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Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 
vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 
domácnosti. Táto schopnosť je kontinuom tých schopností, ktoré sú podmienené vekom, rodinou, 
kultúrou či miestom bydliska, je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje jednotlivcovi 
efektívne reagovať na nové osobné udalosti a meniace sa ekonomické prostredie. Ako ucelený systém 
výchovy a vzdelávania žiakov sa uplatňuje i v predmetoch základnej školy. Pri uplatňovaní jednotlivých 
tém a kompetencií finančnej gramotnosti je zachovávaný vzťah k základnému rámcu finančnej 
gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto sú riešené vo vzťahu k fungovaniu jednotlivca a rodín v 
ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, k hodnotovej orientácii k peniazom, k 
modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, k osobným a 
rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb; tiež je analyzované ekonomické fungovanie rodín, 
modely fungovania ekonomicky úspešných jednotlivcov a kopírovanie ich životnej cesty, zdôrazňuje sa 
potreba nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku hospodárskej rastu 
krajiny a napomáha sa prepojeniu vzdelávania talentov s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. 
 
Cieľ projektu finančnej gramotnosti 
Dosiahnuť, aby absolvent školy dokázal: 
• nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, 
• poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
• rozoznávať riziká v riadení vlastných financií, 
• stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, 
• rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť, 
• efektívne používať finančné služby, 
• plniť svoje finančné záväzky, 
• zveľaďovať a chrániť svoj majetok, 
• porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca 
a rodiny, 
• hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností, 
• porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 
• orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné 
inštitúcie), 
• orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať. 
 
Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce - práca s 
informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry, besedy, 
pojmové mapy a pod. Žiaci sú zoznamovaní s ekonomickými problémami spoločnosti a aktívne zapájaní 
do práce na hodine. Využívaná bude   tvorba projektov, v ktorých sa uplatňuje finančná gramotnosť. 
Projekty budú umiestnené na nástenkách v škole, prípadne prezentované i počas jednotlivých 
vyučovacích hodín (najmä počas hodín matematiky, vlastivedy a  etickej výchovy), čím vplývajú aj na 
ostatných žiakov. Žiaci sa budú sami aktívne podieľať na práci počas vyučovacích hodín, budú vyhľadávať 
témy, zaujímať k nim stanoviská. Počas jednotlivých vyučovacích hodín budú žiaci vedení k 
hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými vecami, k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a 
predmetmi v škole aj mimo nej. 
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TEMATICKÉ OKRUHY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
1. Človek vo sfére peňazí 
1. 1    Zachovanie trvalých životných hodnôt 
1. 2     Základné ľudské hodnoty 
1. 3     Základné ľudské potreby 
1. 4     Vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 
1. 5   Ľudská práca - hodnota ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 
1. 6     Spôsoby zabezpečenia životných potrieb celej rodiny rodičmi 
1. 7     Práce v domácnosti 
1. 8     Bohatstvo a chudoba 
1. 9     Ekonomická sféra človeka a rodiny 
1. 10  Hospodárne zaobchádzanie s osobnými vecami, hospodárne správanie sa v domácnosti 
1. 11   Hospodárne zaobchádzanie s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej 
 
2.       Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
2. 1    Zodpovednosť za finančné rozhodnutia 
2. 2    Finančné rozhodnutia a ich možné dôsledky 
2. 3    Zdroje finančných informácií 
2. 4    Výhody dobrej finančnej informovanosti jednotlivca 
2. 5    Kontrola osobných údajov a informácií 
2. 6    Druhy osobných údajov a informácií, ktoré by nemali byť odhalené tretím osobám 
2. 7    Dôsledky odhalenia osobných informácií a údajov 
2. 8    Prijímanie finančných rozhodnutí zvažovaním alternatív a dôsledkov 
2. 9    Priorita osobných želaní/potrieb 
2. 10  Merateľné krátkodobé finančné ciele 
2. 11  Rozhodovanie pri krátkodobých finančných cieľoch 
2. 12  Komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach 
2. 13  Míňanie peňazí u detí predchádzajúcich generácií 
2. 14  Hodnoty a postoje predchádzajúcich generácií 
2. 15  Hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov 
2. 16  Podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch 
 
