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10.  

Úvod: V  mesiacoch február 2021 až jún  2021 školského roka 2020/2021 zasadal pedagogický klub 

Finančnej gramotnosti 10 krát. Členovia klubu sa stretávali počas prijatých opatrení RUVZ 

a  dištančnej formy vzdelávania online - cez platformu FCC počas februára až apríla. Od mája sa 

stretnutia uskutočňovali prezenčne.  

Témy stretnutí prebiehali podľa schváleného plánu na ktorých sme analyzovali témy: 

- Inovácie vo vyučovaní finančnej gramotnosti 

- Finančná  stratégia -hra Odysea 

- Finančné sporenie a  investovanie 

- Riadenie rizika a poistenie 

- Médiá a FG, úver a dlh 

- Médiá a FG, zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb 

- Dobrý hospodár 

- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

- Hodnotenie FG 

 

Vytvorený materiál počas diskusií, analýz, aktivít aplikovaním metodických postupov ako aj výstupy, 

na ktorých členovia pracovali počas stretnutí sa stali užitočným materiálom a prínosom v jednotlivých 

odboroch, boli implementované v rôznych predmetoch. 

Stručná anotácia  

Naprieč stretnutiami sa členovia klubu oboznámili s Inováciami vo vyučovaní finančnej gramotnosti. 

Učitelia si vzájomne vymieňali z  tejto oblasti skúsenosti. Skutočnosťou zostáva, že počas distančného 

vzdelávanie sa uvedené inovácie vo vyučovaní finančnej gramotnosti ťažšie aplikuje do jednotlivých 

https://iavpp.spsbj.sk/


predmetov. Keďže ich cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie a schopnosť  

riešiť problémy v reálnych situáciách. 

Príkladom inovatívnej metódy vyučovania je finančná odysea – spoločenská hra, ktorá predstavuje 

praktické riešenia aktuálnych zmien. Finančná odysea je rýdzo slovenská hra o práci s osobnými 

financiami a zvládaní životných rizík. Táto hra je veľmi zaujímavá ale je reálna iba v osobnom kontakte.  

Aj v oblasti finančnej gramotnosti platí, že praktické návyky sa najjednoduchšie získavajú 

prostredníctvom hier, v ktorých sa modelujú rôzne životné situácie: nákupy, plánovanie rozpočtu, 

komunikácia s bankou investovanie, úvery a iné reálne životné situácie. 

Väčšina žiakov už disponuje určitým množstvom finančných prostriedkov a preto zvyšovanie finančnej 

gramotnosti je pre nich užitočné z pohľadu prítomnosti ale aj s výhľadom do budúcnosti. Hodiny 

finančnej gramotnosti pomáhajú žiakom spravovať svoj vlastný rozpočet, vytyčovať rozumné finančné 

ciele a chrániť sa pred finančnými podvodníkmi.  

Ďalšími kľúčovými pojmami  sú investovane a sporenie. Investovať môžeme do vzdelania, do vlastných 

detí, do vlastnej firmy alebo do cenných papierov, nehnuteľností či komodít. Sporiť môžeme tak, že časť 

svojho príjmu odložíme doma alebo v banke. Na rozdiel od investovania sa sporenie uskutočňuje 

prostredníctvom produktov, ktoré poskytujú garanciu minimálne vloženej sumy a spadajú pod ochranu 

peňažných vkladov.  

Pamätať pri investíciách je potrebné aj na  riadenie  rizika a poistenie. Členovia klubu pri analýze tejto 

témy vychádzali z Metodiky pre zapracovania a aplikácie tém finančnej gramotnosti do školských 

vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Odborné texty k jednotlivým témam 

Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2, vydanej MŠVVaŠ SR a Slovník základných 

pojmov  Národného štandardu finančnej gramotnosti. 

Vyberať najvýhodnejší spotrebný úver, je neraz kľúčové rozhodnutie v živote človeka skôr či neskôr.  

Aj touto témou sme sa zaoberali na zasadnutí pedagogického klubu Finančnej gramotnosti. 

Úver je často prostriedok na zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb. Členovia klubu 

diskutovali o problémoch, ktoré majú žiaci pri hľadaní a spracovaní informácií z médií a to televízie, 

rozhlasu a internetu, ich triedení a následnom využití. 

So získanými prostriedkami je potrebné vedieť dobre hospodáriť. Ako teda zostaviť rodinný rozpočet? 

