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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia, kľúčové slová 
 
Kľúčové slová: cenné papiere, akcie, dlhopisy, dividenda, kapitálový výnos, zisk, burza cenných 

papierov, zásady bezpečného investovania 

Učitelia matematiky v rámci klubu pripravili návrh projektu týkajúceho sa investovania do 

jednotlivých bankových a burzových produktov.  

Jednotlivé aktivity sa rozdelili medzi členov klubu matematiky. 

 
 
 
Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 
 
TÉMA:  

Určiť, či sú finančné informácie objektívne, presné a aktuálne. Definovať pojmy dividenda, 

kapitálový výnos a zisk. Navrhnúť vlastný projekt a pracovať na jeho realizácii. 

 
 



Jadro: 
Popis témy/problém 
 

• rozdelenie úloh medzi členov klubu, 

• príprava projektu zameraného na zistenie informácií a následné imaginárne investovanie do 

vybranej kapitálovej spoločnosti, 

• príprava prezentácie na tému: Dá sa platiť bez peňazí? 

• V projekte sa kladie veľký dôraz na analýzu pri výbere konkrétneho investičného produktu, 

• učitelia pripravili aktivity pre žiakov, v rámci ktorých majú:  

o analyzovať jednotlivé možnosti investície z dostupných zdrojov,  

o vybrať konkrétny investičnú produkt na základe analýzy dividend a iných benefitov, 

o oboznámiť sa do detailov s týmto produktom, 

o vypracovať plán investície, 

o zrealizovať konkrétne kroky k začatiu investovania, 

o sledovať priebeh zmien investovaného kapitálu v danom nástroji, 

o po skončení investičného obdobia vyhodnotiť priebeh procesu a verifikovať 

naplnenosť cieľov. 

 
 

Záver: 
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
Odporúčania pre členov klubu matematiky:  
 
 

• Príprava súboru vhodných úloh a aktivít a možnosti jeho využitia vo vyučovaní. 

• Využívať tieto úlohy na nepovinnom predmete finančná matematika a aplikovaná 

ekonómia. 

Analyzovať a vyhodnotiť priebeh hodín vyučovaných pomocou odporúčaných úloh. 
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