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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  
Členovia klubu FG sa na deviatom stretnutí venovali príkladu z praxe a výmene skúsenosti v rámci 

jednotlivých predmetov a tvorbe úloh z hľadiska dodržiavania a kontroly  (SOI, GDPR, ISO 
štandardy.  

 

 
Kľúčové slová: GDPR, ISO, SOI, príklad z praxe, výmena skúseností 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

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

1. Organizácie vykonávajúce dohľad nad dodržiavaním a spracovaním v súlade so SOI, ISO 

normami, GDPR.. 

2. Návrh prípadových štúdií pre odborné predmety z pohľadu dodržiavania ISO noriem, 
GDPR a vykonanie dohľadu SOI 

3. Cvičné firmy 

 
 

 

Téma stretnutia: Záruka úspechu podniku z hľadiska kontroly (SOI, GDPR, ISO štandardy...) 

 
1. Klub učiteľov finančnej gramotnosti sa venoval téme „ Záruka úspechu podniku 

z hľadiska kontroly (SOI, GDPR,...)“  spoločne súhlasili že je nutnosťou  informovať 

žiakov o skutočnosti, že organizácie, ktoré dodržiavajú určité štandardy sú úspešnejšie vo 

svojom predmete podnikania (spolupracujeme v rámci duálneho odborného vzdelávania 
s certifikovanými spoločnosťami, ktorí pri svojej práci využívajú GDPR, spoluprácu s SOI 

a vykonávajú kontrolu v súlade s ISO štandardami). 

 
 

 

2. V druhej časti sa členovia klubu venovali cvičným firmám, ktoré založili žiaci  3. A a 4. A, 
v rámci predmetu „cvičenia v cvičnej firme“. O ich aktivitách informoval Ing. Michal 

Kubáň. Sú to výrobné spoločnosti, ktoré vyrábajú rôzne výrobky. V rámci cvičných firiem 

boli oboznámený s podmienkami GDPR, ISO, SOI...) 

Žiaci vo firmách budú simulovať dodržiavanie štandardov ISO noriem, priebeh aktivity 
interného audítora v rámci spoločnosti počas certifikácie spoločnosti, spravovanie 

dokumentácie, vykonávanie auditu z pohľadu kvality ISO9001:2000, dodržiavanie 

postupov pri spravovaní GDPR.  
Cieľom týchto aktivít je poukázať na priaznivý vplyv na spoločnosti dodržiavajúce systémy 

kvality, dodržiavania podmienok GDPR a práce v súlade s požiadavkami SOI. Proces 

kvality je systémom neustáleho zlepšovania a tak pri dodržiavaní všetkých aktivít 
potrebných k neustálemu napredovaniu, tieto spoločnosti zabezpečujú dodržiavanie 

stratégie a strategických cieľov a smerujú k úspešne sa rozvíjajúcim spoločnostiam. 

 

 
3. V tretej časti sa členovia klubu venovali plánovanej príprave žiakov na prvé kolo 

ekonomickej olympiády a školské kolo finančnej olympiády. Ďalej Ing. Lenka Moravíková 

Fiačanová informovala o plánovanej registrácii žiakov štvrtého ročníka do pripravovaných 
olympiád „Mladý hospodár“ a „Mladý účtovník“, ktoré budú prebiehať vo februári.  

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Členovia klubu FG sa rozhodolí, že v rámci rozvoja finančnej gramotnosti budú od žiakov 
vyžadovať: 

- ovládanie podmienok dodržiavania GDPR; 

- orientáciu  v situácii ako  je „ohlásenie návštevy SOI“; 

- vysvetlenie,  prečo sa firmy certifikujú a  čo je prínosom takého konania. 
 

 
 

 

  

 

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Katarína Šolcová 
2. Dátum 15. 01. 2021 
3. Podpis  
4. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Lenka Moravíková Fiačanová 
5. Dátum  
6. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