Možnosťou je aj vloženie peňazí na rôzne typy účtov, s druhmi sporenia a poistenia. Nemalou položkou 

v rodinnom rozpočte sú bankové poplatky, preto je dôležité si poplatky za služby všímať a služby 

regulovať. Počas stretnutia sa členovia PKFG oboznámili s druhmi platobných kariet, vymenili si svoje 

skúsenosti pri používaní debetných a kreditných kariet.  

Počas jedného zo stretnutí sme sa na zasadnutí klubu venovali aktivite Dobrý hospodár. 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí je dôsledok našich finančných rozhodnutí. Ide hlavne o 

hľadanie odpovedí na nasledujúce otázky: aké rozhodnutia robíme pri nákupe, ako vzniká cena a ako 

rozpoznať, či je primeraná, ako sa vyvarovať neprimeranej cene? 

Záverečné stretnutie bolo venované téme - Hodnotenie FG. Išlo predovšetkým o analyzovanie výsledkov 

z FG v medzinárodnom testovaní žiakov OECD PISA 2018. Analyzovali sme výsledky, ktoré  Slovensko 

dosiahlo  v takomto testovaní v porovnaní s inými štátmi. Diskutovali sme aj o tom, ktoré faktory 

ovplyvnili tieto výsledky a nazreli sme do konkrétnych úloh, ktoré žiaci riešili. 

 

Kľúčové slová:  
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myslenie, premyslené stratégie investovania, úver, zakladanie firmy, prenájom nehnuteľností, pasívny 

príjem, spoločenská hra, bankár, finančná sloboda, výplata, príjem,  nehnuteľnosť, možnosť, 

príležitosť, splátkový kalendár, sporenie, vklady, sporiace produkty, investovanie, komodity, cenné 

papiere, akcie, fondy, zhodnotenie vkladov, riziko, eliminácia rizika, poisťovníctvo, poistenie, poistné 

vzťahy, druhy, typy úverov, spotrebiteľský úver, zabezpečenie úveru, dlh, úverová história, finančná 

gramotnosť, zabezpečenie peňazí, príjem, práca, uspokojenie životných potrieb, mediálna gramotnosť, 

reklama, hospodárenie, rodinný rozpočet, účet,  sporenie, platobné karty, finančná zodpovednosť, 

rozhodnutie, cena, hodnotenie FG, PISA, štatistika.  

 



Zámer a priblíženie témy písomného výstupu  

Tento výstup predstavuje stručné zhrnutie z jednotlivých stretnutí a príklad výstupov, výsledkov práce 

členov klubu z jednotlivých stretnutí.  

  

  

Jadro: Popis témy/problém  

V druhej desiatke stretnutí, ktoré pokračujú v rámci prebiehajúceho projektu sa členovia klubu 

opätovne oboznámili  s plánom práce pedagogického klubu FG na ďalšie polročné obdobie a stanovili 

si termíny stretnutí klubu v druhom polroku šk. r. 2020/2021 vzhľadom k akruálnej dištančnej výuke 

a pandemickým opatreniam.  

Zachovali model dvoch stretnutí každý mesiac. Diskutovali o výstupoch v rámci stretnutí tak, aby im 

slúžili ako podporný materiál pri implementácií cieľov finančnej gramotnosti a rozvíjaní finančných 

kompetencií žiakov.  

Členovia sa dohodli na vzájomnej spolupráci na stretnutiach a spracovaní tém v rámci svojich 

aprobačných predmetov  a študijných odborov.                                            

Naďalej medzi hlavné materiály patria stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

minedu.sk, ktorá obsahuje zverejnené dokumenty dôležité pre implementáciu FG do vyučovacieho 

prostredia: Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) aktuálna verzia 1.2 účinná od 1.9.2017, 

Metodika finančnej gramotnosti s účinnosťou od 1.9.2018. A ďalšie užitočné linky, ktoré sa týkajú tém 

aktuálnych pre druhý polrok stretnutí. 

Populárne sa stali aj relácie INVESTUJEME na TA3 a relácia PENIAZE na RTVS, ktoré prinášajú 

aktuálne témy z oblasti finančnej gramotnosti, krátko a výstižne orientujú diváka vo svete financií. 

Je to veľmi názorná a prístupná forma k popularizácií témy a je možné ju so žiakmi sledovať počas 

vyučovania z archívu daných televízií.  

 
Obrázok 1. Relácia Peniaze RTVS 

 



 
Obrázok 2. Relácia RTVS Investujeme 

 

 Aj v tomto období prebiehala implementácia finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu podľa už 

zakomponovaných tém v rámci jednotlivých  tematických výchovno -  vzdelávacích plánov pre dané  

predmety a odbory podľa aprobácie členov klubu. 

