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Hlavné témy: 
 

1. Človek vo sfére peňazí 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a 

financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

2. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej 

vyjadrenia. 

3. Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia 

chudoby. 

4. Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. 

5. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

2. Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

3. Kontrolovať osobné informácie. 

4. Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

5. Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach. 

6. Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - 

príjem a práca 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

2. Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných (ekonomických) 

potrieb jednotlivca a rodiny. 

3. Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných 

potrieb. 

4. Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi. 

5. Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy. 

6. Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými 

osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Vypracovať osobný finančný plán. 

2. Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov. 

3. Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

4. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. 

5. Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

6. Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu. 



5. Úver a dlh 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

2. Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver v 

súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

3. Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť. 

4. Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov. 

 

6. Sporenie a investovanie 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

2. Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení 

finančných cieľov. 

3. Zhodnotiť investičné alternatívy. 

4. Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

5. Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

6. Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 
 

Čiastkové kompetencie: 

1. Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné 

metódy riadenia rizík. 

2. Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny. 

3. Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a 

staroby. 

4. Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať 

povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a 

sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

5. Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, 

zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementácia do jednotlivých predmetov a tém 

podľa ročníkov - ISCED 1 
 

 KOMPETENCIA 
ROČ 

NÍK 

PRED

MET 
UČIVO (TÉMA) 

