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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo hlbšie  oboznámenie sa a pripomenutie si jednotlivých 

tém, ktoré nás čakajú. Zaoberali sme sa témami ako implementovať prvky finančnej gramotnosti vo 

výchovno-vzdelávacom procese u žiakov  aj u žiakov so ŠVVP v nadväznosti na funkčnú a 

emocionálnu gramotnosť. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, plán, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Plán činností PK – predstavenie koordinátorkou. 

2. Diskusia. 

3. Práca s odbornou literatúrou. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy:  

Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností potrebných pre život. Aj keď vedomosti 

a porozumenie sú nevyhnutné, nemali by sme ich vnímať ako hlavný cieľ finančného vzdelávania. 

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


Edukačný proces má smerovať k tomu, aby si žiaci osvojili nevyhnutné kľúčové zručnosti, ktorými 

má disponovať zodpovedný občan v oblasti rozumnej spotreby, kritického myslenia a trvalo 

udržateľného rozvoja. „Finančne gramotný žiak by mal vedomosti, pravidla, postupy a zručnosti 

aplikovať vo svojom živote - jeho správanie by malo byť finančne zodpovedné“ (Hesová, Zelendová, 

2011, s. 9). Na dosiahnutie týchto cieľov žiaci - mladí spotrebitelia potrebujú nielen vedomosti a 

porozumenie, ale aj kompetencie, ktoré vzhľadom k tomu, že peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou 

každodenného života môžeme označiť za kompetencie celoživotné.  

 

Program stretnutia: 

1. Interaktívna prezentácia. 

2. Práca s odbornou literatúrou. 

3. Diskusný kruh, návrhy na implementáciu. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci práce s odbornou literatúrou sme spoločne analyzovali Národný štandard FG. 

Národný štandard finančnej gramotnosti  vymedzuje kompetencie, ktorými by mal disponovať 

absolvent strednej školy.  

Kompetencie vymedzené v Národnom štandarde sú cieľové a ich osvojovanie predstavuje dlhodobý 

kontinuálny proces. 

Finančná  gramotnosť je  schopnosť  využívať  poznatky,  zručnosti  a  skúsenosti na efektívne  

riadenie  vlastných  finančných  zdrojov  s  cieľom  zaistiť  celoživotné  finančné zabezpečenie seba a 

svojej domácnosti. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému považujeme za potrebné vymedziť kompetencie, ktorými by mal 

disponovať absolvent:  

„Chcieť a potrebovať” : Byť schopný identifikovať svoje vlastné potreby vo vzťahu k určitým 

finančným témam. 

 „Hľadať a nájsť”: Nájsť vhodnú a spoľahlivú informáciu.  

„Analyzovať a hodnotiť”: Zistiť ako pracujú financie, byť schopný nájsť informáciu, prevziať 

informované rozhodnutie a vhodne reagovať na dosiahnutie svojich cieľov najvhodnejším spôsobom. 

„Porovnávať” : Byť schopný „rozhliadnuť sa“ a porovnať rôzne ponuky.  

„Rozhodovať”: Byť schopný uskutočňovať informované a zodpovedné rozhodnutia.  

„Používať”: Byť schopný efektívne reagovať vo vzťahu k finančným záležitostiam relevantným k ich 

potrebám a uskutočniť jednoduché alebo komplikované transakcie.  

„Hodnotiť dôsledky“: Byť schopný predpovedať pozitívne alebo negatívne následky z rôznych 

rozhodnutí a aktivít, najmä riziká a nebezpečenstvá, ktoré sa často nachádzajú „tlačené malými 

písmenami". 



Absolvent strednej školy  (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný: 

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

 poznať základné pravidlá riadenia financií, 

 rozoznávať riziká v riadení financií,  

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

 efektívne používať finančné služby, 

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok, 

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb 

jednotlivca a rodiny, podniku, 

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností, 

 porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach, 

 orientovať  sa  v  oblasti finančného  trhu(Národná  banka  Slovenska,  komerčné  banky, 

poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie), 

 orientovať  sa  v  problematike  ochrany  práv  spotrebiteľa  a byť schopný  tieto  práva 

uplatňovať, 

 ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúce ako podnikateľ, 

 zostaviť  a prezentovať  vlastný  podnikateľský  zámer,  myslieť  strategicky,  analyzovať a 

riešiť problémy. 

Odporúčame vyššie uvedené materiály a stratégie k implementácii do pedagogického procesu. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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reflektujúc potreby trhu práce 
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Názov pedagogick ého k lubu:  Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v 



bežnom živote- prierezové témy. 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 6.9.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová   

2. Ing. Jana Bakovková   

3. Ing. Anna Fraschová   

4. Ing. Jarmila Bónová   

5. Mgr. Ivana Libutková   

6. PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková   

 

 

 


