
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a 
prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský 
Mikuláš 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY1 
6. Názov pedagogického klubu  Klub finančnej gramotnosti 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.06.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa pre vyučovanie odborných predmetov 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Lenka Moravíková Fiačanová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.oalm.edupage.org 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Jubilejné 40-te stretnutie klubu KFG sa nieslo v duchu vyhodnotenia činnosti klubu za uplynulý 

školský rok a dokončovanie tvorby a plnenia úloh s tématikou bankových úverov, najmä 

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

1. Vyhodnotenie aktivity klubu za školský rok 2021/2022 

2. Vyhodnotenie doterajších aktivít na zvýšenie finančnej gramotnosti študentov ohľadne 

dlhov, bankových úverov, menovite spotrebných úverov 

3. Tvorba aktivít a úloh na tému Hypotekárne úvery 

 

Téma stretnutia: Hypotekárne úvery 

 

K bodu č. 1  

 

Celú prvú polovicu posledného zasadania klubu finančnej gramotnosti v tomto školskom roku 

venovali prítomní pedagógovia rozboru a diskusii o doterajšej činnosti klubu. Vedúca KFG p. Ing. 

Moravíková Fiačanová vyzvala jednotlivých členov klubu, aby zreferovali svoje aktivity v rámci 

klubu za posledný školský rok a vyslovili sebahodnotenie / hodnotenie činnosti svojej aj ostatných 

a vyslovili sa k prínosu aktivít klubu k zlepšeniu vyučovania odborných ekonomických predmetov 

na našej škole. 

 

K téme sa rozprúdila plodná diskusia. Prítomní sa zhodli na tom, že činnosť klubu prospela 

k vyučovaniu odborných poredmetov v dvoch hlavných bodoch (oblastiach): 

 učitelia začali vnášať do vyučovania ekonomických predmetov viac tém, týkajúcich sa 

zvyšovania finančnej gramotnosti študentov Obchodnej akadémie, a to aj nad rámec 

učebných osnov pre jednotlivé predmety, 

 výrazne sa zvýšila interdisciplinárnosť, medzipredmetové väzby medzi viacerými 

odbornými predmetmi, vyučovanými na škole, a tým aj plnšie a hlbšie pochopenie 

problematiky samotným študentom.  

Zvlášť koordinácia aktivít na viacerých predmetoch k jednej problematike (povedzme úvery, dane, 

sporenie...) nachádzala pozitívne ohlasy u študentov. 

 

Z povedaného je teda zrejmé, že je žiadúce v činnosti KFG pokračovať, alebo ju v budúcich 

školských rokoch dokonca ešte zintenzívniť. 

 

K bodu č. 2: 

 

Zhrnutie a vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia klubu KFG zo dňa 7.6.2022: 

1. V piatok 10.6. prebehla prednáška a besedu so zástupcom Partners Group SK z pobočky 

Liptovský Mikuláš pánom Michalom Mišíkom o osobných financiách, o dobrých a zlých 

dlhoch, o jednotlivých finančných a investičných fázach počas ľudského života. Prednáška 

bola určená študentom prvého ročníka Obchodnej akadémie oboch odborov. 

2. V utorok 14.6. v dopoludňajších hodinách absolvovali študenti druhého a tretieho ročníka 

odboru Ekonomické lýceum v rámci predmetu Právo besedu s exekútorom JUDr. Petrom 

Matejovie z Liptovského Mikuláša. Témou boli negatívne osobné príbehy jednotlivcov ako 

aj právne aspekty zadlžovania sa. 

3. Prednáška zamestnanca Tatra Banky o (najmä) spotrebných úveroch sa z dôvodu nemožnosti 

nájsť obojstranne vhodný termín v uplynulých dvoch týždňoch neuskutočnila. Náhradou za 

ňu bude prednáška pracovníčky banky UniCredit, ktorá je dohodnutá na 24.6.2022 (pozri stať 

K bodu č. 3 tejto zápisnice) 

4. Žiaci 3B na dvojhodinovke predmetu ekonomické cvičenia za minulý týždeň spracovali 

ponuku komerčných bánk, pôsobiach na Slovensku, v oblasti spotrebných úverov. Na ukážku 

uvedieme časť prezentácie žiačky Diany Andrášovej: 



 



5. Ing. Moravíková Fiačanová sa v rámci hodín účtovníctva venovala účtovaniu 

podnikateľských úverov u fyzických osôb – podnikateľov, ako aj u podnikateľských 

právnických osôb. 

