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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Zapojenie žiakov do ekonomických súťaží. Analýza zapojenia sa, stručný prehľad doterajších 

úspechov našich žiakov v rámci ekonomických súťaží. Rozvoj finančnej gramotnosti podporou účasti 

na rôznych súťažiach a olympiádach s cieľom rozvíjať kritické myslenie v podnikateľskej oblasti.  
 

 

Kľúčové slová: 
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Použité skratky: 

EKO - ekonomika 

FG – finančná gramotnosť 

NBS – Národná banka Slovenska 

 

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

 

1. Zapojenosť žiakov do ekonomických súťaží v šk. roku 2022/2023 

2. Diskusia 

3. Záver 

 

Hlavná téma: Analýza účasti našich žiakov na ekonomických súťažiach v 1. polroku šk roka 

2022/2023. Prehľad doterajších úspechov a umiestnení. 
 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Stretnutie klubu sme venovali aktuálnej analýze zapojenia žiakov do rôznych ekonomických súťaží 

s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť našich žiakov. Koordinátor pre finančnú gramotnosť Ing. 

Slavomíra Turčinová nám predstavila všetky projekty a súťaže, ktoré na našej škole prebiehajú 

v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov. Čo sa týka tohto školského roka zatiaľ sme sa 

zapojili do týchto súťaží: 

V priebehu mesiacov november až február sa žiaci hlavne 4 . a 5. ročníka a niektorí žiaci nižších 

ročníkov pod vedením  vyučujúcich ekonomických predmetov zapojili do 1. kola celoslovenskej 

online súťaže Finančná olympiáda. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners Bratislava.   

Úlohou žiakov bolo online formou zodpovedať na 20 uzavretých otázok zameraných na osobné 

financie v limite 40 minút. Výsledky zatiaľ nie sú zverejnené.  

V decembri 2022 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili 6. ročníka školského kola Ekonomickej olympiády. 

Organizátorom je  INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Bratislava. V online teste 

odpovedali na uzavreté otázky zamerané na vývoj ekonomického myslenia, makroekonómiu, 

národohospodárske ukazovatele a trhový mechanizmus. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. 

februára 2023  na Prešovskej univerzite  postúpili Vanessa Chovancová  a Ľubo Nemec  z V. D, ktorý 

sa  krajského kola nezúčastnil. Výsledky ešte nie sú známe. 



V priebehu mesiacov november – december sme zapojili triedy 2. a 3. ročníka do súťaže Generácia 

Euro, ktorú organizuje NBS. Z 1. kola online testov postúpil tím žiakov II.A do druhého kola súťaže 

Generácia Euro, do ktorého si pripravili scénku „ Ako budeme platiť v roku 2050“. 

V novembri sa žiaci piateho ročníka zúčastnili úvodnej prednášky zo série prednášok, ktoré  sú 

zamerané na riešenie rozhodnutí týkajúcich sa osobných financií (prednášky o 

hospodárení,  bývaní,  poistení,  investovaní,  dôchodkoch ). Organizátorom je Nadácia Partners 

Group SK. Plánujeme s prednáškami pokračovať a s týmito témami oboznámiť aj žiakov nižších 

ročníkov. 

Prebieha prihlasovanie žiakov 5. ročníka  na  Olympiádu podnikový hospodár, ktorú organizuje  

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach  Všetci 

účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia 

bez  prijímacích skúšok. 

Aj v tomto školskom roku pokračuje spolupráca s Junior Achievement Slovensko, n.o. Bratislava, 

sme zapojení do programov Učebnica ekonómie a podnikania, Viac ako peniaze, Zručnosti pre 

úspech. Výhodou týchto programov je, že po ich úspešnom absolvovaní môžu žiaci dostať certifikát. 

Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že príprava žiakov a ich následná účasť na 

ekonomických súťažiach je veľmi dôležitá a žiakov to podporuje v samostatnosti, organizovanosti 

a rozvíja to ich kritické myslenie.  

13. Závery a odporúčania: 

Z dnešného stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

• podporovať ekonomické súťaže a aktívnu účasť žiakov na nich, 

• inovovať možnosti ekonomických súťaží, 

• rozvíjať ekonomické myslenie s podporou IKT techniky, 

• rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