Tá prebiehala podľa kľúčového dokument - Národný štandard finančnej gramotnosti ver.1.2, ktorý bol 

schválený dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 

2017 začínajúc prvým ročníkom.  

Na pripomenutie - NŠFG je usporiadaný do šiestich tém: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; 

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

investovanie, Riadenie rizika a poistenie. Jednotlivé témy sú v ňom rozpísané do čiastkových 

kompetencií, pre tri úrovne, pre našich žiakov je aktuálna tretia úroveň.  Na týchto úrovniach sú 

opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať. 

 

Témou stretnutia č.11 bola Inovácie vo vyučovaní finančnej gramotnosti. Počas distančného 

vzdelávanie sa uvedené inovácie vo vyučovaní finančnej gramotnosti ťažšie aplikujú do jednotlivých 

predmetov. Ich cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie a schopnosť riešiť 

problémy. Nástrojom pre výpočty, analýzy a vizualizácie úloh a zadaní je naďalej tabuľkový procesor. 

Prácu s tabuľkami, funkciami a grafmi, ktoré budeme naďalej využívať pri práci s online tabuľkovým 

nástrojom.  

Ukázali sme si ako vypočítame hypotekárny úver na viac rokov  pri použití úverovej kalkulačky. 

Snažili sme sa vypočítať  hypotéky na viaceré obdobia a v rôznych cenových ponukách Pracovali sme 

s programom na výpočet hypotekárneho úveru v programe  EXCEL-úverová kalkulačka. Rozprávali 

sme sa medzi sebou o vlastných  skúsenostiach s hypotekárnymi  úvermi. 

Pomocou úlohy rozpracovanej nasledovne: 

 

Téma:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Jednoduché a zložené úrokovanie  

 

Ciele: 

 



 -Vysvetliť princíp splácania pôžičky  
- Riešiť úlohy na pravidelné vkladanie alebo vyberanie súm z banky pomocou tabuľkového 

procesora  

- Porovnať výhodnosť pôžičiek na základe výpočtov  

- Odvodiť vzorec mesačnej splátky úvery  

 
Príprava učiteľa a pomôcky:  

-Stolový počítač alebo notebook; softvér MS Excel  

- Pracovný list MS Excel Mesacna_splatka_hypoteky_2.xls  

-Pracovný list so zadaniami úloh pre žiakov  

 

Metódy a formy: 
-Riadené bádanie  

- Skupinová forma (skupiny po 3-4 žiakoch pri práci s notebookom, vo dvojiciach pri práci so  

stolovým počítačom  

 

 

 
Obrázok 3. Hypotekárna kalkulačka 

 

Oboznámili sme sa s programom, ktorý ponúka Partners Group SK a to Zvýš svoju hodnotu na trhu 

práce. 

 
Obrázok 4. Projekt Partners Group SK 

Hlavnou myšlienkou projektu je: „Dnes sa neplatí za dosiahnuté vzdelanie a titul, platí sa za hodnotu, 

ktorú máme na trhu práce“ a „Čo mám v hlave mi nikto nevezme! „ 

Projekt poskytuje vzdelanie žiakom: finančné, obchodné, manažérske, podnikateľské. 

 

Ako príklad alternatívnych zdrojov použitých pri vyučovaní je aj odborná relácia na aktuálnu 

tému v spravodajskej televízii.  

 



Práve v  čase zasadnutia klubu bola odvysielaná relácia na TA3 od 14:00 hod. do 14:30 hod. pod 

názvom Investujeme.  

Cieľom relácie bolo okrem aktuálneho diania priniesť divákom aj servisné informácie, keďže podľa 

posledných štúdií sa v oblasti investícií orientuje len jeden z 10 ľudí. S odborníkmi v danom 

segmente sa rozoberali témy, ktoré v súčasnosti rezonujú nielen u nás, ale aj vo svete. 

K financiám sa ako národ staviame stále veľmi konzervatívne. Je to skôr opatrnosťou, alebo 

nevedomosťou? Pozreli sme sa aj na to, aké chyby najčastejšie pri investovaní robíme a vysvetlili 

sme si čo rozumieme pod pojmom rizikový profil klienta. Hosťami boli Martin Lancz, predseda 

AFISP, Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV, ekonomická analytička FinGO.sk Lenka 

Buchláková a riaditeľka predaja investičnej skupiny Proxenta Renáta Domčeková. 
 

