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Ú V O D  
 
 Tento dokument je vypracovaný v súlade s Národným programom finančnej 
gramotnosti (ďalej „NŠFG“), verzia 1.2, ktorý schválilo MŠVVaŠ  SR dňa 09. 03. 2017 pod 
číslom 2017-1053/10961:12-10EO s účinnosťou od 01.09. 2017. Problematika výchovy 
a vzdelávania na podporu finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v NŠFG povinnou 
súčasťou základného (i stredného vzdelávania) a je včlenená do vyučovania jednotlivých 
predmetov Školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2. 
V NŠFG  sú uvedené minimálne požiadavky na osvojenie kompetencií žiakov v oblasti 
finančnej gramotnosti od najnižšej úrovne: 

 1. úroveň – je určená pre žiakov 1. stupňa základnej školy, 

 2. úroveň – je určená pre žiakov 2. stupňa základnej školy. 
Témy NŠFG:  

 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. 

 Plánovanie, príjem a práca. 

 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. 

 Úver a dlh. 

 Sporenie a investovanie. 

 Riadenie rizika a poistenie. 
 

 
I. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  -  CHARAKTERISTIKA A SPÔSOB IMPLEMENTÁCIE 
 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať získané vedomosti , zručnosti a skúsenosti na 
efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 
zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 
Finančná gramotnosť je ucelený systém finančného vzdelávania, prelína sa viacerými 
vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami. Zohľadňuje nadväznosť medzi prvým 
a druhým stupňom základnej školy. 
Hlavným cieľom je rozvíjať finančnú gramotnosť vo všetkých predmetoch základnej školy 
s dôrazom na praktické využitie poznatkov a prepojenie s reálnym životom 
Spôsob implementácie: 
Jednotlivé témy NŠFG sú zaradené do vzdelávania podľa potrieb žiakov a podmienok školy, 
aby si žiaci osvojili jednotlivé čiastkové kompetencie na prvej a druhej úrovni. Témy sú 
včlenené do vyučovania jednotlivých predmetov za príslušný ročník - osobitne pre I. stupeň  
a osobitne pre II. stupeň. 
Žiaci si osvoja tieto základné kompetencie: 

 Vedia používať spoľahlivé informácie a uplatňovať rozhodovanie v osobných 
financiách, 

 Vedia vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu, organizovať svoje financie 
a používať rozpočet na riadenie toku peňazí, 

 Rozumejú a vedia sa orientovať v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny, 

 Vedia si požičiavať za priaznivých podmienok (výhodnosť), zvládanie dlhu, 

 Vedia aplikovať rôzne investičné stratégie v súlade s osobnými cieľmi, 

 Dokážu použiť primerané stratégie riadenia rizík. 
Učebné zdroje: www.edu-centrum.sk ,  www.fininfo.sk, iné na www.statpedu.sk 

http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/
http://www.statpedu.sk/
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II.  TÉMY  NŠFG  A  ČIASTKOVÉ  KOMPETENCIE 
 

 
1. téma: FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOTREBITEĽOV 

 
Čiastková kompetencia 1:Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť jednoduché príklady ako sa môžu osobné údaje dostať k nepovolaným 
osobám. 

 Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií. 
 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov. 

 Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných údajov. 

 Vysvetliť ako môže komunikácia o významných finančných záležitostiach 
pomôcť predchádzať konfliktom. 
 

Čiastková kompetencia 2:Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 
Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodoch. 

 Opísať základné práva spotrebiteľov jednoduchým spôsobom. 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu. 

 Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných praktík. 

 Uviesť príklady falšovaných tovarov (tzv.fejkov). 
 

Čiastková kompetencia 3:Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom 

 
Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR. 

 Vysvetliť význam medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 
 

Čiastková kompetencia 4:Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti  
praniu špinavých peňazí 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne 
s klamstvom, podvodom a nečestným správaním. 
 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Identifikovať korupčné správanie a podvodné správanie. 

 Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov. 
 

2. téma: Plánovanie, príjem a práca 

Čiastková kompetencia 1:Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Opísať, čo sú osobné príjmy človeka. 
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Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť pojem hrubá a čistá mzda. 

