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Podmienky a pokyny na ukončenie vzdelávania  
 

Manažment osobných financií  
 

Cieľová skupina: Učitelia ZŠ a SŠ 
 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických 
zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov: všetky odborné 
predmety ekonomického zamerania, matematika, občianska náuka, informatika, fyzika v súlade 
s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorí majú absolvovaných aspoň 
šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 
390/2011 Z. z.).  

 

Spôsob prihlasovania účastníkov: písomná prihláška, doložená potvrdením riaditeľa školy/školského 
zariadenia, že záujemca o vzdelávanie spĺňa podmienku 6 mesiacov pedagogickej praxe, ak vie 
účastník inak preukázať, že spĺňa podmienku 6 mesiacov pedagogickej praxe, doloží ju inými dokladmi 
spolu s písomnou prihláškou.  
 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:  
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického 
zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy 
alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je 
v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do 
kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie, posúdi poskytovateľ oprávnenie 
na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický 
zamestnanec predloží poskytovateľovi. 
 
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Podmienkou úspešného ukončenia je absolvovanie najmenej 80 % hodín prezenčnej časti vzdelávania 
a  záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.  
 
 
Ukončenie vzdelávania bez obhajoby záverečnej práce: 12 kreditov 
 
Záverečnú prácu vzdelávania je potrebné poslať 1 krát v elektronickej a písomnej podobe na adresu: 
Andrea Geregová, Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 81108 Bratislava. 

Záverečná práca (bez obhajoby) bude pozostávať:  
Z príprav troch vyučovacích hodín a ppt prezentácie, ktorá bude dokumentovať priebeh realizácie 
vyučovania troch vyučovacích hodín, Vaše skúsenosti, názory a spätná väzba od žiakov. 
 
Témy záverečnej práce sú obsahom kapitol programu „Manažment osobných financií na základnej 
alebo strednej škole“. 
 

Administratívny poplatok: 30,- € 
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Ukončenie vzdelávania s obhajobou záverečnej práce: 15 kreditov 

 
Z príprav troch vyučovacích hodín a ppt prezentácie, ktorá bude dokumentovať priebeh realizácie 
vyučovania troch vyučovacích hodín, Vaše skúsenosti, názory a spätná väzba od žiakov. Záverečnú 
prácu je potrebné doniesť 1 krát v písomnej podobe a elektronickej forme na záverečnú prezentáciu. 
 
Záverečná prezentácia bude pozostávať : 

1. Z odprezentovania troch vyučovacích hodín s predmetnou tematikou „Manažmentu osobných 
financií“ vo forme PPT prezentácie pred trojčlennou komisiou. 
2. Z popisu priebehu realizácie vyučovacích hodín a pohovorom k  danému obsahu vzdelávania pred 
trojčlennou komisiou. 
Záverečnú prezentáciu je možné vytvoriť v spolupráci, najviac však v trojčlennej skupine, pričom na 
prezentovaní participujú všetci spolupracujúci členovia.  
Témy prezentácie sú obsahom kapitol programu „Manažment osobných financií na základnej alebo 
strednej škole“. 

 
Administratívny poplatok: 50,- € 

Správne vyplnenú prihlášku je potrebné poslať  na adresu: Andrea Geregová, Nadácia pre deti 
Slovenska, Heydukova 3, Bratislava 811 08. 

 

Po zaslaní prihlášky Vám bude potvrdené jej prijatie, a zaslané inštrukcie o postupe pri zaplatení  
administratívneho poplatku. 
 

Termín pre záverečné ukončovanie bude oznámený vopred na základe dohody väčšiny 
prihlásených. 

 