 
Obrázok 5. relácia TA3 

Uplatňovanie inovácie vo vyučovaní finančnej gramotnosti prostredníctvom zážitkovej metódy pri 

osvojení si termínov a kľúčových tém FG aplikovaných v praxi pokračovalo aj v priebehu ďalšieho 

stretnutia a to pomocou spoločenskej hry Finančná odysea. V úvode sme sa oboznámili s pravidlami 

tejto hry, vysvetlili sme si nástrahy a riziká. Stručne zhrnieme. 

Pravidlá hry: 

Finančná odysea je rýdzo slovenská hra o práci s osobnými financiami a zvládaní životných rizík. 

Vďaka variabilnému hernému systému je každá partia jedinečná. Pomocou premyslenej stratégie 

investovania, úverov, zakladania firiem, prenájmu nehnuteľností...(atď.) si hráči vytvárajú pasívny 

príjem a zveľaďujú svoj majetok. Nakoniec sa oslobodia zo všetkých dlhov a vytvoria si zázemie na 

bývanie so slušným pasívnym príjmom. Ten, komu sa to podarí ako prvému, dosiahne víťazstvo v 

hre – finančnú slobodu. 

Hráči si vzájomne nekonkurujú, práve naopak, môžu sa jeden od druhého veľa naučiť. Hra prináša aj 

nečakané situácie, ktoré môžu zásadne zmeniť pozície hráčov. Vyhráva ten najšikovnejší s 

najlepším dôvtipom a správnou dávkou šťastia. 

Hra je veľmi variabilná a dá sa upraviť podľa náročnosti hráčov. Je pre 2 - 6 hráčov od 15 rokov, 

dĺžka hry 90 minút a viac. 



  

Obrázok 6. Finančná odysea 

Vzhľadom k tomu, že 

opatrenia pokračovali ako aj 

dištančná forma výuky, nebolo 

možné aplikovať 

túto hru v procese reálnych 

úloh. Jej online verzia žiaľ ešte 

nie je dostupná, podrobili sme 

teda online priestor analýze 

hier, s príbuznou tematikou. 

Objavili sme obdobnú hru, 

ktorú poznajú žiaci v rôznych obmenách už z detstva. Jej názov je MONOPOLY. A tak sme si počas 

zasadnutia klubu cez konferenčný hovor zahrali jej online verziu.  

MOMOPOLY: Hra bola špeciálne vyvinutá na začiatku minulého storočia s cieľom oboznámiť 

milióny ľudí s konceptom globálnej ekonomiky.  Keď prišla príležitosť, začali ju uvoľňovať vo forme 

počítačovej hry, čím sa kruh hráčov rozrástol ešte o niekoľko miliónov.  Táto hra rozvíja  komunikačné 

schopnosti hráčov,  schopnosť plánovať a dôvtip.  

 Spoločenská hra Monopoly bola vytvorená Američanom Charlesom Darrowom   pred viac ako 80 

rokmi. Veľká spoločnosť odmietla vydať jeho projekt, a tak vydal a predal niekoľko tisíc kópií sám. 

Túto hru si čoskoro všimli a predaj bol obrovský, čo z neho urobilo neuveriteľne bohatého človeka. 

 Čo je to však monopol? Je to miesto, kde kupujete, prenajímate a predávate nehnuteľnosť a snažíte sa 

zbohatnúť tým, že predbehnete svojich konkurentov. Je určený pre dvoch alebo viacerých hráčov: 

bitka bude pokračovať, kým nebude iba jeden šťastný človek, ktorý neskrachoval. Je to naozaj zábavné 

hrať s celou rodinou - pravidlá klasickej verzie sú určené pre deti od 8 rokov, nehovoriac o 

zjednodušených pohľadoch určených špeciálne pre malé deti. Ale v hre Card Monopoly existuje veľa 

jemností a podmienok, ktoré by ste si mali uvedomiť, aby ste si z hrania užili skutočné potešenie. 

Preto je také dôležité najskôr sa pozrieť na popis hry Monopoly. 

V klasickej verzii je potrebných 2 - 6 hráčov.  Hra je spojená so ziskovým nákupom a predajom 

nehnuteľností, do ktorých sa investujú finančné prostriedky účastníkov. Na začiatku dostane každý 

rovnakú sumu, takže spočiatku má každý rovnaké príležitosti. Peniaze na hru Monopoly sa 

nepoužívajú iba na predaj a nákup nehnuteľností, ale aj na platenie daní alebo nájomného v prípade, 

že sa hráč dostal na územie konkurencie. Ale aj keď veľa závisí od hráčových činov, šťastie výrazne 

ovplyvňuje ďalší vývoj udalostí. 

