
Príloha B – Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť v ŠŽŠ v Žiari nad Hronom podľa  
Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 
 
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. 

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 
ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či 
miesto bydliska. Je to označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje 
každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále 
meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním vedomostí v 
oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie 
prostredie na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo 
samozamestnania. 

NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne 
vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz sa kladie na 
praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie 
teoretických vedomostí. Predpokladá sa, že žiak ovláda pojmy vyskytujúce sa v 
jednotlivých témach (očakávaniach).  

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).  

Implementácia kmeňového obsahu NŠFG obsahuje prvky výchovy a vzdelávania 
podľa moderných európskych trendov s možnosťou využitia digitálneho 
edukačného obsahu. Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, 
ktoré sú rozpracované do celkových a čiastkových kompetencií, sa zachováva 
vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a 
tieto je potrebné riešiť vo vzťahu:  

� k fungovaniu jednotlivca, domácností a podnikov v ekonomickej oblasti, k 
pochopeniu otázky bohatstva a chudoby,  

� k hodnotovej orientácii k peniazom,  

� k modelom zabezpečenia jednotlivca a domácností peniazmi s uvedením 
príkladov extrémov,  

� k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb,  

� ku vzdelávaniu angažovaných a zodpovedných občanov,  

� k zvýšeniu tvorivosti a inovácií v existujúcich organizáciách,  

� k vytvoreniu udržateľného rastu a kultúrneho, sociálneho a ekonomického 
rozvoja,  

� k poskytnutiu príležitostí a nástrojov pre jednotlivcov utvárať svoj vlastný 
život. 
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Program finančnej gramotnosti na našej škole rešpektuje Národný štandard 
finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR:  

 

� Žiaci špeciálnej školy získavajú primárne vzdelanie, preto sa zameriavajú 
len na očakávania úrovne1.  

� Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci s mentálnym 
postihnutím byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných 
finančných rozhodnutiach a činnostiach.  

� Žiaci sú zoznamovaní s praktickými ekonomickými problémami 
spoločnosti a aktívne zapájaní do práce na hodine. Témy sú štruktúrované 
tak, aby im žiaci s mentálnym postihnutím porozumeli a získali praktické 
zručnosti potrebné pre život v oblasti financií.  

� Ciele finančnej gramotnosti sa plnia prostredníctvom metód aktívneho 
učenia, kooperatívneho učenia či metód zážitkového učenia. Pri 
vzdelávaní sa využívajú informačno - komunikačné technológie, digitálny 
edukačný obsah, materiálne výučbové prostriedky a didaktická technika. 

� Finančné vzdelávanie sa realizuje od 1. ročníka; začlenením vhodných 
aktivít do netradičných blokových vyučovaní a od 5. ročníka; formou 
netradičných blokových vyučovaní či  využitím obsahu NSFG v rámci 
medzipredmetových vzťahov na vhodných vyučovacích hodinách (etická 
výchova, matematika, vlastiveda, občianska náuka, slovenský jazyk 
a literatúra).  

� Počas jednotlivých vyučovacích hodín sú žiaci vedení k získavaniu 
informácií, spracovaniu informácií, zaujatiu postojov k preberaným témam 
a k hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými vecami, so 
školskými pomôckami a predmetmi v škole i mimo nej, s dôrazom na 
praktické využitie poznatkov a zručností finančnej gramotnosti. 

 

 

Témy sú zoradené do šiestich kategórií finančnej gramotnosti :  

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

2. Plánovanie, príjem a práca 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

4. Úver a dlh 

5. Sporenie a investovanie 

6. Riadenie rizika a poistenie 
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1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie 

rozhodovacích procesov v osobných financiách 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 
záležitostiach 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu 
spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými 
trhmi – nie pre úroveň1 

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

 

• Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o 
finančných záležitostiach 

Očakávania, že žiak je schopný -  Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu 
osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. Opísať možné dôsledky 
prezradenia vybraných osobných informácií. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT/ Bezpečnosť 
a zásady správania sa na internete  

6.ročník Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT/ Bezpečnosť 
a zásady správania sa na internete 

7.ročník Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT/ Bezpečnosť 
a zásady správania sa na internete 

8.ročník Informatika/ 
Infor. výchova 

Komunikácia prostredníctvom IKT/ Bezpečnosť 
a zásady správania sa na internete 

9.ročník Informatika/ 
Infor. výchova 

Komunikácia prostredníctvom IKT/ Bezpečnosť 
a zásady správania sa na internete 

 

• Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany 
spotrebiteľov 

Očakávania, že žiak je schopný - Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov 
v rôznych typoch obchodov (napr. elektronické, kamenné). Jednoducho opísať 
základné práva spotrebiteľov. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie podľa 
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obrázkov 

6.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie podľa 
obrázkov 

7.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie podľa 
obrázkov 

8.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie na základe 
vlastných zážitkov 

9.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie na základe 
vlastných zážitkov 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný - Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, 
v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným správaním. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

6.ročník Etická výchova Asertivita/ Riešenie konfliktov 

7.ročník Etická výchova Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva 
a názory/ Čeliť manipulácii a tlaku skupiny 

8.ročník Etická výchova Ekonomické hodnoty a etika/ Poctivosť, 
ochrana spotrebiteľa 

9.ročník Etická výchova Masmediálne vplyvy/ Televízna pseudorealita 

 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku 

peňazí 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém – nie pre úroveň1 

Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy 
pre oblasť podnikania – nie pre úroveň1 

