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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Tvorba úloh podporujúcich rozvoj finančnej gramotnosti zamerané na poistný trh, jeho
charakteristiku, funkcie a význam, druhy poistenia, zdravotné a sociálne poistenie.
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 riziko
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 poisťovacie činnosti
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 poistné riziko
 poisťovníctvo
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 zaistenie
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 sociálne a zdravotné poistenie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Témy stretnutia:
Charakteristika poistného trhu, funkcie a význam poistenia, poistné druhy, zaistenie, zdravotné
a sociálne poistenie.
Problematika poistenia sa týka všetkých odborných ekonomických predmetov, najviac pozornosti
jej venujeme v predmete podniková ekonomika, účtovníctvo, právna náuka a prípadne na
voliteľných predmetoch: cvičná firma a aplikovaná ekonómia.
Na základe vzájomnej výmeny skúseností pri vyučovaní danej problematiky sme dospeli k týmto
záverom:
a) Téma poisťovníctva je svojím obsahom veľmi náročná a rozsiahla. Žiaci sa s ňou
oboznamujú už v 2. ročníku v predmete účtovníctvo. Neskôr svoje vedomosti rozširujú
v predmetoch účtovníctvo 3. ročník, podniková ekonomika hlavne v tematickom celku
Personalistika a v právnej náuke v 3. resp. 2. ročníku. Riešenie praktických problémových
úloh sa uskutočňuje na hodinách voliteľných predmetov.
b) Je potrebné posilňovať záujem o túto problematiku aj organizovaním besied a diskusií
o výhodách a nevýhodách jednotlivých pilierov dôchodkového systému ako aj o druhoch
zdravotného a sociálneho poistenia.
c) Prehĺbiť medzipredmetové vzťahy pri vyučovaní poisťovníctva využívaním projektového a
skupinového vyučovania.
d) Vytvoriť učebné materiály ako doplnkovú literatúru s tematikou poisťovníctva pre elearningové vzdelávanie.
Aktivizujúce metódy pre zvýšenie záujmu žiakov o problematiku poisťovníctva:
- organizovanie exkurzií v miestnych komerčných poisťovniach a porovnávanie ponúkaných
poistných produktov;
- zabezpečenie možnosti vykonať odbornú prax pre žiakov 3. a 4. ročníka v miestnych
poisťovniach;
- uskutočnenie problémového vyučovania - nastolenie problému a jeho následné riešenie;
- uskutočnenie skupinového vyučovania - aplikovať na tvorbu prezentácií o poistných trhoch
vybraných európskych štátov a vypracovanie porovnávacej tabuľky vo videoprojekcii
s následnou diskusiou;
- zabezpečenie besedy so zamestnancom poisťovne.
13. Závery a odporúčania:
Na vyučovacích hodinách s tematikou poisťovníctva sa zamerať na zvýšenie záujmu žiakov
o poistný trh, jeho zložky, kategórie, subjekty a princípy. Tento cieľ je potrebné dosiahnuť riešením
úloh a príkladov z reálnej praxe.
Aktivizujúcim prvkom vyučovacej hodiny by mal byť žiak, ktorý dostane priestor pracovať
samostatne aj v skupinách a tým rozvíjať svoju schopnosť vyhľadávať informačné zdroje
a analyzovať ich.
Odporúčame vytvoriť učebné materiály ako doplnkovú literatúru s tematikou poisťovníctva pre elearningové vzdelávanie.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: https://teams.microsoft.com/l/team/
Dátum konania stretnutia: 07. 12. 2020

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18.00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Inštitúcia

1.

Ing. Beáta Andrášová

OA Trebišov

2.

Ing. Svetlana Dulová

OA Trebišov

3.

Ing. Kvetoslava Marcinová

OA Trebišov

4.

Ing. Mária Smandrová

OA Trebišov

5.

Ing. Eva Valisková-Timečková

OA Trebišov

6.

Ing. Eva Zavadilová

OA Trebišov

Podpis

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