 

Obrázok 8. Online hra monopoly 



„Monopol“ pre dvoch nie je taký zaujímavý ako hranie so skupinou priateľov. Jedna z víťazných 

stratégií funguje dobre s veľkým počtom hráčov. Spočíva v rýchlom a za každú cenu uplatnenie troch 

kariet ľubovoľnej farby (od modrej). V takom prípade musí mať hráč veľké množstvo viacfarebných 

pozemkov. Za to môžete dokonca obetovať železnicu. Potom musíte rýchlo postaviť domy a za 

žiadnych okolností sa nerozlúčiť so svojimi pozemkami. 

Hra „Monopoly“ sa na počítač inštaluje pomerne rýchlo.  

Monopoly je hra pre skupinu. Aby ste vyhrali, musíte nielen dobre poznať pravidlá, ale aj vopred 

vypracovať taktiku a stratégiu. Konečným cieľom, ako už bolo spomenuté, je zostať jediným 

účastníkom, ktorý neskrachoval. 

Téma 14. stretnutia bola aktuálna a veľmi zaujímavá- išlo o FINANČNÉ SPORENIE A 

INVESTOVANIE.  

Ak si pravidelne odkladáme časť svojho príjmu a takto odložené peniaze nechceme minúť, tak 

sporíme.  Sporenie sa vyznačuje tým, že jeho cieľom je zvyšovanie úspor sporiteľa bez zásadného 

rizika poklesu ich hodnoty.  

Ak jednorazovo 

umiestnime 

peniaze, ktoré 

máme k dispozícii 

do rôznych 

finančných 

nástrojov, tak 

investujeme. S 

každou investíciou 

je spojené aj určité 

riziko straty 

hodnoty 

Investovaných 

prostriedkov. 

V súčasnosti je 

čoraz viac 

rozšírené 

investovanie do 

kryptomien. Kryptomena je typ digitálnej meny či elektronických peňazí, čo je novodobý druh 

meny/peňazí. 

Obrázok 7. Online prostredie hry 

Obrázok 8. Ako pracujú fondy 

 



 

 
Obrázok 9. Aktuálny kurt kryptomeny k 17.2.2021 

 

S predchádzajúcou témou úzko súvisela aj téma nasledujúca – RIADENIE RIZIKA A POISTENIE  

 V úvode témy sa všetci členovia klubu oboznámili s Prílohou č.3 Slovník základných pojmov 

NŠFG, na základe ktorej sa oboznámili so základnou terminológiou v rámci  témy stretnutia – 

Riadenie rizika a poistenie. Rozoberali pojmy  ako investovanie,  poistenie, poistenie súkromné  a 

verejné, poistenec, poistník, poistná udalosť, riadenie rizika, výluky z poistenia. 

Väčšiu pozornosť venovali analýze termínu malus (lat. zlý), s ktorým mnohí členovia PK sa ešte 

nestretli. Tento pojem znamená  vo finančníctve druh penalizácie vyrubovanej bankovými ústavmi a 

poisťovňami. Je opakom slova bonus . 

Malus ako finančný nástroj sa obvykle vyskytuje len ako súčasť systému "bonus-malus", čo 

znamená, že požadované chovanie klienta je bonifikované (odmeňované) alebo penalizované 

(pokutované). Bonus-malus systém nie je definovaný žiadnym zákonom, je to súčasť interných 

predpisov poskytovateľa finančnej služby. 

Téma riadenia rizika a poistenia patrí v rámci  Prílohy č.2   Odborné texty k jednotlivým témam 

NŠFG verzia 1.2 do témy č.6 Riadenie rizika a poistenie s následnými  čiastkovými kompetenciami:  

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a 

súkromným (komerčným) poistením  

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 

 

 Následne z čiastkových kompetencií z bodu 2,vychádzali členovia PK pri tvorbe učebného 

materiálu pod názvom Riadenie rizika a poistenie , ktorý pripravovali v rámci tohto stretnutia. 

Cieľom pripravovaných učebných textov je  zorientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a 

vedieť ich využívať. Učebné texty sa venujú problematike : 

• rizika – riadenie rizika, etapy riadenia rizika, klasifikácia rizík, poistné riziko 

• poisťovníctvo – subjekty, kategórie, funkcie, princípy poistných vzťahov, poistné pri 

brigádnickej práci študentov 



Veľká pozornosť  v učebných materiáloch bola venovaná  téme (aktivite) brigádnická práca 

študentov –  aký je to právny vzťah, podmienky poistné zaťaženie, úľavy a pod. 

