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Plán implementácie národného programu finančnej gramotnosti 

 

1.Finančná zodpovednosť spotrebiteľov (,, Ako si ustelieš, tak budeš spať.“ ) 

 

Čiastková kompetencia :  

1.1 Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. 

Žiak na konci 1. stupňa ZŠ vie:  

 vie uviesť, jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie dostať 

k nepovolaným osobám, 

 vie opísať možné dôsledky odhalenia vybraných osobných informácií. 

Základné pojmy: 

 osobné informácie. 

Predmet: IFV 

Tematický celok: 

3. ročník: Ochrana osobných údajov 

4. ročník: Informačná spoločnosť 

 Téma v TVVP: 

3. ročník: Bezpečnosť na internete 

4. ročník: Bezpečnosť počítača a riziká 

Príklad: ( diskusia) 

 Čo by sa mohlo stať, ak by niekto zneužil vaše osobné údaje alebo informácie? 

 Aké informácie by sa nemali zverejňovať na verejne prístupných miestach, ku ktorým 

patria aj sociálne siete? 

 Ktoré údaje pokladáme za osobné údaje jednotlivca? 

 

Čiastková kompetencia: 

1.2 Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Uviesť príklady na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov ( napr. Elektronické, 

kamenné ), 
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 Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov. 

Základné pojmy: 

 Spotrebiteľ, 

 reklamácia. 

Predmet: IFV 

Tematický celok: 

3. ročník: Vyhľadávanie informácií na internete 

4. ročník: Informácie okolo nás 

Téma v TVVP: 

3. ročník: Webové stránky 

4. ročník: Jednoduchá prezentácia 

Príklad: ( Diskusia )  

 Dostali ako darček niečo, čo nefungovalo? Ako sa zachovali? 

 Upozorniť žiakov, že pri kúpe výrobku si majú odložiť doklad o zaplatení, záručný list, 

a to pre prípad, že výrobok nám časom prestane fungovať, sa kazí a my za to 

nemôžeme. 

 

Čiastková kompetencia. 

1.4 Posúdiť význam boja proti korupcií, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním. 

Základné pojmy: 

 Klamstvo, 

 podvod, 

 nečestnosť. 

Predmet: SJL 

Tematický celok: 

1. ročník: Čítankové obdobie 

2. ročník: Ide zima 

3. ročník: Detská svetová literatúra 
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4. ročník: O autorských rozprávkach 

 

Téma v TVVP 

1. ročník: Porekadlo, rozprávka 

2. ročník: Najsladšia mandarínka 

3.ročník: Rozprávka, porekadlo –,, Matilda“ 

4. ročník: Doplnková literatúra 

Príklad: 

 vysvetliť si porekadlo ,, lož má krátke nohy“ 

 

2. Plánovanie, príjem a práca ( ,, Bez práce nie sú koláče“)  

 

Čiastková kompetencia: 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Opísať , čo sú osobné príjmy človeka 

Základné pojmy: 

 Príjem, aktívny a pasívny príjem, 

 majetok, 

 mzda, 

 výplata. 

Predmet: SJL 

Tematický celok: 

4. ročník: Vybrané slová 

Téma v TVVP: 

4. ročník: Vybrané slová 

Príklad: 

 Vysvetliť pojmy aktívny príjem ( peniaze, ktoré dostavajú ľudia za prácu vo svojom 

zamestnaní. Za svoju prácu dostavajú mzdu – výplatu). 

  Pasívny príjem ( peniaze, ktoré človek dostáva za prenájom bytu...). 
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Čiastková kompetencia: 

2.2 Vypracovať finančný plán 

 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy do domácnosti 

Základné pojmy: 

 Príjmy a výdavky 

 Rodinný rozpočet 

Predmet: MAT 

Tematický celok: 

3.ročník: Počítanie v obore do 1000 

4. ročník: Opakovanie učiva z 3. ročníka 

Téma v TVVP: 

3. ročník: Aplikačné úlohy 

4. ročník: Sčítanie a odčítanie spamäti do 100 

Príklad: 

 ,,Čo myslíte za čo všetko rodičia platia? 

 Na čo potrebujú peniaze? 

 Spísať si zoznam mesačných výdavkoch rodiny. Každému z rodičov prideliť fiktívny 

plat. Do zoznamu vpisovať jednotlivé položky ( nájom, účty, strava, oblečenie, lieky, 

cigarety...) 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov (,,Všetko si najskôr poriadne 

spočítaj“) 

 

Čiastková kompetencia: 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Pomenovať osobné a rodinné potreby 

 Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze 
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Základné pojmy: 

 Osobné a rodinné potreby 

Predmet: PVO 

 

Tematický celok: 

1. ročník: Moje kráľovstvo 

2. ročník: Spoznávanie človeka 

Téma v TVVP: 

1. ročník: Moja rodina 

2. ročník: Povolanie 

Príklad: 

 Zoraď základné ľudské hodnoty podľa toho, čo je pre vás najdôležitejšie ( rodina, 

sloboda, zdravie, šťastie, život, svedomie..) 

Čiastková kompetencia: 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia alternatív a ich dôsledku 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Zoradiť osobné želania / potreby podľa ich dôležitosti 

 Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele 

Základné pojmy: 

 Finančný cieľ 

Predmet: MAT 

Tematický celok: 

1. ročník: Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20. 

2. ročník: Sčítanie a odčítanie do 20 

3. ročník: Pamäťové sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

4. ročník: Násobenie a delenie v obore násobilky do 100 

Téma v TVVP: 

1. ročník: Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného čísla do 20. Slovné úlohy. 