1 Človek vo sfére peňazí 
1/1 Zachovať trvalé životné hodnoty a 

osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia 

1. SJL Vyvodenie písmena E, e 

ANJ Rodina, Vianočné sviatky 

PDA Ja a zdravá výživa, Moje telo 

VYV Akčné vytváranie 

TEV Rytmická gymnastika a tance 

2. IFV Komunikácia prostredníctvom IKT - Využívanie internetu 

SJL Najsladšia mandarínka 

VLA Práca a zábava, Rodina a príbuzní, Predvianočný čas, 

Vianoce, Starostlivosť o zdravie 

PDA Zdravie a choroba 

MAT Počítame do 20 s prechodom cez základ 10, 

Precvičovanie, slovné úlohy 

3. VLA Krajina 

4. PDA Jednoduché stroje; Pátrame po tom, čo je elektrická 

energia 

VLA Cestujeme, Mestá a dediny 

ANJ Stravovanie 

1/2 Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej 

práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Pojem čísla 0 

ANJ Rodina, Číslovky 1 – 8 

PDA Poľné a lúčne rastliny 

VYV Ukážky umenia 

TEV Pohybové hry 

HUV Kováč kuje mechy duje 

2. VLA Obyvatelia obce, Starostlivosť o životné prostredie, 

Starostlivosť o zdravie, Služby v obci, Obchodná sieť 

SJL Upratovačka a rozhadzovači 

HUV Bol jeden gajdoš 

3. MAT Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 

VYV Podnety dizajnu – Novotvar 

VLA Ako vzniká mapa 

ANJ Osobné údaje, Vzťahy v rodine 

HUV Slovenská ľudová - Šijeme vrecia, šijeme 

4. SJL O načisto hlúpej krajine 

MAT Usporiadanie čísel od 1 do 10 000, Násobenie a delenie 

v číselnom obore do 20 

VYV Tešíme sa na Vianoce, Tradície 

HUV Ľudová pieseň - Pokapala na salaši slanina 

PDA Elektrická energia, Jednoduché stroje 

VLA Cestujeme, Mestá a dediny 

1/3 Osvojiť si základné etické súvislosti 

problematiky bohatstva, chudoby 

a delenia chudoby 

1. SJL Čítanie o rodine -Jogurtovo jahodová zmrzlina 

VYV Ilustrácia rozprávky 

HUV Bola babka 

2. HUV Na sluhu 

SJL O troch grošoch, Janko Hraško 

MAT Počítanie do 100 – sčítanie a odčítanie celých desiatok 

3. PDA Zdroje vody, Objavujeme teplo a svetlo - Zdroje tepla 

a svetla na zemi 



VYV Tradície a identita / kultúrna krajina 

VLA Prečo sa ľudia usadili na našom území 

SJL O bohatom palci, Dievčatko so zápalkami 

4. SJL Mimočítankové čítanie 

HUV Ľudová pieseň - Bol jeden gajdoš 

VLA Život na dedine 

1/4 Popísať fungovanie problematiky 

jednotlivca a rodiny v ekonomickej 

oblasti 

1. TEV Pohybové hry 

2. VLA Pozorujeme okolie školy, Naša trieda 

3. ANJ Vzťahy v rodine 

4. MAT Násobenie a delenie v obore násobilky, Násobilka 9 

1/5 Osvojiť si, čo znamená žiť 

hospodárne 

1. SJL Čítanie o rodine, Tajomstvo hračiek 

MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Sčítanie a odčítanie do 10 

PDA Ja a čas 

TEV Prípravné cvičenia s riekankami 

2. SJL O červenom smreku 

3. ETV Pomoc, darovanie, delenie sa 

PDA Zdroje vody, Objavujeme teplo a svetlo, 

Horenie – tepelná izolácia domov 

IFV Informácie okolo nás – Grafický editor RNA 

4. PDA Elektrická energia, Pátrame po stopách živočíchov, 

Pátrame po živote rastlín 

2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
2/1 Prevziať zodpovednosť za osobné 

a finančné rozhodnutia 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Tvorenie a čítanie  

dvojciferných čísel 

2. VLA Naša bezpečnosť 

TEV Pohyb na ľade - kĺzanie a hry na ľade 

3. MAT Opakovanie učiva 2. ročníka - Sčítanie a odčítanie do 

100 

SJL Inzerát 

ANJ Domov a bývanie 

2/2 Nájsť a vyhodnotiť informácie z 

rozmanitých zdrojov 

3. MAT Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Práca 

s peniazmi 

4. MAT Vytváranie stĺpcových diagramov 

2/3 Kontrolovať osobné informácie 4. IFV Bezpečné správanie sa na internete 

2/4 Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a dôsledkov 

2. VLA Predvianočný čas 

MAT Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla 

bez prechodu cez základ 100, Riešenie slovných úloh 

3. SJL Vybrané slová po P 

2/5 Vypracovať komunikačné stratégie 

na diskusiu o finančných 

záležitostiach 

2. VLA Spomíname na našich predkov, Život našich predkov 

SJL O troch grošoch 

4. PDA Elektrická energia 

2/6 Vedieť stručne zhrnúť hlavné 

nástroje na ochranu spotrebiteľa 

4. IFV Informácie okolo nás – práca na projekte (reklama na 

cestovnú kanceláriu) 

3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie život. potrieb, príjem a práca 

3/1 Poznať a harmonizovať osobné, 

rodinné a spoločenské potreby 

1. SJL Vyvodenie hlásky C, c 

TEV Pohybové hry 

2. VLA Starostlivosť o zdravie 

ANJ Ovocie 

3. ETV Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

VYV Podnety dizajnu – grafický dizajn, symbol 

SJL Bebek z Krásnej  Hôrky 

4. SJL Zariaďovanie bytu, Predpona 

VYV Drotárstvo, Tradície 

PDA Elektrická energia, Jednoduché stroje 

ANJ Rodina a spoločnosť 



3/2 Porozumieť a orientovať sa 

v problematike zabezpečovania 

životných (ekonomických potrieb) 

