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Implementácia tém Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2  
do obsahu vzdelávacieho programu Viac ako peniaze 

 
 
 
Téma 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  
Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti 
praniu špinavých peňazí  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 

• Kapitola 3 Riadenie financií 

• Kapitola 4 Ako fungujú banky 
 
 
 
 
Téma 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    
Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné  predpisy pre oblasť 
podnikania  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 

• Kapitola 3 Riadenie financií 
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Téma 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  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  
 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 

• Kapitola 3 Riadenie financií 

• Kapitola 5 Ako a čím platíme 

• Kapitola 6 Moderné bankové nástroje 

• Kapitola 7 Existuje niečo iné okrem peňazí? 
 
 
 
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 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 3 Riadenie financií 

• Kapitola 4 Ako fungujú banky 

• Kapitola 8 Zadlžiť sa rozumne 

• Kapitola 9 Životné istoty a riziká 
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Téma 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   
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 

• Kapitola 8 Zadlžiť sa rozumne 

• Kapitola 9 Životné istoty a riziká 
 
 
 
 
Téma 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 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 9 Životné istoty a riziká 


