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Gramotnosť je súbor znalostí a hodnotových 

postojov občana.  

 

V prípade finančnej gramotnosti sú tieto 

znalosti potrebné na to, aby:  

• finančne zabezpečil seba a svoju rodinu,  

• aktívne vystupoval na trhu finančných 
produktov a služieb.  



Finančná gramotnosť na vašej 
škole ... 
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Finančná gramotnosť na Slovensku 
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Niektoré dôležité zistenia: 
• Viac ako polovica opýtaných si medzi dvoma (!) 

ponukami nevyberie výhodnejší termínovaný 
vklad 

• Až 84 % si medzi dvoma (!) ponukami nevyberie 
výhodnejší úver 

• Informácie o finančných produktoch najčastejšie 
čerpajú respondenti od banky a od rodiny 

• Najväčší dôraz kladú na informácie získané od 
banky 

• Takmer polovica opýtaných neporovnáva ponuky 
viacerých bánk 
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• Respondenti si zamieňajú pojmy kreditná a 
debetná karta 

• Najväčší vplyv na rozhodovanie klientov má 
skúsenosť s bankou, ktorej služby využívali už 
predtým 

• Takmer  1/3  opýtaných nerozumie fungovaniu 
hypoték 



Aká je Vaša finančná gramotnosť? 
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Aktivita č. 1 

Test s magickým číslom  



Základné školy a FG 
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172 inšpekcií v šk. roku 2011/2012  
(84 komplexných a 88 tematických inšpekcií, Zdroj: Správa ŠŠI) 

• obsah NŠFG implementovalo do ŠkVP alebo ako súčasť 
jeho prílohy 28,5 % 

• školy zvolili rozdielny prístup implementácie obsahu 
NŠFG, napr. : 

 - do všeobecnovzdelávacích predmetov 
 - realizácia projektov (napr. Šetrenie energiou v škole 
 zamerané na praktické skúsenosti pri hospodárení s 
 peniazmi v rodine, internetová hra –  mojafamilia.sk, 
 apod. 
 - do výchovných programov školských klubov detí 
 - krúžky 

http://www.mojafamilia.sk/


Základné školy a FG 
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Vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v 
oblasti rozvoja FG s cieľom získať a zdokonaľovať 
profesijné kompetencie prostredníctvom 

 - MPC (akreditované VP) 

 - tretí sektor, ... 

 - prednášky odborníkov z praxe 

 - Letná škola moderného učiteľa (Rozvoj 
finančnej gramotnosti, Úspory a úvery, Rodinný 
rozpočet, Svet v nákupnom košíku,...) 

 - iné aktivity 
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Informovanosť k problematike finančného vzdelávania 
praktizujú školy rôznymi formami: 
• v rámci jednotlivých tém školy realizujú rôzne 

aktivity (napr. návšteva dní otvorených dverí v 
Národnej banke),  

• súťaže (o eure, bankovky a mince),  
• projektové vyučovanie (napr. na tému príprava 

výletu po Slovensku, chcem navštíviť niektoré 
pamiatky),  

• organizovanie pravidelných finančných zbierok (pre 
onkologicky choré deti, hračky pre deti z detských 
domovov, šatstvo pre ekonomicky slabšie rodiny), 

• besedy, prednášky pre žiakov, rodičov a učiteľov.  

Základné školy a FG 



Najčastejšie používané pomôcky a 
materiály 
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• na vyučovanie matematiky učebný materiál - 
Praktické financie,  

• Školský rodinný kalendár FG,  
• vedomostná vkladná knižka O troch centoch,  
• on-line hra Moja família,  
• metodické materiály - FG pre mládež, FG pre ZŠ – 

manuál pre rodičov, Finančné vzdelávanie pre mládež,  
• hry Investor, Biznis, Monopoly,  
• názorné pomôcky v podobe peňazí (magnetické 

peniaze, súprava euro mincí a euro bankoviek), 
• kalkulačky, počítadlá a ďalšie svojpomocne zhotovené 

pomôcky... . 
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Informovanosť k problematike finančného vzdelávania 
praktizujú školy rôznymi formami: 
• v rámci jednotlivých tém školy realizujú rôzne 

aktivity (napr. návšteva dní otvorených dverí v 
Národnej banke),  

• súťaže (o eure, bankovky a mince),  
• projektové vyučovanie (napr. na tému príprava 

výletu po Slovensku, chcem navštíviť niektoré 
pamiatky),  

• organizovanie pravidelných finančných zbierok (pre 
onkologicky choré deti, hračky pre deti z detských 
domovov, šatstvo pre ekonomicky slabšie rodiny), 

• besedy, prednášky pre žiakov, rodičov a učiteľov.  

Základné školy a FG 
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zážitkový vzdelávací program  

pre základné a stredné školy 
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www.viacakopeniaze.sk  

http://www.viacakopeniaze.sk/
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Základné školy % 

priem. úspešnosť riešiteľov 42% 

do 24% 15% 

od 25% do 49% 57% 

od 50% do 74% 24% 

od 75% 4% 

Základné školy a FG 
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Základné školy a FG 

• Najväčšie problémy s otázkami, ktoré sa 
týkali: 

 - sporenia, hypoték, či investovania peňazí.  

• Najmenší problém bol s otázkami, 
s ktorými sa stretávajú  denne v bežnom 
živote, napríklad na otázky týkajúce sa 
základných funkcií platobných kariet, 
otázky týkajúce sa eura, či iných 
moderných platobných nástrojov, apod. 