3.       Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 
3. 1    Osobné, rodinné a spoločenské potreby 
3. 2    Problematika zabezpečovania životných (ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny - príklady 
základných životných potrieb 
3. 3    Povolanie a zamestnanie 
3. 4    Osobné príjmy človeka 
3. 5    Vzťah človeka a rodiny k peniazom 
3. 6    Úspešnosť a neúspešnosť človeka v živote 
 
4.       Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
4. 1    Výdavky na domácnosť 
4. 2    Zdroje príjmov v domácnosti 
4. 3    Majetok 
4. 4    Porovnávanie cien rovnakého výrobku v rôznych obchodoch 
4. 5    Zodpovedné rozhodovanie pri nákupe primerané osobnému veku 
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4. 6    Charitatívne  organizácie v blízkom okolí 
4. 7    Dedenie - predmety dedenia členov domácnosti 
 
5.       Úver a dlh 
5. 1    Nakupovanie a požičiavanie predmetov/peňazí 
5. 2    Dôsledky nakupovania a požičiavania predmetov/peňazí 
5. 3    Vlastnosti človeka, ktorý si požičiava osobnú vec iného jedinca 
5. 4    Opätovné získanie si dôvery požičiavajúceho, ak človek stratil alebo poškodil požičanú vec 
5. 5    Požičiavanie si cenných predmetov a peňazí – situácie, ktoré môžu nastať 
 
6.       Sporenie a investovanie 
6. 1    Prispievanie sporenia k finančnej prosperite 
6. 2    Spôsoby sporenia 
6. 3    Investícia 
6. 4    Výhody ukladania peňazí vo finančnej inštitúcii 
6. 5    Míňanie sumy peňazí, našetrených v peňažnej inštitúcií 
6. 6    Daň 
6. 7    Priebeh kúpy domu a auta, výdavky s kúpou spojené 
6. 8    Nutnosť vytvárania prostredia dôvery a bezpečia pri používaní peňazí v rámci denného nakupovania 
a v rámci ich šetrenia 
6. 9    Predchádzanie stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí 
 
7.       Riadenie rizika a poistenie 
7. 1    Existencia vonkajších vplyvov na hospodárenie človeka 
7. 2  Význam starých rodičov v rodine, význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a 
sociálnou istotou 
7. 3    Potreba poistenia, jeho fungovanie 
Dňa 21. marca 2017 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený Národný štandard 
finančnej gramotnosti verzia 1.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom. 
Revidovaním ŠkVP sa zapracovali témy do UO 1. ročníka ZŠ. 
 
 
Aktivity na podporu a zvýšenie finančnej   gramotnosti 
(Prednášky a besedy) 
 
September: Peniaze, Ako platíme (Peniaze hýbu svetom) 
Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 
Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. Diskutovať o 
výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód. 
 
17. október: Medzinárodný deň boja proti chudobe 
Tento deň si svet pripomína na základe iniciatívy pátra Josepha Wresinského, zakladateľa Hnutia na 
pomoc všetkým krajinám štvrtého sveta (Aide a toute detrese-Quart Monde), v roku 1992 oficiálne 
uznala aj Organizácia Spojených Národov (OSN). Cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a 
negramotnosti. 
Realizovať prezentáciu pre žiakov na tému: Chudoba v svete. Rozhovor o tom čo je príčinou chudoby, 
kto a ako môže nad tým pomôcť, ako si treba vážiť to čo máme. 
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November: - Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš) 
31.10. Svetový deň sporenia  
Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 
1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor 
pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a 
ekonomického pokroku.  
- výhody a význam sporenia 
- diskusia o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 
 
December:  Príjmy a výdavky  
príjmy: Bez práce nie sú koláče 
výdavky: Všetko má svoju cenu 
- opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia (elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny)  
 
Január: Ochrana osobných údajov 
- kontrolovať osobné údaje a informácie 
- kľúč od domu, cenné veci v dome 
- druhy osobných údajov a informácií, ktoré by nemali byť odhalené tretím osobám 
28. január: Európsky deň ochrany osobných údajov 
Európsky deň ochrany osobných údajov bol vyhlásený Radou Európy a slávi sa od roku 2007. Ide o 
poukázanie na práva ľudí v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou nášho súkromia. V 
súčasnosti sú naše osobné údaje v elektronickej podobe často i bez nášho vedomia uložené v 
najrôznejších databázach. Tento deň nám dáva príležitosť porozumieť právam pri ochrane osobných 
údajov, aké osobné údaje sú od nás zbierané a spracované, ich dôvod a riziká pri nelegálnom nakladaní 
s osobnými údajmi. 
 