jednotlivca rodiny 

1. SJL Vyvodenie hlásky D, d 

TEV Základy atletiky 

HUV Pieseň o trúbke 

2. VLA Starostlivosť o zdravie 

SJL O vianočnom stromčeku, Pätnásť múdrych doktorov 

3. HUV Všade dobre, doma... 

ANJ Domov a bývanie 

4. SJL Vybrané slová po obojakej spoluhláske V 

ANJ Doprava a cestovanie 

3/3 Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné 

predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb 

1. SJL Čítanie o rodine, Vysvedčenie 

MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Pojem čísla 7 

VYV Hra na zberateľa, archeológa, kozmonauta a botanika 

2. VLA Ľudia v mojom okolí, Služby, kultúra a šport 

SJL Pätnásť múdrych doktorov, Kominári - čierny chlapi 

3. VLA Prečo chodíme do školy 

3/4 Identifikovať zdroje osobných 

príjmov 

4. PVC Vianočné tradície – zhotovovanie výrobkov na vianočnú 

burzu 

3/5 Orientovať sa v modeloch 

zabezpečenia jednotlivca a rodiny 

peniazmi 

1. SJL Čítanie o rodine - 3 prasiatka 

2. VLA Starostlivosť o zdravie 

SJL Ako sme čakali Vianoce 

3. SJL Číslovky 

3/6 Opísať faktory ovplyvňujúce výšku 

čistej mzdy 

4. SJL Číslovky 

3/7 Poznať základné otázky úspešnosti 

vo finančnej oblasti a inšpirovanie 

sa úspešnými osobnosťami a 

uplatňovanie ich postupov 

2. SJL O troch grošoch 

4. VLA Tradície a zvyky 

SJL Mimočítankové čítanie – Slovenské ľudové rozprávky 

4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
4/1 Vypracovať osobný finančný plán 2. VLA Predvianočný čas, Vianoce, Rodina 

ANJ Narodeninová oslava 

3. MAT Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, 

Zaokrúhľovanie 

4. SJL Diskusia 

PDA Jednoduché stroje 

4/2 Vypracovať systém na udržiavanie 

a používanie finančných záznamov 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Porovnávanie 

2. MAT Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla 

bez prechodu cez základ 100, Pracovať s peniazmi 

3. IFV Princípy fungovanie IKT – Časti počítačovej zostavy 

4/3 Popísať spôsob používania rôznych 

metód platenia 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Sčítanie a odčítanie do 10 

2. VLA Domov 

3. MAT Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000 

4. PDA Jednoduché stroje 

4/4 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

rozhodovaní o nákupe 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Slovné úlohy 

2. IFV Bezpečné správanie na internete 

3. MAT Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 – Práca 

s kalkulačkou 

4. MAT Zaokrúhľovanie čísel na stovky, Počítanie so 

zaokrúhľovanými číslami 

4/5 Zvážiť príspevky na darcovstvo 

a filantropiu 

3. ANJ Človek a príroda 

4/6 Uvedomiť si účel a dôležitosť 

poslednej vôle 

2. VLA Spomíname na našich predkov 

5 Úver a dlh 

5/1 Identifikovať náklady a prínosy 

jednotlivých typov úverov 

   



5/2 Vysvetliť účel informácii o úverovej 

schopnosti a poznať oprávnenia 

žiadateľa o úver v súvislosti 

s informáciami o úverovej 

schopnosti 

   

5/3 Opísať spôsob , ako sa vyhnúť 

problémom so zadlžením, alebo 

ako ich zvládnuť 

   

5/4 Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch spotrebných 

úverov 

   