 Charakterizovať príjem z hľadiska podnikateľskej činnosti. 
 

Čiastková kompetencia 2:Vypracovať finančný plán 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. 
 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Vysvetliť prvky osobného rozpočtu – pravidelné a nepravidelné príjmy, 
výdavky a úspory. 

 Zostaviť rozpočet domácnosti. 

 Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého podniku – 
fyzickej osoby. 

 Charakterizovať typy rozpočtov  - vyrovnaný, schodkový, prebytkový na úrovni 
rodinného rozpočtu. 

 
Čiastková kompetencia 3:Vysvetliť daňový a odvodový systém 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. 
 

Čiastková kompetencia 4:Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre  
oblasť podnikania 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Vysvetliť podstatu a význam podnikania v praxi  na príkladoch 
podnikateľských subjektov. 

 Navrhnúť vlastný projekt, individuálne aj v tíme pracovať na jeho realizácii. 
 

3. téma: ROZHODOVANIE A HOSPODÁRENIE SPOTREBITEĽOV 

Čiastková kompetencia 1:Poznať a zosúladiť osobné, rodinné a spoločenské potreby 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 Vysvetliť vzťah:  ľudská práca  a peniaze. 

 Vymedziť situácie kedy človek nakupuje predmety a kedy si ich požičiava. 
 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť rozdiel medzi úsporami a pôžičkou (kedy sporiť a kedy si požičiavať). 

 Na konkrétnych príkladoch vysvetliť funkciu peňazí ako prostriedku na 
zabezpečenie životných potrieb. 

Čiastková kompetencia 2:Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich     
                                                      dôsledkov 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Zoradiť osobné potreby podľa dôležitosti. 

 Stanoviť si krátkodobé finančné ciele. 
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Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Zoradiť osobné finančné ciele podľa priorít. 

 Na základe svojich reálnych možností prijímať finančné rozhodnutia 
a zhodnotiť ich dôsledky. 

 Opísať základné typy bankových produktov. 
 

Čiastková kompetencia 3:Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom   
  rozhodovaní o nákupe 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni dokáže: 

 Porovnať ceny rovnakého (podobného) výrobku/služby v dvoch rôznych 
obchodoch. 

 Primerane veku zodpovedne sa rozhodovať pri nákupe. 
 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni dokáže: 

 Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní finančných 
prostriedkov. 

 Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa. 
 
Čiastková kompetencia 4:Opísať používanie rôznych metód platenia  

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni dokáže: 

 Opísať za čo všetko sa v domácnosti platí. 

 Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách. 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni dokáže: 

 Opísať moderné spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie. 

 Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene. 

 Porozumieť prepočtu meny. (kurzový lístok) 
 

4. téma: ÚVER A DLH 

Čiastková kompetencia 1:Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov     

                                                    úverov 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Zdôvodniť voľbu nákupu/služby alebo požičania predmetu. 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni má: 

 Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane používania platobnej 
karty. 

 Na jednoduchých príkladoch aplikovať jednoduché úročenie. 

 Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové 
i nebankové subjekty, dôvody a riziká nákupov na úver. 

 

Čiastková kompetencia 2:Mať základné informácie o jednotlivých druhoch  

spotrebiteľských úverov. 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách. 
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Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. 

 Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom. 
 
Čiastková kompetencia 3:Zhodnotiť možnosti ako sa vyhnúť problémom so zadlžením    
                                                    resp. ako ich zvládnuť 

Úroveň 1:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

Úroveň 2:Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

 Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom. 
 

5. téma: SPORENIE A INVESTOVANIE 

Čiastková kompetencia 1:Vysvetliť  ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 

Úroveň 1: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Opísať, ako a prečo človek môže sporiť. 
 

Úroveň 2: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“. 

 Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé  
dlhodobé ciele. 

 
Čiastková kompetencia 2:Zhodnotiť investičné alternatívy 

             Úroveň 2: Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup     
     k finančným prostriedkom. 

 Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (nehnuteľnosti,     
sporenie, produkty so štátnym príspevkom). 

 Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre investovanie voľných finančných    
     prostriedkov. 

 
6. téma: RIADENIE RIZIKA A POISTENIE 

Čiastková kompetencia 1:Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 

Úroveň 1: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. 

    Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy. 

 

Úroveň 2: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo ako sa im dá 
úplne vyhnúť. 

 Vysvetliť podstatu a význam poistenia. 

 Uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné). 
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Čiastková kompetencia 2:  Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi    
                                                     verejným a komerčným  poistením 

Úroveň 1: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť. 

 Názorne ukázať na jednoduchých príkladoch ako poistenie funguje. 

Úroveň 2: Žiak na tejto úrovni vie: 

 Vysvetliť základný účel verejného poistenia. 

 Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho hlavne 
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, poistenie 
v nezamestnanosti. 
 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 

Úroveň 2: Žiak na tejto úrovni je schopný: 

 Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel. 

 Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, domu) a poistením  
domácnosti (zariadenia). 

 
 
 

III.  ZAČLENENIE  TÉM  NŠFG  V ISCED 1 
 

Finančné vzdelávanie je v rozsahu uvedenom v NŠFG pre úroveň 1 povinnou súčasťou 

základného vzdelania na prvom stupni základnej školy. Je orientované na rozvíjanie zručností 

pre uplatnenie v živote, preto je úzko previazané s každodenným životom. 

 Finančná gramotnosť je začlenená do jednotlivých ročníkov podľa predmetov plošne 

s uplatnením medzipredmetových vzťahov a integrovaného vyučovania. Absolvent ISCED 1 je  

s obsahom finančného vzdelávania v danom rozsahu oboznámený. 

 
Metódy a formy práce:  
Využitie IKT prostriedkov, projektová metóda, heuristická metóda, situačná metóda, hranie 
rolí, didaktické hry -  (herné plány, strategické, počítačové aplikácie,...), doplňovačky,... 
 
 
Tabuľka:  Prehľad  začlenenia tém  
 
1. ročník  
 

Predmet Tematický celok 

Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v 
obore do 20 

Prvouka Rodina, Škola, Obec  

Etická výchova  Postoje a zručnosti v medziľudských 
vzťahoch (chrániť si veci svoje i iných) 
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2. ročník 
  

Matematika  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v 
obore do 100 

Slovenský jazyk a literatúra Prosba – želanie 
Tvorba otázok – žiadosť o informáciu 
Rozhovor 

Prvouka Zdroje vody 
Rodina 
Obec 

Etická výchova Iniciatíva vo vzťahu k iným (riešenie 
problémov- navádzanie na klamstvo, 
podvádzanie, kradnutie, ohováranie,...) 

 
 
3. ročník  
 

Matematika  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v 
obore do 10 000 
Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich 
špecifické matematické myslenie 
Násobenie a delenie prirodzených čísel 

Slovenský jazyk a literatúra Telefónny zoznam 
Rozprávanie  
Reklama 
Diskusia – názor 
Vyjadrenie vlastnej túžby 
Inzerát 
Porekadlo, príslovie 
Rozprávky – ľudové, autorské 
List 

Prírodoveda Dôsledky znečistenia rôznych vodných 
zdrojov 

Vlastiveda Slovensko, Nákupné centrá, Cestovný 
poriadok ,Platidlá v EU, 

Výtvarná výchova Reliéf(mince) 

Informatika Informácie okolo nás,  
Komunikácia prostredníctvom IKT(ochrana 
osobných údajov, vyhľadávanie informácií ) 

Etická výchova  Postoje a spôsobilosti medziľudských 
vzťahov  
Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti, 
Pomoc, darovanie, delenie sa.  
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4. ročník  
 

Matematika  Násobenie a delenie v obore násobilky, 
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v 
obore do 10 000,  
Riešenie aplikačných úloh a úloh 
rozvíjajúcich špecifické matematické 
myslenie. 

