 

Krok č.2 sumarizácia výdavkov 

Výdavky na pasíva – výdavky do majetku, ktorý nám neprináša zisk a odčerpáva naše finančné 

zdroje: 

- náklady spojené s bývaním 

Nájomné  

Elektrina  

voda  

kúrenie  

plyn  

odpad  

zariadenie  

Údrţba, záhrada....  

 

- náklady spojené s cestovaním 

- náklady spojené s vedením domácnosti 

- záväzky-dlhy 

 



Výdavky na aktíva – výdavky do majetku, ktorý nám prináša zisk a naše finančné zdroje sa 

zhodnocujú. 

Vkladové aktíva: 

Stavebné sporenie  

Dôchodkové sporenie  

Rezervotvorný účet  

Pravidelné investovanie  

Iné sporenie  

Spolu:  

 

Majetkové aktíva: 

Prenajatá nehnuteľnosť  

Prenajaté stroje  

Prenajaté vozidlá  

Investícia do cenností  

Iné majetkové aktíva  

Spolu:  

 

Poistenie 

Ţivotné poistenie  

Povinné zmluvné poistenie (auto)  

Havarijné poistenie (auto)  

Poistenie nehnuteľnosti  

Poistenie domácnosti  

Sociálne poistenie, zdravotné poistenie  

iné  

 

Pri riešení vyššie uvedených úloh odporúčame kognitívnu metódu, ako napríklad T-Graf. 

T-graf je uţitočná a jednoduchá grafická pomôcka všade tam, kde existujú protichodné pohľady, 

názory, postoje, kde má určitá vec svoje PRE a PROTI, plusy a mínusy. Napríklad pri diskusii 

o potrebnosti jednotlivých zloţiek rodinného rozpočtu. Dá sa vyuţívať hlavne vtedy, keď sa ţiaci 

nevedia rozhodnúť medzi dvomi moţnými alternatívami. Ale dá sa vyuţiť aj v prípadoch, keď majú 

na problematiku jasný názor. 

Stačí, aby si ţiaci rozdelili papier na dve časti a do vrchnej časti si napíšu slová ÁNO- NIE (teda ZA 

a PROTI). 

Úloha 2: 



V rodine Veselých pracujú obidvaja rodičia. Otec Peter má čistý mesačný príjem 850€. 

Jeho manţelka Eva dostáva za svoju prácu mzdu 58O€. Okrem toho dostávajú rodinné 

prídavky na syna Martina vo výške 24€. V tomto mesiaci ich výdavky boli nasledovné: 

za nájom zaplatili 145€; výdavky na energie boli 184€; na stravu si rezervovali 350€; na 

jarné oblečenie plánovali minúť sumu 220€ ; na lieky pre Martina, ktorý má alergiu 

minuli za tento mesiac 24€; plánovali návštevu divadla v hodnote 40€; náklady na 

prevádzku auta nemali byť vyššie ako 70€; poplatky za televíziu, rozhlas a telefón boli 

85€; na neočakávané výdavky sa rozhodli vyčleniť 50€. Podarilo sa rodine Veselých 

ušetriť finančné prostriedky aby si mohli plánovať letnú dovolenku? 

PRÍJMY /VÝDAVKY 

Nájom za byt 

Náklady na auto 

Plyn, vodu a elektrinu 

Lieky 

Strava 

Oblečenie 

Kultúra 

Telefón, rozhlas a televíziu 

Nepredvídané udalosti 

PRÍJMY CELKOM /VÝYDAJE CELKOM 

RODINE VESELÝCH SA PODARILO UŠETRIŤ 

Vypočítajte akú finančnú rezervu si vytvorila rodina Veselých. 

U – 2 Ak si úlohu vypočítal svoj výsledok odovzdaj vášmu finančnému poradcovi. 

Potom spolu vypočítajte, akú sumu si odloţila rodina za 4 mesiace. 

Tu si zapíš výsledok: 

U – 3 Rodina Veselých sa rozhodla, ţe ušetrené peniaze si nenechajú. Dovolenku 

plánujú aţ na budúci rok, preto uloţili peniaze do banky, ktorá im zato sľúbila pripísať 

sumu 3%. 

- Koľko € pripísala banka rodine Veselých? 

- Aká bola celková suma, ktorú si rodina 

 zobrala na dovolenku? 

- Vyplatilo sa rodine uloţiť peniaze do banky? 

- Čo nepríjemne by sa mohlo stať, keby si peniaze nechali doma? 

Kým finančný poradca zapíše údaje na interaktívnu tabuľu, ty si počítaj ďalšie úlohy. 

U – 4 Vypočítaj a zapíš výsledky do tabuľky: 

ZÁKLAD PERCENTOVÁ ČASŤ POČET % 



348 € 35% 

20€ 4% 

1500€ 300€ 

Postup riešenia si zapíš pod tabuľku. 

U – 5 Teraz si zapíš nové pojmy, s ktorými si sa dnes oboznámil na hodine. 

Výsledky zapísal kaţdý poradca za svoju skupinu do svojho farebne odlíšeného riadku 

tabuľky, ktorá bola na interaktívnej tabuli. 

 

Odporúčame vyššie uvedené materiály a stratégie k implementácii do pedagogického procesu. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Zuzana Volfová 
15. Dátum 14.6.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 15.6.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO č.3 

Dátum konania stretnutia: 31.5.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

 Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 



amfiteátrom 7, Levice 

 Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 