Súčasťou týchto učebných textov bolo aj vytvorenie pracovného listu pre žiakov, kde boli použité 

metódy  riešenia  problémových  úloh, doplňovačky, metóda Cinquain a ďalšie aktivizujúce metódy 

učenia. 

 

Obrázok 10. Učebný materiál Riadenie rizika a poistenie. 



 

 
Obrázok 11. Učebný materiál Riadenie rizika a poistenie- pokračovanie. 

 

 
Obrázok 12. Učebný materiál Riadenie rizika a poistenie- záver 

 

 



Pútavou témou bola aj Téma stretnutia: Médiá a FG, zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných 

potrieb, ktorá vyvolala medzi členmi klubu živú diskusiu. 

V prvom rade opäť terminológia -členovia klubu sa oboznámili so Slovníkom základných pojmov 

NŠFG, Prílohou č.3, s terminológiou v rámci témy stretnutia Médiá a FG, zabezpečenie peňazí pre 

uspokojenie životných potrieb. 

Rozoberali sme pojmy ako plán príjmov a výdavkov, príjem, porovnávacie nakupovanie, rozpočet, 

reklama. 

Mladí ľudia majú sklony k zmenám názorov a prispôsobovaniu sa názorom svojich vzorov. Je preto 

dôležitý aj výber rozhlasových a televíznych staníc a tiež internetových stránok a portálov. Aby sme 

sa vyhli problémom spojeným s dezinformáciami a manipuláciou, je dôležité poskytnúť žiakom 

súbor poznatkov, zručností a schopností, ktoré sú predpokladom zodpovedného využívania médií.  

 

Obrázok 13Média a finančná gramotnosť 
Obrázok 14.Média a finančná gramotnosť 

Obrázok 15.Média a finančná gramotnosť 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázok 16.Média a finančná gramotnosť 

Obrázok 17.Média a finančná gramotnosť 



V téme Dobrý hospodár sme sa venovali okrem iného aj rodinnému rozpočtu.  

 

 

 

V našich rodinách sa stretávame s rôznymi 

typmi rozpočtu. Pri vyrovnanom rozpočte sa 

príjmy približne rovnajú výdavkom. 

Prebytkový rozpočet nám umožňuje odložiť si 

časť príjmov na sporenie, poistenie alebo 

investovanie. Najmenej potešujúci rodinný 

rozpočet je deficitný, kedy sú príjmy nižšie 

ako výdavky. 

 

 

Vo finančnom sektore sa stretávame s 

rôznymi možnosťami uloženia peňazí. 

Najčastejšie používané sú bežné účty, 

termínované účty či sporiace účty. V minulosti 

sme sa najviac stretávali s vkladnými 

knižkami. V tvorbe finančného rozpočtu v 

rodine netreba zabúdať ani na sporenie a 

investovanie. Možnosti predstavuje napríklad 

stavebné sporenie alebo dôchodkové sporenie. 

Mnohé rodiny časť príjmov investujú aj do 

životného poistenia. 

Nemalé poplatky si finančné inštitúcie účtujú za finančné produkty a transakcie. Sú to napríklad 

poplatky za vedenie účtu, prichádzajúce transakcie, trvalé príkazy, inkasá alebo poplatky spojené s 

platobnými kartami. 

Existujú dva druhy platobných kariet a to debetné a kreditné karty. Debetné karty sa vydávajú k 

bežným účtom a základným rozdielom oproti kreditným kartám je, že čerpáte vždy vlastné peniaze. Pri 

prečerpaní platíte banke úrok. Kreditná karta je úverová a od banky si peniaze požičiavate. Niekedy je 

však vhodnejšia pri platbách v zahraničí 

V závere stretnutia sa členovia PKFG venovali aktivite s názvom Dobrý hospodár. 

Cieľom aktivity bolo nájsť úspešných podnikateľov – dobrých hospodárov.  

Členovia vyhľadali autorov týchto výrokov: 

1. „Peniaze sú najlepšie uložené tým, keď sa nimi zaplatia dlhy.“  

2. „Ľudia, ktorí svoje peniaze rozumne utrácajú, budú vždy bohatší ako tí, ktorí múdro sporia.“  

Obrázok 18. Dobrý hospodár 

Obrázok 19. Relácia RTVS venovaná rodinnému rozpočtu 



3. „Človek nie je bohatý tým, čo zarobí, ale tým, čo neutratí.“  

4. „Ak si kupujete veci, ktoré nepotrebujete, tak čoskoro budete musieť predať veci, ktoré potrebujete.“  

5. „Než dieťaťu dáte peniaze, je lepšie vysvetliť mu, ako si peniaze zarobiť alebo zaslúžiť.“  

6. „Predstav si, že stojíš na prahu nevídaného úspechu, jasný a krásny život ti leží pri nohách. Tak 

vstaň a choď!“  

7. „Len tí, ktorí spia, nerobia žiadne chyby.“ 

Každému výroku sa pokúsili čo najpresnejšie vystihnúť jeho význam. V závere si vymenili svoje 

poznatky o jednotlivých slávnych podnikateľoch. 