Slovenský jazyk a literatúra Diskusia, Názor,  
Inzerát, Reklama, 
Číslovky,  
List, Poukaz na peniaze, doporučený list,  

Prírodoveda  Zdroje elektrickej energie,  
Význam elektrickej energie pre človeka  

Vlastiveda  Nákupné centrá, Cestovný poriadok, 
Platidlá v EU, 

Pracovné vyučovanie Papier a kartón,  
Elektrický obvod,  
Zdroje elektrickej energie 

Výtvarná výchova Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Etická výchova Reálne a zobrazené vzory, 
Rozvoj tvorivosti a iniciatívy  

Informatika Informácie okolo nás 
Komunikácia prostredníctvom IKT 

 
 

 
IV.  ZAČLENENIE  TÉM  NŠFG  V ISCED 2 

 
Finančné vzdelávanie na 2. stupni – úroveň 2, plynule nadväzuje finančné vzdelávanie 

na 1. stupni (úroveň 1) základnej školy. Ťažisko finančného vzdelávania je v súčinnosti 
predmetov občianska výchova, matematika, technika (vedenie domácnosti), etická 
a spoločenská výchova, v ktorom sa prejavuje komplexnosť danej problematiky s dôrazom na 
aktuálne dianie v spoločnosti. FG je vhodné realizovať formou tematických dní. Doplňujúcou 
súčasťou finančného vzdelávania sú projekty a programy, ktoré škole ponúknu organizácie 
zaoberajúce sa touto tematikou. 

 
Metódy a formy práce:  
 
Využitie IKT prostriedkov, projektová metóda, heuristická metóda, situačná metóda, diskusie 
a diskusné hry, myšlienkové mapy, brainstorming, hranie rolí, didaktické hry (klasické 
skupinové hry, herné plány, strategické, počítačové aplikácie,...), pracovné listy s rôznymi 
doplňovačkami,... 
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Tabuľka:  Prehľad  začlenenia tém  

 
5. ročník 

Predmet Tematický celok Téma Téma NŠFG 

Matematika Prirodzené čísla Slovné úlohy Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Morfológia  Číslovky Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Pozvánka do knižnice  

Cudzí jazyk (ANJ, NJ, 
RJ) 

Oblečenie a móda Nakupovanie 
(obchod) 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Technika Ekonomika domácnosti Plánovanie 
a vedenie 
domácnosti- 
rozpočet, sporenie, 
finančné inštitúcie  

Plánovanie, príjem 
a práca 
Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 
Úver a dlh 
Sporenie a investovanie 
 

Dejepis Historický vývoj peňazí  Plánovanie, príjem 
a práca 
Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Spoločenská výchova Úloha a podstata peňazí 
Rodinný rozpočet 
Moje vreckové 
Učíme sa šetriť 

 Plánovanie, príjem 
a práca 
Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

   

6. ročník 

Matematika Desatinné čísla Slovné úlohy Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Príslovky 
 
 

Vypracovať finančný 
plán –zostaviť rozpočet 
domácnosti 

Plánovanie, príjem a 
práca 

Bájky 
 
 

Tvorba vlastnej bájky  Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Argument, 
protiargument 

Neverbálna 
komunikácia 

Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov 
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Cudzí jazyk Obchod a služby Jedlo – plánovanie 
nákupu, zoznam, ceny 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Dejepis Hodnota peňazí  Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Biológia Život s človekom 
a v ľudských sídlach 

Včelárstvo , rybárstvo 
a rybnikárstvo 
Chovateľsky významné 
vtáky 

Plánovanie, príjem 
a práca 
 

Etická výchova Stravovanie Porovnávanie cien – 
domáca strava 
/reštaurácia 

Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Spoločenská výchova V moci drogy  Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

 

7. ročník 

Matematika Percentá 
Diagramy 
Priama a nepriama 
úmernosť 

Úrokovanie, sporenie , 
investovanie, čítanie z 
grafov 
Slovné úlohy 

Plánovanie, príjem 
a práca 
Úver a dlh 
Sporenie a investovanie 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Morfologická rovina 
jazyka 

Číslovky 
 
 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Rozprávanie vo veršoch 
i v próze 
 
 

Detský hrdina 
v literatúre – M. Kukučín 
: Z teplého hniezda 

Plánovanie, príjem a 
práca  

Asertívna a efektívna 
komunikácia 

 Finančná zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Dejepis  Banské mestá. 
Objavitelia 

Význam obchodu, 
hospodárskych zmien 
a zámorského obchodu 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Biológia  Človek a jeho telo Zásady zdravej výživy Finančná zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Technika Svet práce Trh práce, zamestnanie Plánovanie, príjem a 
práca 