Finančná gramotnosť do škôl 
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Školy boli vyzvané zapracovať od 09/2009 do 
učiva všeobecnovzdelávacích a odborných  
predmetov nové témy z NŠFG a štandard využiť 
pri tvorbe školských vzdelávacích programov. 
 

Ide o vzdelávanie na všetkých typoch ZŠ a SŠ. 
 

Na pomoc v tomto úsilí Medzirezortná expertná 
skupina plánovala vytvoriť ďalšie zdroje 
prostredníctvom Banky finančnej gramotnosti, 
Otvorená kniha FG.  



Finančná gramotnosť do škôl 
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Témy FG: 
1) Človek vo sfére peňazí;  
2) Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí;  
3) Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb – príjem a práca;  
4) Plánovanie a hospodárenie s peniazmi;  
5) Úver a dlh;  
6) Sporenie a investovanie;  
7) Riadenie rizika a poistenie.  



Skúsenosti a odporúčania zo 
zavádzania FG do ŠkVP 
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Skúsenosti zo zavádzania vzdelávacieho 
programu VIAC AKO PENIAZE .... 



Integrácia vzdelávacieho obsahu 
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- Hľadajte tematické prieniky pre finančné 
vzdelávanie (porovnajte tematické plány s 
kolegami, ktoré otvárajú priestor na FV. 

- Synchronizujte výučbu tém FV vo viacerých 
predmetoch (% či  geometrická postupnosť v 
matematike, ...). 

 



Rozvíjanie kritického myslenia 
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- Naučte žiakov identifikovať dôležité informácie 
(využívajte autentické materiály – letáky, 
inzeráty,...). 

- Podnecujte u žiakov aktívne vyhľadávanie 
doplňujúcich informácií (média, poradne, osobné 
konzultácie, návšteva inštitúcie,...). 

- Priblížte žiakom práva spotrebiteľa (hovorte so 
žiakmi o spotrebiteľovi, jeho právach, riešte 
prípadové štúdie o porušení práv spotrebiteľa,...). 

 

 



Finančný svet v širších súvislostiach 
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- Finančnú gramotnosť nemožno zjednodušovať na 
reč čísel ... 

 

 

 

Prečo ??? 
 

 

 



Finančný svet v širších súvislostiach 
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... lebo chceme, aby raz v budúcnosti ... 

• finančne zabezpečil seba a svoju rodinu,  

• aktívne a zodpovedne vystupoval na trhu 
finančných produktov a služieb.  

 

Preto je potrebné: 

- podporovať finančné vzdelávanie ako súčasť 
medzipredmetových vzťahov. 

- nezužovať FG na finančnú matematiku a 
sledovanie ekonomických ukazovateľov . 

 

 



Finančný svet v širších súvislostiach 

PODNIKATEĽSKÉ | EKONOMICKÉ | FINANČNÉ VZDELÁVANIE 

• nepropagovať  konkrétne produkty, služby a 
inštitúcie, ... 

–  poukázať na rozmanitú ponuku produktov a služieb 

–  viesť žiakov k porovnaniu ponuky produktov a služieb, 
či inštitúcií 

 

 

 



Finančný svet v širších súvislostiach 
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• nepropagovať  konkrétne produkty, služby a 
inštitúcie, ... 

–  poukázať na rozmanitú ponuku produktov a služieb 

–  viesť žiakov k porovnaniu ponuky produktov a služieb, 
či inštitúcií 

 

 

 



Na čo nezabúdať pri FV ... 
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• Spolupracovať s kolegami (nájsť si spojenca, 
diskutovať o zaradení finančnej problematiky do 
výučby, vymieňať si skúsenosti s kolegami). 

• Spolupracovať s rodičmi (predstaviť princípy a ciele 
finančného vzdelávania rodičom, vytvoriť 
bezpečné prostredie vo FV pre rodičov a žiakov). 

 

 

 

 



Metódy a formy práce 
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• Riešenie úloh z bežného života (Situačné metódy) 

 - ponúknite svojim žiakom kreatívne  
 problémové otázky a úlohy, ktoré sa ich 
 bezprostredne týkajú (porovnajte 3 ponuky 
 telefónnych operátorov pre žiakov ...) 

 - nepodsúvajte žiakom hotové riešenia 

 - veďte svojich žiakov, že každý problém má 
 viac možných riešení 

 

 

 

 



Metódy a formy práce 
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• Vyučujte finančnú gramotnosť prostredníctvom 
IKT (spracovanie niektorých úloh graficky, ...) 

• Naučte žiakov využívať online kalkulačky 

• Vyberajte úlohy, ktoré podnecujú ku kooperácii 
medzi žiakmi 

• Skúste projektové vyučovanie... 

• Uplatňujte inscenačné metódy (reklamácia, 
porušenie práv spotrebiteľa,...) 

• Zaraďujte didaktické hry do výučby 

 

 



Webové stránky na inšpiráciu 
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• www.viacakopeniaze.sk 
• www.sbaonline.sk/financne-vzdelavanie  
• www.nbs.sk/sk/ibv 
• www.financnivzdelavani.cz 
• www.financnahitparada.sk 
• www.dolceta.eu/slovensko/Mod7 
• www.skolarodinnychfinancii.sk 
• www.banky.jasr.sk 
• www.poznaj.sk 
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Aktivita č. 2 

 

Ako banky pracujú a čo 
je úrokové rozpätie? 



Ako banky pracujú 



Ďakujem za pozornosť ... 
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Adam Šepetka, sepetka@jasr.sk, 0903 233 304 
www.jasr.sk 


