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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
Finalizácia didaktických materiálov pre učiteľov ekonomických predmetov – súvislé príklady, 
prezentácie, marketingové portfólio s využitím IKT nástrojov Edupage a ďalších softvérov. 
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Použité skratky: 

EKP – ekonomické predmety 

MKT - marketing 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

NBS – Národná banka Slovenska 

ECB – Európska centrálna banka 

MS - Microsoft 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
1. Tvorba výstupov pre ekonomické predmety 
2. Tímová súťaž pre stredoškolákov Generácia €uro  
3. Diskusia 
4. Záver 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 
Členovia klubu aj v prvom polroku  daného šk. roka  priebežne pripravujú didaktické materiály pre 
jednotlivé odborné ekonomické predmety. Vytvárajú tak celé portfólio zadaní, testov, prezentácií, 
prípadových štúdií, problémových a modelových úloh, súvislých príkladov a i., ktoré môžu zdieľať 
s inými učiteľmi. Vzájomne sa tak môžu obohatiť a byť inšpiráciou pre učiteľov EKP. 
Pri vytváraní portfólia využívajú učitelia hlavne IKT nástroje Edupage, MS Office, ale aj ďalšie 
softwéry. V súvislosti s tým je dôležité sledovať aktuálnu ponuku webinárov venujúcich sa danej 
problematike. 
Zainteresovaní členovia klubu informovali o zapojení sa a priebehu medzinárodnej súťaže. 
Vybraní žiaci 2. a 3. ročníka sa v rámci predmetu Ekonomika spolu s príslušnými učiteľmi zapojili 
do 12. ročníka medzinárodnej tímovej súťaže pre stredoškolákov Generácia €uro. Túto súťaž 
organizuje ECB, na Slovensku ju zastrešuje NBS. Jej poslaním je priblížiť žiakom význam menovej 
politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky 
žiakov o svete financií. Študenti získajú prehľad o ekonomických témach, stretnú sa s odborníkmi 
z NBS a víťazný tím zažije stretnutie s prezidentkou ECB a s rovesníkmi – víťazmi z iných krajín 
eurozóny.  
Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl – online kvíz, zadanie a prezentácia. Momentálne prebieha 
1. kolo, v ktorom  učitelia zaregistrovali tímy do súťaže. Ďalším krokom je absolvovanie online kvízu, 
ktorý pozostáva z 30 otázok, venovaných danej oblasti. Po jeho úspešnej realizácii v 2. kole čaká tímy 
vypracovanie konkrétneho zadania od poroty súťaže a počas 3. kola bude prebiehať prezentácia 
finalistov pred porotou v ústredí NBS. Víťazný tím získa od NBS vecné ceny a zúčastní sa na 
európskom finále organizovanom ECB. Na záver súťaže sa v ECB vo Frankfurte nad Mohanom 
uskutoční záverečné odovzdávanie cien na európskej úrovni. 
V diskusii si zúčastnení vymieňali skúsenosti zo zapájania sa so žiakmi aj do ďalších ekonomických 
súťaží, ktorých ponuka je v súčasnej dobe veľmi bohatá. 
Zároveň sa dohodli o zdieľaní vytvorených materiálov cez knižnicu Edupage a MS Office, aby ich 
mohli využívať počas vyučovacích hodín. 
 

12. Závery a odporúčania: 
Z dnešného stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 
 

• portfólio učebných materiálov a didaktických postupov s vyžitím inovatívnych vyučovacích 
metód sprístupniť v aplikácii MS Teams a taktiež v knižnici Edupage,  

• zúčastňovať sa webinárov zameraných na rozvoj IKT zručností učiteľov podľa ponuky 
vzdelávacích inštitúcií, 

• motivovať žiakov zapájať sa do rôznych súťaží s ekonomickým zameraním s cieľom 
rozšírenia obzoru znalostí,  kde by mohli uplatniť svoje ekonomické, čitateľské a IKT 
zručnosti a vedeli sa orientovať vo svete financií. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Marta Kalinová 

14. Dátum 16. 11. 2022 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Antónia Kolenková 

17. Dátum 16. 11. 2022 

18. Podpis  

 


