
                 

   1. téma :   FINANČNÁ  ZODPOVEDNOSŤ  SPOTREBITEĽOV 

 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 

 

 Žiak je schopný: Uviesť jednoduché 

príklady, ako sa môžu osobné 
informácie/údaje dostať k nepovolaným 
osobám. Opísať možné dôsledky 
prezradenia vybraných osobných 
informácií. 

Žiak je schopný: Uviesť príklady 

možností na vrátenie výrobkov v rôznych 

typoch obchodov (napr. elektronické, 

kamenné).  

Jednoducho opísať základné práva 
spotrebiteľov. 

 Žiak je schopný: Navrhnúť spôsoby 

riešenia finančných situácií, v ktorých sa 
stretne s klamstvom, podvodom, 
nečestným správaním 

  I.r 

28. 1.  Európsky deň ochrany osobných 
údajov  
 

ETV - rozhovor 
 
 

15. 3. Európsky deň spotrebiteľov 
a Svetový deň spotrebiteľských práv 
 

ETV – didaktická hra 

 9. 12. Medzinárodný deň boja proti 
korupcii 
 

MAT – hra na obchod 
 

  II.r. 

28. 1.  Európsky deň ochrany osobných 
údajov  
 

ETV 

15. 3. Európsky deň spotrebiteľov 
a Svetový deň spotrebiteľských práv 

 

 9. 12. Medzinárodný deň boja proti 
korupcii 

 

 III.r. 

28. 1.  Európsky deň ochrany osobných 
údajov  

 
SJL - čítanie 

15. 3. Európsky deň spotrebiteľov 
a Svetový deň spotrebiteľských práv 

 

PRI 

 9. 12. Medzinárodný deň boja proti 
korupcii 
 

 IV.r. 

28. 1.  Európsky deň ochrany osobných 
údajov  
 

INV– zábava v počítači 

15. 3. Európsky deň spotrebiteľov 
a Svetový deň spotrebiteľských práv 
 

INV – práca s mailom – písanie 
reklamácie 

 9. 12. Medzinárodný deň boja proti 
korupcii 

ETV – komisárka pre deti 
VYV - Ochranárik 
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2. téma :   PLÁNOVANIE, PRÍJEM, PRÁCA 

 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 

 

 Žiak je schopný: Opísať, čo sú osobné 

príjmy človeka. 
Žiak je schopný: Roztriediť príjmy do 

domácnosti a výdavky na domácnosť.   

  I.r 

 
 

VYV – výtvarné spracovanie 

 
 

ETV – triedenie lístkov- hra 

  

  II.r. 

 
MAT 

 
MAT, PVO 

  

 III.r. 

 
MAT, ETV 

 
MAT 

  

 IV.r. 

 
MAT – sčítanie a odčítanie do 
10 000, osobné príjmy 

 
MAT – Datakabinet . Beáta 
Badáňová- PL – výdavky 
ETV – sloboda a zodpovednosť – 
internát, brigáda 

  

 



 

    

   3. téma :   ROZHODOVANIE  A  HOSPODÁRENIE  SPOTREBITEĽOV 

 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 

 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. 

Žiak je schopný: Zoradiť osobné 

želania/potreby podľa ich dôležitosti. 
Stanoviť si merateľné krátkodobé 
finančné ciele. 

Žiak je schopný: Porovnať ceny 

rovnakého alebo podobného výrobku 

a/alebo služby v dvoch rôznych 

obchodoch.  

Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri 
nákupe, primerane veku. 

Žiak je schopný: Opísať, za čo všetko 

sa v domácnosti platí. Vysvetliť 

používanie peňazí v bežných situáciách 

(hotovostná a bezhotovostná forma 

peňazí) 

  I.r 

 
SJL – opis, rozhovor 

 
ETV- pracovný list 

 14. 5. Svetový deň spravodlivého 
obchodu 

  II.r. 

 
ETV 

 
MAT 

 14. 5. Svetový deň spravodlivého 
obchodu 
 

 III.r. 

 

ETV, PRV 
 
MAT 

 
MAT 

14. 5. Svetový deň spravodlivého 
obchodu 

Kozmix – projekt 
Modrá planéta 
Prírodoveda 

 IV.r. 

 
SJL - diskusia 

 
SJL – čítanie Rozprávka o troch 
grošoch 

 
INF 
MAT – práca s letákmi 
a ponukovými listami 

14. 5. Svetový deň spravodlivého 
obchodu 

MAT – zaplať za nákup – práca 
s peniazmi 
INV – prídavné zariadenia 
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4. téma :   ÚVER  A  DLH 

 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  

 

 Žiak je schopný:  Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo 

služby alebo požičania si predmetu. 
Žiak je schopný: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo 

finančných inštitúciách 
Žiak je schopný: Vysvetliť, čo môže nastať pri 

požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

  I.r 

   
SJL – čítanie príbehov o priateľstve, 
požičiavanie pomôcok 

  II.r. 

 
MAT 

  

 III.r. 

 
MAT 

  

 IV.r. 

 
ETV – rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

 
TRH – kde si môžeme požičať peniaze - úvery 

 
ETV – tvorivosť a iniciatíva pri riešení 
každodenných problémov 

 



 

5. téma :   SPORENIE  A  INVESTOVANIE 

 Čiastková kompetencia 1 : 

Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 
Čiastková kompetencia 2: 

Zhodnotiť investičné alternatívy 

 Žiak je schopný:  Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.  

  I.r 

 

ETV, VYV – vytvoriť pokladničku 
 

  II.r. 

 

SJL 

 

  III.r. 

 
MAT 
Projekt Koznmix 
SJL - čítanie 

 

  IV.r. 

 

Vlastiveda  – „Chystáme sa na výlet po Slovensku“- motivácia 
k sporeniu, projekt  - Cesta okolo Slovenska – finančný rozpočet 

 

 



 

6. téma :   RIADENIE  RIZIKA  A  POISTENIE 

 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 

 Žiak je schopný: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu 

čeliť jednotlivci a domácnosti.  

Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy. 

Žiak je schopný: Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia 

potrebujú poistiť.  

Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako 
poistenie funguje. 

 

  I.r 

   

  II.r. 

  
TSV 

 

 III.r. 

  
TSV 
Triednická hodina – poistenie žiakov na 
začiatku školského roka 

 

 IV.r. 

 
Triednická hodina – výlet, exkurzia, dovolenka 

 
Triednická hodina – výlet, exkurzia, dovolenka 

 

 