Február: Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš) 
20. február: Svetový deň sociálnej spravodlivosti 
Svetový deň sociálnej spravodlivosti vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia 
OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných 
členských krajín. Tento deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej 
zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom 
rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. 
 
Marec: - Hospodárenie v domácnosti (Všetko si najskôr poriadne spočítaj!) 
Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi 
životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 
- vysvetliť žiakom systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na zodpovedné 
rozhodovanie pri nákupe 
20. marec: Svetový deň sociálnej práce  
Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej 
federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Sociálna práca sa zameriava svoju pozornosť na podporu 
ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen na individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne 
otázky, ako je chudoba, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotná starostlivosť. Jej cieľom je zlepšiť 
národnú a medzinárodnú sociálnu politiku. 
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Apríl: Charita - Čo je to charita a prečo byť štedrý? 
11. apríl: Deň narcisov  
Deň narcisov - deň boja proti rakovine - Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto 
jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. 
Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu 
onkologických pacientov i širokej verejnosti.  
Žiaci by si už v celkom skorom veku mali uvedomiť, že pomáhať si treba a to sa týka aj pomoci takým 
ľuďom, ktorí niečo nemajú alebo potrebujú. Preto  organizujeme  finančných zbierok pre onkologicky 
choré deti. 
 
Máj: Zadlžíme sa? (Peniaze na strome nerastú) 
Úver a dlh 
- opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať dôsledky 
oboch možností 
Zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 
 − štúdium je prvým predpokladom pre získanie zamestnania 
 − vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom 
 − vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 
 − opísať príklady základných životných potrieb 
 − opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka 
- 1. máj: Sviatok práce 
Sviatok práce bol vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály v dňoch 14.-21.7.1889 v Paríži 
na pamiatku všeobecného štrajku a masových demonštrácii chicagských robotníkov za 8-hodinový 
pracovný čas. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok, ktorý vyhlásil vtedajší 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mnohí si tento deň spájajú so spomienkami na masové prvomájové 
sprievody a zabúdajú na to, že tento deň je príležitosťou osláviť význam ľudskej práce a nezadržateľný 
prínos každého pracujúceho jedinca pre spoločnosť.  
Organizujeme výtvarný súťaž: Čím chceš byť? Aké povolanie by si vybral? 
 
Jún: Riziko a poistenie - poistenie a jeho význam v prípade výletu alebo exkurzie 
- vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábania s peniazmi /zadlženie sa v dôsledku väčších 
výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dní a požičiam si od kamaráta/ 
12. jún:  Svetový deň proti detskej práci 
Svetový deň proti detskej práci uviedla Medzinárodná organizácia práce (ILO) v roku 2002 s cieľom 
upozorniť na kritickú situáciu a veľký počet pracujúcich detí v mnohých krajinách a prijala záväzok bojovať 
s príčinami detskej práce, aby chránila ich práva. Všetky deti, bez ohľadu na ich pohlavie, ekonomický a 
etnický pôvodu, by mali mať možnosť chodiť do školy a žiť plnohodnotný život. 
 
V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa učitelia budú snažiť  sprostredkovať žiakom základné 
poznatky, rozvíjať v nich zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci budú vedení  k tomu, 
aby vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí na ich zachovávanie a na 
základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb, aby 
vedeli používať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli a 
orientovali sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť vzťah práce a 
osobného príjmu, v rámci možností dokázali organizovať osobné financie a používali rozpočet na riadenie 
hotovosti, orientovali sa v problematike udržania výhodnosti, požičiavania za priaznivých podmienok a 
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zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané), ktoré sú v súlade s osobnými 
cieľmi, používali primerané stratégie riadenia rizík. 
 