 

• Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov 
Očakávania, že žiak je schopný - Opísať, čo sú osobné príjmy človeka. 
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Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Vlastiveda Život v rodine/ Rodina a deti 

6.ročník Slov. jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Opis obrázka s dejovými 
prvkami 

7.ročník Občianska náuka Život v spoločnosti/ Poslanie školy 

 

• Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán 
Očakávania, že žiak je schopný - Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na 
domácnosť. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do 1000/ Slovné úlohy  

6.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do 10000/ Slovné úlohy 

7.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do milión/ Slovné úlohy 

8.ročník Matematika Desatinné čísla/ Slovné úlohy 

9.ročník Matematika Prehĺbenie poznatkov so zameraním na prax/ 
Slovné úlohy 

 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní 

životných potrieb jednotlivca a rodiny 

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

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

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

Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia 

 

• Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, 
spoločenské potreby 
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Očakávania, že žiak je schopný - Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské 
potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Vymedziť situácie, kedy si 
človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Etická výchova Poznanie a pozitívne hodnotenie seba/ Poznať 
svoje silné a slabé stránky 

6.ročník Etická výchova Asertivita/ Príčiny a opodstatnenosť svojho 
rozhodovania 

7.ročník Občianska náuka Charakterové a mravné hodnoty človeka/ 
Základné mravné hodnoty  

8.ročník Občianska náuka Kamarátstvo, priateľstvo, láska, manželstvo/ 
Hospodárenie v rodine 

9.ročník Občianska náuka Slovenské hospodárstvo/ Peniaze 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný - Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 
dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

6.ročník Vlastiveda Život v rodine/ Povinnosti a práva členov rodiny 

7.ročník Občianska náuka Život v spoločnosti/ Rodičia a a deti, vzťahy 
medzi nimi 

8.ročník Etická výchova Etické hodnoty a etika/ Vlastníctvo a peniaze 
ako prostriedok a cieľ 

9.ročník Občianska náuka Slovenské hospodárstvo/ Rodinný  a štátny 
rozpočet 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný - Porovnať ceny rovnakého alebo podobného 
výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné 
rozhodovanie pri nákupe, primerane veku. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do 1000/ Slovné úlohy  

6.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do 10000/ Slovné úlohy 
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7.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do milión/ Slovné úlohy 

8.ročník Matematika Desatinné čísla/ Slovné úlohy 

9.ročník Matematika Prehĺbenie poznatkov so zameraním na prax/ / 
Slovné úlohy 

 

• Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia 
Očakávania, že žiak je schopný - Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. 
Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná 
forma peňazí). 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

7.ročník Slov.jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie na základe 
vlastných zážitkov 

8.ročník Slov.jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie na základe 
vlastných zážitkov 

9.ročník Slov.jazyk a lit. Komunikácia a sloh/ Rozprávanie na základe 
vlastných zážitkov 

 

 

4. Úver a dlh 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých 

podmienok a zvládanie dlhu 

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

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 
spotrebiteľských úverov 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so 
zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný - Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby 
alebo požičania si predmetu. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

5.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
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do 1000 / Slovné úlohy  

6.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do 10000 / Slovné úlohy 

7.ročník Matematika Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 
do milión / Slovné úlohy 

8.ročník Matematika Desatinné čísla / Slovné úlohy 

9.ročník Matematika Prehĺbenie poznatkov so zameraním na prax / 
Slovné úlohy 

 

• Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých 
druhoch úverov poskytovaných spotrebiteľom 

Očakávania, že žiak je schopný - Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo 
finančných inštitúciách. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

8.ročník Etická výchova Etické hodnoty a etika/ Umenie hospodáriť 

9.ročník Občianska 
náuka 

Slovenské hospodárstvo/ Peňažné ústavy 
v trhovej ekonomike 

 

• Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť 
problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť 

Očakávania, že žiak je schopný - Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si 
cenných predmetov alebo peňazí. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

8.ročník  Občianska 
náuka 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska, rodina/ 
Hospodárenie v rodine 

9.ročník Matematika Istina, úrok, úroková miera/ Slovné úlohy 

 

 

5. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v 

súlade s osobnými cieľmi 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy – nie pre úroveň1 
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• Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej 
prosperite 

Očakávania, že žiak je schopný - Opísať, ako a prečo človek môže sporiť. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

8.ročník Etická výchova Ekonomické hodnoty a etika/ Ekonomické 
cnosti - sporivosť 

9.ročník Občianska náuka Slovenské hospodárstvo/ Príjmy a výdavky, 
rozpočet 

 

 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

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 – nie pre úroveň1 

 

• Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 
Očakávania, že žiak je schopný - Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť 
jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

8.ročník Etická výchova Ekonomické hodnoty a etika/ Poctivosť, 
ochrana spotrebiteľa 

9.ročník Občianska 
náuka 

Čo by mal občan vedieť/ Poistenie a sporenie 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný - Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú 
poistiť. Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje. 

Ročník Predmet Tematický celok / učivo 

7.ročník Občianska 
náuka 

Život v spoločnosti/ Starostlivosť o vlastné 
zdravie, prevencia ochorenia úrazu 

8.ročník Občianska Charakteristika štátneho zriadenia SR/ Práva 
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náuka povinnosti občanov SR 

9.ročník Občianska 
náuka 

Čo by mal občan vedieť/ Choroba, liečebný 
poriadok, nemocenské dávky 

 