 

Na záverečnom stretnutí klubu sme hodnotili úroveň vedomostí žiakov z FG. 

časti stretnutia sme si položili otázku: prečo je Slovensko v tejto medzinárodnej štúdii podpriemernou 

krajinou v rámci FG?  

Hľadali sme faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky žiakov. 

Prvý faktor, ktorý ovplyvňuje výsledky žiakov v FG je sociálno-ekonomický. Žiaci s lepším sociálno-

ekonomickým statusom dosahujú lepšie výsledky v FG. Podľa štatistík, na Slovensku je najväčší 

rozdiel medzi takýmito žiakmi v rámci všetkých krajín OECD.  

Ďalší faktor, ktorí sme spomenuli bola komunikácia o FG medzi žiakom a rodičom. Rodičia málo 

komunikujú so svojimi deťmi o míňaní, sporení, investovaní,.. . Je preto pochopiteľné, že žiaci, ktorí s 

rodičmi komunikujú o tejto téme dosiahli v teste lepšie výsledky.  

V dnešnej internetovej dobe, kedy si žiaci vedia všetko vyhľadať na internete a získavať takým 

spôsobom nové poznatky aj o FG, tak takýto žiaci sú v oblasti 

FG zručnejší.  

Žiaci získavajú poznatky o FG v škole a od učiteľov. 

Zaujímavým zistením je, že žiaci, ktorí získali tieto informácie 

od učiteľov a žiaci, ktorí tieto informácie nezískali od nich, 

dosiahli rovnaké výsledky v testovaní.  

Posledným rozhodujúcim faktorom je osobná skúsenosť s 

FG, napr. či žiak má účet v banke, vlastní platobnú alebo 

debetnú kartu, platí si účty (kredit, paušál), vykonal platbu cez 

internet, mobil alebo urobil nákup cez internet.  

 

 

Podľa štatistík má polovica 15 ročných žiakov účet v banke, 

viac ako 75% vykonalo nákup cez internet a viac ako 40% 

vlastní platobnú kartu. V závere tejto časti sme zhodnotili, že 

ktorýkoľvek z týchto faktorov je dôležitý pri nadobudnutí 

lepších výsledkov v testovaní a pri nadobudnutí lepších 

poznatkov pre prax v každodennom živote v oblasti FG, ale 

myslíme si, že najlepšia je osobná skúsenosť s FG 

 

Záver:  

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

  

Z jednotlivých stretnutí vzišli nasledujúce závery: 

1.Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci uvedených tém vzdelávali, podelili so svojimi 

skúsenosťami s kolegami vo svojich predmetových komisiách:  

2.Využívali nadobudnuté vedomosti pri práci s tabuľkami, grafmi a zdieľanými súbormi aj v ostatných 

predmetoch, prípadne na triednických a suplovaných hodinách. 

3.Využívali alternatívne zdroje pre výuku 



4. Oboznámili  sa v plnom rozsahu s pravidlami hry Finančná odysea, našli si priestor a čas absolvovať 

rôzne úrovne tejto hry so žiakmi. Jej trvanie: maximálne 3 hodiny (180 minút), vyhradiť si dostatočný 

čas na hru ale aj analýzu jednotlivých rozhodnutí s dôrazom na dopad – výsledok. Túto aktivitu , ktorá  

je zameraná na teoretickú a praktickú výučbu finančnej gramotnosti,  chceme odporučiť na všetky typy 

stredných škôl, pretože predstavuje zážitkové učenie ako aj rozvoj strategického myslenia. 

5. Z hľadiska časovej náročnosti hrania týchto hier, členovia PKFG  do budúcna odporúčajú, aby na 

škole začali pracovať  záujmové útvary (krúžky), ktoré by sa FG venovali pravidelne. 

6. Oboznámiť študentov s možnosťami sporenia a investovania  pri výučbe  FG napr. na triednických 

hodinách, počas blokovej výučby, ktorá sa realizuje  v čase maturitných skúšok alebo prijímacieho 

konania rovnako tak aj v iných predmetoch, napríklad v syntaxi cudzieho jazyka, kde zároveň 

rozširujeme slovnú zásobu o terminológiu z FG vzhľadom k výstupu kde  je prezentácia v jazyku ANJ 

a RUJ. 

