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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Posledné 48-me stretnutie klubu KFG sa nieslo v duchu vyhodnotenia činnosti klubu  

 

Kľúčové slová: 

zhodnotenie činnosti klubu, výsledky klubu, informačné kalkulačky, finančné kalkulačky, 

Mikulášsky veľtrh cvičných firiem, diskusia o kryptomenách, vianočná atmosféra 

 



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

1. Príprava najbližších aktivít (diskusia o kryptomenách, veľtrh cvičných firiem) 

2. Informačné a finančné kalkulačky – ich využitie vo vyučovaní 

3. Vyhodnotenie celkovej aktivity klubu od jeho vzniku v školskom roku 2020/21 až doteraz 

 

 

Téma stretnutia: Informačné a finančné kalkulačky 

 

K bodu č. 1  

 

- V stredu 21.12.2022 (deň po poslednom stretnutí klubu) sa počas druhej a tretej vyučovacej 

hodiny (t.j. v čase od 8:00 do 9:30) sa v klubovej miestnosti školského internátu uskutoční 

prezentácia študenta 3. ročníka odboru obchodná akadémia Sebastiána Ondruša 

a minuloročného absolventa odboru ekonomické lýceum Denisa Šimčeka na tému 

Kryptomeny a investovanie v kryptomenách. Po prezentácii bude nasledovať diskusia 

moderovaná študentkou 3. ročníka odboru ekonomické lýceum Sarah Ilavskou, ktorej 

účastníkmi budú spomínaní dvaja prezentujúci a učitelia ekonomických predmetov našej 

školy Ing. Moravíková Fiačanová, Ing. Šeďová, Ing. Šolcová a Ing. Kubáň. Budú 

umožnené taktiež otázky z publika (prípadne aj otázky adresované publiku zo strany 

moderátorky alebo diskutujúcich), pričom publikum budú tvoriť všetci študenti školy, 

prítomní v ten deň na vyučovaní. 

Úlohy pre jednotlivých pedagógov:  

- Ing. Kubáň zabezpečí do klubovne dataprojektor, plátno, reproduktor a dva bezdrôtové 

mikrofóny 

- Ing. Moravíková Fiačanová zabezpečí účasť Denisa Šimčeka a rozdelenie obsahu 

prezenrácie medzi obidvoch prezentujúcich – ich koordináciu, aby neprezentovali o tých 

istých témach (táto úloha je v čase písania zápisnice už splnená) 

- Ing. Šeďová pripraví spolu s moderujúcou študentkou otázky pre jednotlivých diskutujúcich 

(úloha je v plnení) 

- Ing. Šolcová zabezpečí úpravu miestnosti, ako aj vodu a občerstvenie pre diskutujúcich 

 

- V štvrtok 22.12. v čase 10-12:00 sa uskutoční (po dvoch rokoch pauzy kvôli pandémii 

koronavírusu) 2. ročník Mikulášskeho veľtrhu cvičných firiem, kde sa predstavia cvičné 

firmy našej školy, riaditeľka školy taktiež odovzdá diplomy najlepším z úspešných 

riešiteľov ekonomických a finančných olympiád, ako aj kvízov finančnej gramotnosti. 

Súčasťou veľtrhu bude aj predvianočne ladený kultúrny program. 

 

Plagát k podujatiu (vytvorený študentkou Kristínou Krajčiovou z cvičnej firmy Kaivys, s.r.o.): 



 
 

K bodu č. 2: 

 

Aj keď mzdové kalkulačky naši študenti poznajú a využívajú ich pri svojej práci (občas aj na úkor 

poctivého výpočtu miezd pri domácich zadaniach, keď si pomocou nich zjednodušujú svoju 



domácu prípravu), existuje viacero ďalších informačných a finančných kalkulačiek, ktoré 

nepoznajú, a mohli by im pomôcť v ich ďalšej ekonomickej praxi. Spomeňme aspoň niektoré: 

 

výpočet preddavkov na DzPFO: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danove-kalkulacky/vypocet-

preddavkov-fo-2022 

kalkulačka na výpočet kompenzácií kvôli suchu pre farmárov: 

https://www.mpsr.sk/aktualne/kalkulacka-na-vypocet-pomoci-urcenej-na-kompenzaciu-sucha-

prostrednictvom-zivocisnej-vyroby/18357/ 

kalkulačka odvodov a výplat pre brigádnikov: 

https://www.brigada.sk/kalkulacka-pre-vypocet-cistej-mzdy-a-odvody-brigadnika 

daňová kalkulačka: 

http://www.danovakalkulacka.sk/sk/Vypocet-pre-rok-

2015.alej?typ=tpp&zakladtpp=900&deti=&notusedan=no 

dôchodková kalkulačka pre I., II. a III: pilier: 

https://www.tatrabanka.sk/sk/dochodkova-kalkulacka/ 

kalkulačka finančného leasingu: 

https://www.tatraleasing.sk/podnikatelia/financovanie-osobne-uzitkove-vozidla/leasingova-

kalkulacka/1 

investičná kalkulačka: 

https://www.financnykompas.sk/investovanie-pravidelne/kalkulacka 

kalkulačka platieb za elektrinu: 

http://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/financne-zabezpecenie/financna-kalkulacka/ 

rodinná kalkulačka: 

https://rodinna-kalkulacka.institutfinancnejpolitiky.sk/ 

 

a mnohé ďalšie. 

 

Každý z učiteľov vypracoval po 5 strán zadaní pre študentov na použitie týchto kalkulačiek, 

pedagógovia klubu sa dohodli, že tieto zadania sa budú používať v novom roku počas 

zastupovaných hodín, na lepšie využitie vyučovacieho času. 

 

K bodu č. 3: 

 

Ing. Moravíková Fiačanová predniesla záverečnú správu o činnosti klubu, kde spomenula 

najvýznamnejšie akcie, nápady na ktoré vznikli na pôde tohto klubu. Je asi zbytočné ich všetky 

vymenúvať, keďže sú obsahom zápisníc zo zasadnutí klubu za ostatných 2 a pol roka.  

Všetci pedagógovia sa zhodli, že Klub finančnej gramotnosti bol nesmierne inšpiratívny a prínosný 

pre ich vyučovanie ekonomických predmetov, z aktivít, ktoré boli na tejto pôde vytvorené, budú 

čerpať aj ďalšie roky a sú odhodlaní sa aspoň raz za čas neformálne stretávať, aj po skončení 

fungovania klubu. 

Zaspomínali si aj extra hodiny v školskom roku 2020/2021, ktoré boli taktiež súčasťou tohto istého 

európskeho projektu, a ktoré sa im zdali nesmierne prínosné, ako pre učiteľov a žiakov. 
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 Záver: 

 

Klub finančnej gramotnosti pripravil za 25 mesiacov svojej činnosti množstvo diskusií, prednášok, 

veľtrhov, hospodárskych týždňov a ďalších akcií, ktoré prispeli k aktualizácii, zatraktívneniu 

a prehĺbeniu vyučovania ekonomických predmetov na našej škole. Pre všetkých zúčastnených bol 

nesmiernym prínosom v ich pedagogickej práci a studnicou inšpirácie do ich ďalšieho pedagogického 

pôsobenia. 
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