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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  
Členovia klubu FG sa na desiatom stretnutí venovali analýze dostupných materiálov 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, analýza dostupných materiálov, výmena skúseností, úprava 

a tvorba úloh 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

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

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

normami, GDPR.. 

2. Rozanalyzovanie prípadových štúdií na odborných predmetoch 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 tak úspešnejšie 

vo svojom predmete podnikania.  V rámci duálneho vzdelávania spolupracujeme 
s certifikovanými spoločnosťami, ktoré pri svojej práci využívajú GDPR, spolupráca SOI, 

dodržiavanie kontroly v súlade s ISO štandardami. 

 
 

 

2. V druhom bode členovia riešili certifikované spoločnosti a ich úspech v podnikateľskom 
prostredí v rámci SR a Liptova. K danej téme má Ing. Katarína Šolcová má pripravenú 

prezentáciu pre rozšírenie vedomostí ohľadom GDPR (dozor nad ochranou osobných 

údajov v Slovenskej republike vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov), SOI (je 

vykonávaná na Slovensku obchodnou inšpekciou, ktorá spočíva v porovnávaní zisteného 
skutočného stavu so stavom predpísaným) a dodržiavanie ISO  štandardov s spoločnostiach 

certifikovaných na ISO normy.  

Členovia klubu na základe zistených výsledkov vo firmách analyzovali prínosy 

certifikácie pre úspešnosť podniku.  Žiaci vedia  nadviazať praktické skúsenosti na 

teoretické znalosti, ktoré majú v odborných predmetov Podniková ekonomika, 

Ekonomika a právo a cvičná firma. Vedia vysvetliť dôvody dodržiavania uvedených 

štandardov, na základe informácií z firiem, že  ISO certifikát je niečo 

ako medzinárodne nastavená kvalitatívna latka. V očiach zákazníka je teda firma 

s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože vie, že sa v nej dodržujú isté 

kvalitatívne štandardy, bez ktorých by inak firma certifikát nezískala. Získanie 

certifikátu vylepší vnútorný chod a zefektívni mnohé procesy. Ide o nastavenie a 

ujasnenie si firemných štruktúr, úrovní zodpovednosti, pracovných postupov, atď. V 

neposlednom rade pomáha firme získaný ISO certifikát pri uchádzaní sa o štátne 

zákazky a zahraničné kontrakty. Pri štátnych zákazkách býva ISO certifikát zväčša 

podmienkou a často ho vyžadujú aj potenciálni zahraniční odberatelia firmy. Je pre 

nich akousi zárukou, že malý dodávateľ z cudzej krajiny bude zodpovedným 

partnerom, ktorý dodá kvalitné služby alebo kvalitný tovar. Z analýzy spoločností 

a organizácii žiaci zistili, že organizácie sa najčastejšie certifikujú na uvedené ISO 

normy: 

 STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality – ide o  „základný certifikát“, ktorý je 

založený na procesnom prístupe. Aby ho firma mohla získať, musí zaviesť také riadenie 

organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti 

zákazníkov. Je určený pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej zameranie. 



 STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva – certifikát, ktorého cieľom je 

zaviesť systém riadenia organizácie zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Je vhodný 
pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné 

prostredie.  

 STN EN ISO 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti – certifikát, ktorý 

je určený na ochranu informácií a zvládanie rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne 

prinášať 

 

 OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – certifikát 

určený pre spoločnosti, kde existuje riziko nebezpečenstva na pracovisku. 

Ďalej zistili že dodržiavanie GDPR je veľmi dôležité  a potrebné riadne zabezpečenie 

v rámci spoločnosti. Pri strate alebo odcudzení dát sa firmy vystavujú riziku porušenia 

nariadení GDPR. Pokuty pre firmy sú veľké. Dosahovať môžu maximálne 20 miliónov eur 

alebo 4 % celkového ročného obratu. 

 

3. V tretej časti sa členovia klubu venovali vyhodnoteniu úspešnosti žiakov školského  kola 
finančnej olympiády, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci tretieho ročníka. Žiadny zo žiakov 

nepostúpil do ďalšieho kola. Ďalej Ing. Lenka Moravíkova Fiačanová a Ing. Martina 

Šeďová  informovala o zaregistrovani žiakov štvrtého ročníka do olympiád „Mladý 
hospodár“ a „Mladý účtovník“, ktoré budú prebiehať vo februári.  

 

 

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

vyžadovať: 

- ovládanie podmienok dodržiavania GDPR; 
- zorientovanie sa  v  platnej legislatíve  pre prípad ohlásenia  návštevy SOI;“ 

- vysvetliť,  prečo sa firmy certifikujú, čo je prínosom takého konania a následne si 

vyskúšajú certifikáciu  v cvičnej firme.  
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