Spoločenská 
výchova 

Hľadám si prácu, 
brigádu 

 Plánovanie, príjem a 
práca 

Geografia Európa Mena jednotlivých 
štátov 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 
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8. ročník  

Matematika Obsahy rovinných 
útvarov 

Slovné úlohy z praxe Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Informatika Tabuľkový editor - 
EXCEL 

Tvorba grafov Plánovanie, príjem a 
práca 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Morfológia  Číslovky Sporenie 
a investovanie 

Zo života mladých ľudí  Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Debata, diskusia, 
dialóg 

 Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľa 

Cudzí jazyk Pocity, rady 
Obchod a služby 

 Plánovanie, príjem a 
práca 

Dejepis Priemyselná revolúcia 
a pojmy 
Slovenské 
vysťahovalectvo 

Pojmy: 
 kapitál, minimálna 
mzda, kapitalizmus 

Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Biológia Ekologické podmienky 
života 

Globálne 
environmentálne 
problémy a ich riešenie 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Geografia Európa Mena Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Etická výchova Obchod a služby Odievanie, 
nakupovanie 

Plánovanie, príjem a 
práca 

Spoločenská 
výchova 

Finančná gramotnosť 
Človek a rodina vo 
sféra peňazí 

 Plánovanie, príjem a 
práca 
Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

 

9. ročník 

Matematika Riešenie lineárnych 
rovníc a nerovníc 
v slovných úlohách 

Slovné úlohy z praxe Plánovanie, príjem a 
práca 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Morfológia  Číslovky Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Administratívny štýl  Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľa 

Cudzí jazyk Stravovanie Porovnávanie cien 
jedla v reštaurácii 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 
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Dejepis V spojitosti I. a II. 
svetovej vojny 
Zápas o každodenný 
chlieb - exekúcia  
Na ceste k demokracii 
a samostatnosti. 

Pojmy: reparácia, 
inflácia, privatizácia, 
reštitúcia 

Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov 

Biológia Životné prostredie 
organizmov a človeka 

Faktory ovplyvňujúce 
ŽP živočíchov a človeka 

Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov 

Spoločenská výchova Zmluvy, dane, daňové 
priznanie, financie, 
investovanie, 
poisťovníctvo  

 Plánovanie, príjem 
a práca 
Riadenie rizika 
a poistenie. 

Občianska náuka Banky a sporiteľne, 
Poisťovňa, Produkty 
a služby bánk, 
Študentský  účet, 
Platobná karta, 
Kreditná karta, 
Elektronické 
bankovníctvo, 
Spotrebný úver, 
Hypotekárny úver 
Sporenie, Sporiace 
účty, Stavebné 
sporenie, Dôchodkové 
sporenie, Vkladné 
knižky, Termínované 
vklady, Euro v SR, 
Ochranné prvky 
bankoviek, Osobné 
financie, Rozpočet 

 Finančná 
zodpovednosť 
spotrebiteľov,  
Plánovanie, príjem 
a práca, 
Rozhodovanie 
a hospodárenie 
spotrebiteľov, 
Úver a dlh, 
Sporenie 
a investovanie, 
Riadenie rizika a 
poistenie 

 
 
 

V. KOORDINÁTOR  FINANČNEJ  GRAMOTNOSTI 
 
Úlohou koordinátora je  
1. Zabezpečenie vzdelávania (interného i externého) pedagógov oblasti finančnej 
gramotnosti. 
2. Koordinácia práce pri začleňovaní tém FG  do školského vzdelávacieho programu a priamo 
do výučby na základe  tímovej spolupráce s vedúcimi MZ a PK.  
3. Odborná pomoc ostatným pedagógom. 
3. Vypracovanie plánu práce na každý  školský  rok, v ktorom sa uvedú aktivity s finančnou 
problematikou a odporúčané učebné zdroje. 
4. Vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy za každý školský rok. 
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VI.  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 
1. Tento dokument bol prerokovaný v pedagogickej rade 24. 08. 2017.    
2. Tento dokument nadobúda účinnosť dňom 04. 09. 2017. 
 
 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch 24.08. 2017.                                                 Mgr. Helena Šofranková 
                                                                                                                           riaditeľka 