7. Z hľadiska širokého spektra sporiacich a investičných produktov na finančnom trhu, členovia PKFG  

do budúcna odporúčajú, aby na školu boli pozývaní externí pracovníci finančných služieb. 

8. Odporúčame pracovný list Riadenie rizika, nakoľko je náročnejší, využívať na hodinách 

ekonomických predmetov pri preberaní danej problematiky. 

9. Naučiť žiakov identifikovať dôležité informácie, využívať autentické materiály – reklamné letáky, 

inzeráty, komerčné ponuky a určiť varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť 

zmluvy). 

10. Zabezpečiť prehľad vo finančných produktoch a službách a rešpektovať pri tom zásadu 

všeobecnosti, predstaviť viaceré ponuky s možnosťou porovnávania. Výučba by tak mala byť  

zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život. 

11. Kriticky analyzovať reklamu v masmédiách. Masmédiá vytvárajú a rozširujú informácie 

masovému publiku, sú realizátormi masovej komunikácie. Mladí ľudia sú náchylní prebrať neoverené 

informácie. Dnes už žiaci menej sledujú rozhlas a televíziu a viac sa pohybujú na internete, kde sa im 

ponúkajú rôzne stránky, ktoré často zdieľajú bez toho, aby si overili ich dôveryhodnosť. 

Prostredníctvom definovania osobných životných potrieb žiak by mal dôjsť k poznaniu možností ako 

tieto potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň. 

12. Oboznámiť študentov s možnosťami, ako sa nestresovať pri tvorbe rodinného rozpočtu a to: 

• Používať triky, ktoré nám pomôžu ušetriť. Napríklad nakupovať vždy len s nákupným zoznamom.  

• Zbaviť sa dlhov. 

• Zbaviť sa negatívnych vplyvov. 

• Poradiť sa s niekým skúseným. 

• Byť disciplinovaný. 

13. Pri tvorbe aktivít v rámci vyučovania vychádzajúcich z kladenia otázok,  by učitelia  mali brať na 

vedomie potrebu tvorby  otázky : 

• s dôrazom na aktívne zapojenie študentov, 

• s dôrazom na kritické myslenie,  

• so zameraním sa na vyššie úrovne učenia 

 

Naše skúsenosti hovoria, že schopnosť stredoškolských študentov správne aplikovať teoretické 

vedomosti a spravovať svoje peniaze nie je na požadovanej úrovni. Stredné školy musia aktívne 

vyhľadávať a implementovať nové postupy, formy a metódy vo vzdelávacom procese. Mali by sme 

vytvárať väčší priestor pre využitie moderných vyučovacích metód zameraných na zlepšenie 

praktických zručností študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Tradičné metódy zamerané na 

získavanie encyklopedických vedomostí sa ukazujú ako prežité. Mali by sme motivovať a 

povzbudzovať nadaných študentov, ktorí následne budú motivovať svojich spolužiakov a kamarátov. 

Členovia klubu sa oboznámili s  dokumentami zverejnenými na stránke minedu, vrátane hlavného 

Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2, metodikou finančnej gramotnosti a ďalšími 



zdrojmi, ktoré sme prešli počas stretnutia, rovnako tak analyzovali vhodnosť ich aplikácie pre potreby 

strednej školy. 

Aktualizovať zapracované témy národného štandardu finančnej gramotnosti do tabuľky k tematickým 

výchovno – vzdelávacím plánom podľa vzoru Tabuľka č.1 tohto dokumentu.  

 

Terminológia vybraná v odborných textoch jednotlivých predmetov kladie dôraz  na praktické využitie 

poznatkov a prepojenie s realitou. 

 

Predpokladáme , že žiak: 

•  bude ovládať pojmy vyskytujúce sa v jednotlivých témach , 

•  toto ovládanie znamená, že žiak - rozumie zadaniam úloh, v ktorých sa tieto pojmy vyskytujú,  

•  vie ich správne použiť pri formuláciách svojich odpovedí,  vie dôležité pojmy stručne opísať 

(definovať). 

 

Pri hodnotení v rámci FG by mali učitelia brať na vedomie, že výsledky takýchto hodnotení 

ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré ich môžu zlepšiť:  

• sociálno-ekonomické, 

• rodičia, 

• škola, učitelia, 

• internet, 

• osobná skúsenosť s FG. 
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