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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k téme práva a povinnosti spotrebiteľa v praktických 

životných situáciách. Spoločne sme analyzovali jednotlivé práva a povinnosti a zamýšľali sme sa nad 

možnou implementáciou týchto vedomostí do pedagogickej praxe. Téma práv a povinností 

spotrebiteľa je súčasťou štandardu finančnej gramotnosti, ktorú považujeme za veľmi aktuálnu.  

Kľúčové slová: práva a povinnosti spotrebiteľa, finančná gramotnosť, kritické myslenie. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práva a povinností spotrebiteľa – práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Výmena skúseností z oblasti implementácie uvedenej témy do jednotlivých vzdelávacích 

oblastí. 

4. Záver. 

 

Témy: rozvoj finančnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia. 

Program stretnutia: 



 

1. Prezentácia k téme. 

2. Diskusný kruh, skupinový brainstorming. 

3. Spracovanie získaných nápadov. 

4. Záver. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Témy – práva spotrebiteľa: 

1. Právo byť informovaný 

2. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe. 

3. Spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite. 

4. Keď si spotrebiteľ výrobok kúpi a objavia sa na ňom chyby (vady), má právo výrobok reklamovať.  

5. Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti. Bezpečné výrobky a služby sú také, ktoré pre nás za 

bežných podmienok nepredstavujú nebezpečenstvo.  

Best Practice- vplyv reklamy na správanie spotrebiteľa. Rozdiel medzi reklamou a PR. 

 

Vytvorenie pracovných materiálov: 

Charakteristika Reklama Public relations  

(vzťahy s verejnosťou) 

Dôveryhodnosť   Relatívne nízka Relatívne vysoká 

Adresát Reálny alebo 

potencionálny zákazník 

(žiaci, rodičia) 

Verejnosť 

Časový horizont krátkodobý dlhodobý 

Hodnotenie Existujú zavedené techniky Relatívne obmedzené 

metódy 

 

 

Odporúčame pokračovať v uvedenej téme a pripravovať si ďalšie materiály k podpore finančnej 

gramotnosti žiaka. 
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