 

K bodu č. 3: 

 

.Keďže do konca školského roka ostáva už len menej ako jeden a pol pracovného týždňa (a tento čas 

ešte zahrňuje odovzdávanie vysvedčení, školské výlety, športový deň školy a odovzdávanie učebníc), 

nemalo by význam plánovať na tento čas viacero aktivít. Členovia klubu vytipovali teda nasledovné 

dve: 

 

1. Pre študentov celej školy (budú sa striedať po ročníkoch, každú hodinu od 8 do 11 postupne 

prvý, druhý a tretí ročník) sa na piatok 24.6.2022 zorganizuje prednáška / beseda / workshop so 

zástupkyňou UniCreditBank pobočka Svit, pani Romanou Patakyovou (vybavila p. Ing. Šeďová), 

kde sa bude rozoberať problematika hypotekárnych úverov na bývanie, ich výšky, doby 

splácania, ich zaradenie do životného cyklu jednotlivca v rámci jeho kariéry, nákladov na tieto 

úvery, problematika hypotéky a záložného práva banky ku kupovanému bytu / domu, bonite 

klienta a podmienkach pridelenia hypotekárneho úveru, ručeniu za úver a možnosti predčasného 

splatenia.  

 

    Piatok 24.6.2022 je mimoriadne vhodne zvolený dátum na takúto aktivitu, keďže na OALM 

bude vtedy už po uzatvorení známok, a pritom sa ešte normálne vyučuje. Členovia klubu 

finančnej gramotnosti navrhli aj aktivitu pre študentov v rámci tohto workshopu, ktorú 

predkonzultovali s vyššie zmienenou zamestnankyňou UniCreditBank – totiž každý si (sám za 

seba) premyslí prácu, ktorú bude o 10 rokov (za ideálnych podmienok) vykonávať, navrhne si za 

ňu primeranú a realistickú výšku mzdy. Na to mu p. Patakyová oznámi, v akej výške by mu/jej 

pri takejto mzde (a ďalších okolnostiach, ktoré by sa doplnili) bola UniCredit ochotná poskytnúť 

hypotekárny úver, koľko z tejto sumy by musel/a mať sám/sama nasporené a v akej (znalecky 

určenej) hodnote by musel byť byt / dom, na ktorý by sa dal takýto úver poskytnúť. Žiaci by 

následne podľa aktuálnej ponuky bánk, dostupných na internete, vybrali, u koho by o danú 

hypotéku požiadali.  

 

2. Pre zástupcov ostatných klubov školy (klub IKT, klub Vychovávateľov školského internátu, 

klub Čitateľskej gramotnosti a klub Cudzie jazyky v odbornej praxi), v záujme dobrého 

pracovného ovzdušia na škole, ale taktiež aj v záujme prepojenia výchovných a vzdelávacích 

pôsobení rôznych skupín predmetov, aj výchovného pôsobenia na žiakov internátu, navrhli 

členovia Klubu finančnej gramotnosti spoločný Teambuilding na lodi na Liptovskej Mare, a to 

na dňa 1.7.2022. Členovia ostatných klubov myšlienku podporili. 

 Záver: 

 

Záverečné stretnutie klubu KFG sa nieslo v znamení rekapitulácie uplynulého školského roka 

a príprave nápadov na ďalšie roky. Nezabudlo sa však ani na odbornú tému tohto stretnutia, ktorou 

boli Hypotekárne úvery na bývanie. Na túto tému vytvorili a zabezpečili členovia KFG workshop pre 

študentov, ktorý sa uskutoční o tri dni, a má potenciál prispieť k zodpovednejšiemu uvažovaniu 

žiakov o osobných financiách a prehĺbeniu ich znalostí o hypotekárnych úveroch. 
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