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Obsah vzdelávania 
Obsah vzdelávania môže byť na základe metodiky prispôsobený úrovni vedomostí a spôsobilostí žiakov 

na základe vstupného testu prostredníctvom úloh a cvičení pre praktickú aplikáciu vedomostí.  Počet 

vyučovacích hodín je uvedený pre dotáciu 33 h a za pomlčkou pre dotáciu 66 h. 

Tematický celok / 
počet vyučovacích 
hodín celkom* 

Obsahový štandard 

Téma / počet vyučovacích hodín Pojmy 

Úvod / 1 - 1 
Úvod do predmetu   

Vstupný test 

Národný štandard finančnej 
gramotnosti, portál 
www.vzdelavanie.jaslovensko.sk  

1. Peniaze / 3 -6 1.1 Vznik peňazí  Inflácia, peniaze, tovarové  peniaze, 
nominálna hodnota peňazí, 
bankovky, mince, mena, výmenný 
kurz, euro, Európska únia, 
Eurozóna, chudoba, bohatstvo, 
korupcia. 

 

1.2 Bohatstvo a chudoba 

1.3 Vývoj slovenskej meny  

1.4 Euromena 

1.5 Hodnota peňazí  

1.6 Cena vzdelania  

1.7 Korupcia 

2. Naše príjmy 
a výdavky / 4 - 7 

2.1 Príjmy za prácu  Mzda, minimálna mzda, životné 
minimum, podnikanie, formy 
podnikania, príjmy z podnikania, 
náklady, výsledok hospodárenia, 
zisk, strata, majetok, bohatstvo, 
čisté bohatstvo, renta, sociálne 
poistenie, podpora 
v nezamestnanosti, sociálna 
pomoc, štátna sociálna podpora, 
reklamácia, ochrana spotrebiteľa, 
úplatok, spoločensky zodpovedné 
podnikanie. 

2.2 Príjmy z podnikania  

2.3 Príležitostné príjmy žiaka   

2.4 Príjmy z majetku    

2.5 Iné príjmy domácnosti   

2.6 Príjmy od štátu  

2.7 Ľudské potreby  

2.8 Štruktúra výdavkov rodiny  

2.9 Vplyv inflácie na príjmy a výdavky  

2.10 Formy podnikania 

2.10 Práva spotrebiteľa 

2.11 Spoločensky zodpovedné podnikanie 

3. Riadenie financií / 
3 - 6 

3.1 Finančné plánovanie  Finančné plánovanie, rozpočet, 
finančné ciele, vzácnosť, 
alternatívne náklady, finančný 
poradca, finančný agend, finančné 
sprostredkovanie, daňový poradca. 

3.2 Rozpočet rodiny a jednotlivca  

3.3 Verejné financie  

3.4 Šetrenie  

4. Ako fungujú banky 
/ 3 - 6 

4.1 Vznik banky  Bankár, klient, ručiteľ, veriteľ,  
bezhotovostná operácia, úrok, 
prevod peňazí, Fond ochrany 
vkladov, Národná banka Slovenska, 
Európska centrálna banka, bežný 
účet,  sporiaci účet, termínovaný 
účet, nominálna úroková miera, 

4.2 Banky na Slovensku 

4.3 Úrok  

4.4 Národná banka Slovenska  

4.5 Informácie o finančnom trhu  

http://www.jaslovensko.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/fff/fond-ochrany-vkladov.html
http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/fff/fond-ochrany-vkladov.html
http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/nnn/nominalna-urokova-miera.html
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4.6 Možnosti uloženia peňazí   fixná úroková sadzba, poplatky, 
kreditná karta, debetná karta, 
kontokorent,  úver, bonita klienta.   

4.7 Možnosti požičania peňazí   

5. Ako a čím platíme 
/5 - 9 

6.1 Hotovostný platobný styk Platobný styk, hotovostný a 
bezhotovostný platobný styk, 
pokladničný doklad, poštový 
peňažný poukaz, príkaz na úhradu, 
príkaz na inkaso, konštantný 
symbol, variabilný symbol, vkladná 
knižka na meno, termínovaný 
vklad, netermínovaný vklad, účet, 
bežný účet, študentský účet, číslo 
bankového účtu, disponibilný 
zostatok, úrok. 

6.2 Hotovostný platobný styk a obchodné 
banky  

6.3 Formy platieb nahradzujúcich hotovosť 

6.4 Bezhotovostný platobný  

6.5 Peniaze v banke, druhy vkladov 

6.6 Účet v banke 

6.7 Študentský účet 

6.8 Výpočet úrokov z vkladov 

6.9 Ochrana vkladov 

6. Moderné bankové 
nástroje  
/3 -6 

7.1 Elektronické bankovníctvo  Elektronické bankovníctvo,  
internetbanking, platobné karty, 
debetné karty, kreditné karty, PIN. 

 

 

 

7.2 Internetbanking 

7.3 Platobná karta  

7.4 Bezpečnosť pri používaní platobných 
kariet  

7.5 Druhy platobných kariet poznáme   

7. Existuje niečo 
okrem peniazí  

/ 3 -7 

8.1 Iné formy peňazí  Akcia, akcionár, akciová spoločnosť, 
burza cenných papierov, šek, 
dividenda, obligácia, zmenka, 
komodita, dlhopis, podielový fond, 
likvidita. 

 

8.2 Cenné papiere  

8.3 Akcie  

8.4 Dividendy  

8.5 Nákup akcií. Portfólio 

8.6 Investovanie  

8. Zadlžiť sa rozumne 
/ 3 -7 

9.1 Úver  Úver, druhy úverov, dlžník, veriteľ, 
istina, úroková miera, úrok, RPMN, 
úverový limit, záložné právo, bonita 
klienta, hypotekárny úver, 
kontokorentný úver, rýchla pôžička, 
nebankové subjekty, exekúcia. 

 

 

9.2 Spotrebiteľské úvery 

9.3 Umenie požičať si peniaze  

9.4 Použitie úverovej kalkulačky 

9.5 Výhody a nevýhody úveru 

9.6 Podmienky získania úver 

9. Životné istoty a 
riziká / 3 -7 

10.1 Rozdiel medzi sporením a investovaním  Poistenie, neživotné poistenie, 
sporenie, zákonné poistenie, 
komerčné poistenie, aktíva, pasíva, 
bonus, malus, riziko. 

 

10.2 Ako investovať  

10.3 Riziko a poistenie 

Opakovanie / 2 -2 Opakovanie  
Výstupný test 

Portál 
www.vzdelavanie.jaslovensko.sk   

http://www.jaslovensko.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/fff/
http://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
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*počet vyučovacích hodín celkom pre dotáciu 33 h a pre dotáciu 66 h 

Medzipredmetové vzťahy 

Predmet informačná gramotnosť (viac ako peniaze) má interdisciplinárnu podstatu. Pri osvojovaní 

znalostí a spôsobilostí v rámci predmetu žiaci nadviažu na spoločné témy a medzipredmetové vzťahy s 

predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 

 

Učebné zdroje 

Portál pre učiteľov i žiakov: www.viacakopeniaze.sk  
Učebný materiál pre učiteľov: www.vzdelavanie.jaslovensko.sk  
Metodický materiál pre učiteľov: www.vzdelavanie.jaslovensko.sk  
Aktuálne informácie z periodík, materiálov finančných subjektov a internetu. 
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