2. ročník: Slovné úlohy 

3. ročník: ,,Zoznam želaní“ 

4. ročník: Slovné úlohy 



Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany 

2020/2021 

Príklad: 

 Z akých minci môžeme zostaviť 20 eur? Uveďte aspoň 4 možnosti. 

 Máme zaplatiť za nákup 7 eur. Aké mince môžeme na zaplatenie nákupu použiť? 

 

Čiastková kompetencia: 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch 

 Uplatniť zodpovedné rozhodovanie primerané osobnému veku pri nákupe 

Predmet: SJL 

Tematický celok: 

3. ročník:  Reklama    

Téma v TVVP: 

3. ročník: Práca s letákmi         

Príklad: 

 Hra – tvorba reklamy ( aké metódy a triky sa pri tvorbe reklamy používajú) 

 Oplatí sa kupovať veľké či malé balenia potravín? Kedy je to výhodné a kedy 

nevýhodné? 

 

Čiastková kompetencia: 

3.4 Popísať používanie rôznych metód platenia 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Opísať za čo všetko rodičia v domácnosti platia 

 Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách ( hotovostná a bezhotovostná forma 

peňazí) 

Základné pojmy: 

 Hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba 

Predmet: MAT, PVO 

Tematický celok: 

1. ročník: Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20. 

2. ročník: Spoznávame cestovaním 
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Téma v TVVP: 

1. ročník: Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 bez prechodu cez 

základ 10  

2. ročník: Cestov. Správa o cestovaní 

Príklad: 

 Hra Platí, platí , všetko platí, čo sa musí všetko platí – elektrina – sa platí...– princíp 

hry letí, letí všetko letí, čo má perie, všetko letí. 

 

4. Úver a dlh ( ,, Kamarátmi buďme, dlhy si plaťme). 

 

Čiastková kompetencia: 

4.1 Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava 

 Zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si predmetu 

Predmet: MAT 

Tematický celok: 

4. ročník: Násobenie a delenie v obore do 100 

Téma v TVVP: 

4. ročník: Násobenie a delenie číslom 2, 5 

Príklad: 

 Rozdeliť veci , ktoré si nakupujeme a ktoré si požičiavame ( oblečenie, kniha, film, 

auto, chladnička...). 

 

Čiastková kompetencia: 

4.2 Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách 

Základné pojmy: 

 Banka, veriteľ, dlžník,  

 Dohoda, zmluva, pôžička, dlh 
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Predmet: MAT 

Tematický celok: Aplikačné úlohy 

Téma v TVVP: Grafy, tabuľky 

Príklad:  

 Ak dospelý potrebuje požičiať peniaze, od koho si požičia? ( Príbuzných alebo banka). 

 Hra – pripraviť si zmluvu o pôžičke. Požičať si peniaze, požiť ich najlepšie ako vedia, 

no nezabudnuť ich vrátiť. 

 

Čiastková kompetencia: 

4.3 Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením ( predlžením ) alebo ako ich 

zvládnuť 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo 

peňazí 

 Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec 

 Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil 

alebo poškodil požičanú vec 

Základné pojmy: 

 Dôvera 

Predmet: SJL 

Tematický celok: 

2. ročník: Prosba a poďakovanie 

Téma v TVVP: 

2. ročník: Slohová práca 

Príklad: 

 Zabudol som si pero, požičiam si od spolužiaka – keď nám požičia má v nás dôveru, že 

mu vrátime pero nepoškodené. 

 

5. Sporenie a investovanie ( ,, Babka k babce, budú kapce“) 

 

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

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Opísať predstavu o tom, ako človek môže sporiť 

Základné pojmy: 

 Sporenie 

Predmet: PVC, SJL 

Tematický celok: 

3. ročník: Práca s papierom 

4. ročník: Slovné druhy 

Téma v TVVP: 

3. ročník: Pokladnička 

4. ročník: Číslo a pád podstatných mien 

Príklad: 

 Na čo by ste si sporili? Po čom túžite?  

 Sporenie musí mať cieľ – na čo sporím –televízor, dom, hračka, bicykel... 

 Nepôjdem do kina, ale si pozriem film doma. 

 Nepošlem sms, ale sa porozprávam s kamarátom – ušetrené peniaze si odložím. 

 

6. Riadenie rizika a poistenie (,, Z cudzej škody sa neraduj, ale sa uč“) 

 

Čiastková kompetencia: 

6.1 Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti 

Základne pojmy: 

 Riziko 

 Sporenie 

Predmet: PDA 

Tematický celok: 

3. ročník: Technika a tech. objavy 

Téma v TVVP: 
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Elektrická energia 

Príklad: 

 ,,Zober si dve ceruzky  - perá do školy, keby sa ti jedna zlomila – prestalo písať.“ 

 Pri bicyklovaní si dám prilbu na hlavu. – riziko úrazu 

 

Čiastková kompetencia: 

6.2 Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným ( 

komerčným ) poistením 

Žiak na konci 1. Stupňa ZŠ vie: 

 Vysvetliť prečo sa ľudia potrebujú poistiť 

 Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje 

Základné pojmy: 

 poistenie 

Predmet: PDA 

Tematický celok: 

3. ročník: Technika a Technické objavy 

Téma v TVVP: 

3. ročník: El. energia / vodiče, izolanty 

Príklad: 

 Byť poistený znamená zabezpečiť sa proti následkom nečakanej udalosti ( dom, byt, 

zdravie..). 

 

 

 

 

 

 


