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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov a medzi - predmetová výučba z oblasti finančnej 

a matematickej gramotnosti. V rámci stretnutia sme tvorili úlohy a námety z bežného života 

a diskutovali sme o návrhoch implementácie tém ako dlhy a ako im predchádzať v profesijnom 

uplatnení/ podnikanie, živnosť a pod. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, úlohy z bežného života. 

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

Hlavné body: 

1. Rozbor odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba námetov. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

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


1. Rozbor odbornej literatúry – svet v mojej hlave. 

2. Diskusia – vzájomné učenie sa. 

3. Tvorivá činnosť- tvorba návrhov na inovatívne úlohy. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledovný prehľad na tému úver a dlh, ktorý môže byť použitý 

v rámci vyučovacieho procesu: 

Zamyslite sa nad nasledujúcimi typmi finančných produktov. Poznáte niektorý z nich? 

   ver  

  Kreditná karta  

   ypotéka  

  Leasing  

 k človek chce používať nejakú vec, tak si ju môže požičať alebo kúpiť.  

Príklade bicykla (OPS) 

 k sa chceme cez víkend bicyklovať a nemáme bicykel, môžeme poprosiť kamaráta, aby nám na 

víkend bicykel požičal. Táto možnosť má tú výhodu, že bicykel nám nemusia rodičia kúpiť – 

potrebovali sme ho len na 2 dni a kupovať bicykel len na 2 dni by bolo veľmi nevýhodné.  

Takisto výhodou je to, že ak sa o bicykel budeme dobre starať, tak nám ho kamarát znovu požičia, ak 

ho budeme potrebovať.  k bicykel poškodíme alebo stratíme, tak rodičia musia zaplatiť opravu alebo 

kúpiť nový bicykel.  k tak neurobíme, kamarát nám nabudúce bicykel nepožičia, lebo bude mať s 

nami zlé skúsenosti .  

 ruhá možnosť je ak sa chceme bicyklovať pravidelne každý víkend a nechceme byť závislí od toho, 

či nám kamarát bicykel požičia, alebo nie, tak poprosíme rodičov, aby nám bicykel kúpili.  e to 

najjednoduchšia možnosť v prípade, ak majú našetrené peniaze, alebo dostatočne vysoký príjem na 

nákup potrebnej veci.  ýhoda takéhoto nákupu je tá, že tovar je ihne  náš, a nie sme nikomu nič 

dlžní a nemusíme vrátiť žiadny dlh a ani kúpený tovar. Nevýhodou je to, že nie vždy mesačný príjem 

postačuje na okamžitý nákup toho, čo potrebujeme.  o ak si niekto chce kúpiť dom, alebo byt   k si 

niekto chce kúpiť napr. byt alebo dom, tak musí šetriť aj niekoľko desiatok rokov, kým by našetril 

dostatočné množstvo pe azí a v takomto prípade nemôže danú vec počas doby šetrenia využívať.  

 very ľudia poberajú na rôzne účely, v rôznej výške a na rôzne dlhé obdobie. Na jednej strane o ne 

žiadajú pri bežných potrebách na zabezpečenie chodu domácnosti, na nákup tovarov a služieb bežnej 

spotreby – napr. bicykel, práčka, chladnička, dovolenka a pod. Na druhej strane si prostredníctvom 

nich zaobstarávajú veci, ktorými sú napríklad domy, byty, autá a podobne - to znamená tovary, ktoré 

stoja viac pe azí a dajú sa využívať dlhšie. Najčastejšie typy úverov, s ktorými sa môžeme stretnúť:  

 Spotrebný úver  

  ypotekárny úver  



 Kontokorentný úver  

 Kreditná karta  

 Leasing  

 lohy: 

1. Porovnajte výhody a nevýhody po ičania si veci, nákupu za hotové a nákupu na úver.  

Požičanie si veci  

Nákup za hotové 

Nákup na úver 

2. Vypočítajte ročné výnosové percento  

 ktivita: prečo je vzduch zadarmo  
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– jeden zo samostatných a alternatívnych prístupov k ekonómii. Ekonómovia rakúskej ekonomickej 

školy, ktorej prvá generácia pracovala v Rakúsko-Uhorsku, hlavne vo Viedni, obhajujú vysokú mieru 

voľnosti spontánne vzniknutých trhov, na ktorých sa môžu najlepšie prejaviť výhody 

nekontrolovaného, neregulovaného cenového mechanizmu. Ceny odrážajú subjektívnu hodnotu, 

ktorú tovarom a službám prisudzujú predávajúci a kupujúci.  ej najvýznamnejší predstavitelia sú Carl 

Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig Edler von Mises, Friedrich August von Hayek, Murray 

Rothbard a Walter Block. Menger objasnil subjektívny základ ekonomickej hodnoty a ako prvý do 

podrobna vysvetlil teóriu hraničnej užitočnosti (čím väčšie množstvo jednotiek určitého statku 

jednotlivec vlastní, tým menšiu hodnotu pre neho predstavuje každá jednotka tohto statku). 

Na základe diskusie zostavte argument ako odpove  na vyššie položenú otázku. 

 

Odporúčame pokračovať v tvorbe a zdieľaní dobrej praxe. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  
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reflektujúc potreby trhu práce 
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Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 25.4.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

2. Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

3. Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 



4. Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

5. Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

6. PaedDr. Michaela OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 

 