6 Sporenie a investovanie 

6/1 Diskutovať o tom, ako sporenie 

prispieva k finančnej prosperite 

1. MAT Prirodzené čísla 1 až 20, Sčítanie a odčítanie do 8 

VYV Hra na zberateľa starých nefunkčných predmetov 

HUV Pôjdeme my do lesíka 

2. VYV Môj vysnívaný dom, Hrad  Zámok ...  

SJL Ako si zima našetrila snehu 

3. PDA Objavujeme ľudské telo - Opakovanie 

4. MAT Riešenie slovných úloh 

6/2 Vysvetliť, akým spôsobom 

investovanie buduje majetok a 

pomáha pri plnení finančných cieľov 

2. SJL Ako si mačky kúpili televízor 

4. MAT Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000 

6/3 Zhodnotiť investičné alternatívy 4. PDA Jednoduché stroje 

6/4 Opísať spôsob nákupu a predaja 

investícii 

4. MAT Riešenie aplikačných úloh 

PDA Jednoduché stroje 

VLA Život v meste, Priemysel 

6/5 Vysvetliť vplyv daní na návratnosť 

investícii 

2. VLA Životné prostredie 

6/6 Vysvetliť spôsob regulácie a 

dohľadu nad finančnými  trhmi 

2. SJL Ako si zima našetrila snehu 

7 Riadenie rizika a poistenie 

7/1 Pochopiť pojem riziko, vedieť 

identifikovať základné druhy rizík a 

vysvetliť základné metódy riadenia 

rizík 

2. TEV Pohybové hry v prírode, Turistika a pohyb v letnej 

prírode 

7/2 Zohľadniť vplyv finančných kríz na 

hospodárenie jednotlivca rodiny 

2. VLA Vianočné sviatky 

7/3 Vysvetliť systém zabezpečenia pre 

prípad zdravotne a sociálne 

nepriaznivej situácie a staroby 

1. HUV Bola babka 

2. VLA Spomíname na našich predkov, Domov 

SJL Rozprávka o repe 

7/4 Vysvetliť rozdiel medzi verejným 

a súkromným poistením. 

Vymenovať povinné a nepovinné 

druhy verejného poistenia. 

Charakterizovať zdravotné 

poistenie a sociálne poistenie a v 

rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové 

poistenie, garančné poistenie a 

poistenie v nezamestnanosti. 

1. SJL Vyvodenie hlásky č, Č 

VYV Škola v galérií – rozprávanie o galérii 

2. VLA Bezpečná cesta do školy, Starostlivosť o zdravie 

PDA Zdravie a choroba 

TEV Poradové a organizačné cvičenia, Zásady bezpečnosti 

7/5 Vysvetliť v rámci súkromného 

poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti 

za spôsobené škody, úrazového a 

životného poistenia 

1. TEV Kondičné cvičenia a súťaže s využitím náradia a náčinia 

HUV Už je zima, už je tu 



Implementácia do jednotlivých predmetov a tém 

podľa ročníkov - ISCED 2 

 KOMPETENCIA 
ROČ 

NÍK 

PRED

MET 
UČIVO (TÉMA) 

1 Človek vo sfére peňazí 
1/1 Zachovať trvalé životné hodnoty a 

osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia 

5. MAT Počítame na kalkulačke, Počítame v € a centoch 

SJL Matej kráľ a bača 

OBN Rodina 

GEG Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme, Objavovanie 

vesmíru a využitie kozmonautiky 

6. SJL Slovesno-menný prísudok 

ANJ Jedlo 

DEJ Ľudia v pohybe 

7. BIO Životný štýl - zdravý spôsob života 

ETV Estetické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

DEJ Objavitelia a objavovanie 

SEE Zručnosť pri pestovaní, ošetrovaní a rozmnožovaní 

rastlín 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

CHE Oxidy v životnom prostredí 

ANJ Obchod a služby 

NBV Práca a jej zmysel 

DEJ Slovenské vysťahovalectvo 

9. CHE Zdroje uhľovodíkov 

ANJ Obchod a služby 

SJL Slová podľa spisovnosti 

MAT Slovné úlohy 

1/2 Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej 

práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia 

5. MAT Počítame v € a centoch, Obchodnícke počty 

BIO Obilniny a krmoviny 

SJL Zemský poklad, Príslovie a porekadlo 

DEJ Práca - trest alebo radosť, Detská práca, Ako sa žilo v 

stredoveku 

6. OBN Môj región 

SJL Leto ako med, Dynamický opis 

MAT Riešenie jednoduchých slovných úloh, Aritmetický 

priemer v jednoduchých slovných úlohách reálneho 

života 

7. MAT Kladné a záporné celé čísla a desatinné číslo 

CHE Hasenie horiacich látok, 

Rýchlosť chemických reakcií 

NBV Hodnota práce a dôstojnosť človeka 

THD Slovenskí vynálezci 

GEG Hospodárstvo Afriky 

DEJ Mestské výsady – privilégiá, Zlatá baňa Uhorska 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

