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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Finančná gramotnosť jednotlivca je veľmi tesne spojená s evidenciou a kontrolou finančných
prostriedkov. Pre finančné riadenie podniku, ale aj domácnosti, je nevyhnutné prehlbovať záujem
o vhodnú a presnú evidenciu peňažných prostriedkov. Členovia klubu zadefinovali zručnosti,
ktorými majú disponovať žiaci z oblasti hotovostného platobného styku. Súčasne určili
problematické témy z pohľadu žiaka i učiteľa. Hlavným odporúčaním členov klubu je navrhnúť
komplexné úlohy v oblasti hotovostného platobného styku s prepojením na využitie moderných
vyučovacích metód, IKT a ekonomického softvéru Omega pre žiakov.
Kľúčové slová:
 platobný styk
 hotovostný platobný styk
 pokladnica
 pokladničné doklady
 pokladničná kniha
 valutová pokladnica
 softvér

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
 Charakteristika jednotlivých foriem platobného styku
 Výhody a nevýhody jednotlivých foriem platobného styku
 Využitie hotovostného, resp. polohotovostného platobného styku
 Evidencia finančných prostriedkov firmy
 Evidencia finančných prostriedkov domácnosti (osobné financie)
 Ekonomický softvér Omega – evidencia pokladní (tuzemská, valutová)
 Pokladničné doklady – vyhotovovanie v programe Omega
 Účtovanie pokladničných operácií v programe Omega
 Platby za tovar a služby debetnou/kreditnou kartou
 Inventarizácia pokladničnej hotovosti v programe Omega
 Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Zhrnutie priebehu stretnutia:
Výmena skúseností a praktických zručností v oblasti účtovania hotovostného platobného styku s
využitím IKT zručností a ekonomického softvéru.
Členovia klubu vďaka svojim dlhoročným pedagogickým skúsenostiam ľahko zadefinovali
čiastkové zručnosti, ktorými majú disponovať žiaci z oblasti hotovostného platobného styku. Pre
finančné riadenie podniku, ale aj domácnosti, je nevyhnutné prehlbovať záujem o vhodnú a presnú
evidenciu peňažných prostriedkov.
Ekonomický softvér Omega umožňuje podnikateľom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva
vhodným nastavením parametrov sledovať stav finančných prostriedkov, ich vývoj a kontrolu. Tieto
činnosti sa žiaci naučia predovšetkým na odborných ekonomických predmetoch Účtovníctvo,
Ekonomické cvičenia a Aplikovaná informatika.
Členovia klubu svoju pozornosť zamerali na prehlbovanie medzipredmetových vzťahov
v uvedených predmetoch prostredníctvom riešenia komplexných úloh, resp. projektov.

13. Závery a odporúčania:
Finančná gramotnosť jednotlivca je veľmi tesne spojená s evidenciou a kontrolou finančných
prostriedkov. Hotovostný platobný styk už nie je dominantnou formou platobného styku
a v podnikaní skôr zriedkavou. Napriek tomu jeho evidencia a účtovanie hotovostných operácií
(tuzemských aj valutových) sú kľúčovými zručnosťami pre chápanie bezhotovostnej formy platenia,
ako aj moderných foriem platby – napr. bankovými kartami.
Na základe vzájomnej výmeny skúseností pri vyučovaní danej problematiky členovia klubu dospeli
k týmto záverom:
a) V rámci účtovania hotovostného platobného styku medzi najzložitejšie témy z pohľadu
žiaka patrí: evidencia a účtovanie valút, vyhotovenie pokladničných dokladov a inventúra
a inventarizácia pokladničnej hotovosti.
b) Medzi problematické úlohy z pohľadu učiteľa patrí účtovanie poskytnutia a zúčtovanie
preddavkov v hotovosti zamestnancom napr. na cestovné, drobné nákupy.
c) Na zvládnutie uvedených problematických tém je potrebné využívanie moderných,
aktivizujúcich vyučovacích metód a foriem práce.
Hlavným odporúčaním členov klubu je navrhnúť komplexné úlohy v oblasti hotovostného
platobného styku s prepojením na využitie IKT a ekonomického softvéru Omega pre žiakov
3. ročníka a 4. ročníka.
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PREZENČNÁ LISTINA

Forma konania stretnutia:

on-line cez MS Teams

Dátum konania stretnutia:

08. 02. 2021

Trvanie stretnutia:

15.00 h - 18.00 h

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

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

Inštitúcia

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

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