CHE Železo, Redoxné reakcie 

ETV Ekonomika a etické hodnoty 

MAT Kladné a záporné celé a des. čísla – slovné úlohy 

SEE Zásady pestovania a ošetrovania rastlín 

Projekty – sadenie, polievanie, okopávanie 

9. ANJ Človek a spoločnosť - Zamestnanie 

1/3 Osvojiť si základné etické súvislosti 

problematiky bohatstva, chudoby 

5. INF Microsoft Word – formátovanie textu 

SJL Čertova brázda 



a delenia chudoby OBN Krízy v rodine 

GEG Mestá a dediny 

DEJ Kde sme bývali v minulosti a kde dnes 

6. SJL Balady, Zo života detí, Zhoda 

OBN Môj región 

GEG Sídla Ameriky, Problémy života ľudí vo veľkých mestách, 

Čím sú výnimočné štáty strednej a južnej Ameriky 

a oblasti Karibského mora, Hlavné problémy Ameriky 

7. BIO Zložky potravy 

ETV Prosociálne - nezištné správanie, Dobré skutky 

THD Surovina, materiál, polovýrobok 

8. 

. 

BIO Katastrofické geologické procesy 

NBV Mať alebo byť, Spoločné dobro 

SEE Zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní a rozmnožovaní 

rastlín 

1/4 Popísať fungovanie problematiky 

jednotlivca a rodiny v ekonomickej 

oblasti 

5. MAT Obchodnícke počty  

OBN Poslanie a funkcie rodiny 

6. MAT Riešenie jednoduchých kontextových úloh z reálneho 

života 

SJL Pozdrav z dovolenky 

DEJ Život lovcov a zberačov 

9. OBN Trhový mechanizmus 

SJL V. Ferko – Ako divé husi 

MAT Riešenie jednoduchých kontextových úloh z reálneho 

života 

1/5 Osvojiť si, čo znamená žiť 

hospodárne 

5. MAT Písomné delenie 

OBN Poslanie a funkcia rodiny 

DEJ Ako sa žilo na úsvite dejín 

6. MAT Sčítanie a odčítanie des. čísel spamäti, písomne a na 

kalkulačke, Násobenie a delenie des. čísla prirodzeným 

SJL Bájky 

OBN Európska únia 

7. GEG Čo sme sa naučili o Afrike a Ázii 

DEJ Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov 

8. FYZ Energia zo Slnka 

NEJ Ochrana životného prostredia 

THD Výpočet spotreby EE, Úspory EE 

SEE Zásady pestovania a ošetrovania rastlín 

Projekty – sadenie, okopávanie, odburiňovanie 

9. GEG Práca s mapou, Geografické súradnice., rovnobežky 

a poludníky, Hospodárstvo, znečistenie prírody 

DEJ Zápas o každodenný chlieb 

FYZ Elektrická práca, elektrický príkon, Elektrická energia 

a jej premeny 

2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

2/1 Prevziať zodpovednosť za osobné 

a finančné rozhodnutia 

6 RUJ V obchode 

OBN Ekonomická funkcia rodiny 

6. MAT Riešenie jednoduchých kontextových úloh z reálneho 

života 

SJL Básne 

BIO Ľudské sídla a ich okolie 

DEJ Civilizácie starého Orientu, Kto žil v stredovekom štáte 

7. CHE Chemická výroba, Voda 

8. BIO Usadené horniny, Neživá príroda, Dôsledky 



znečisťovania vzduchu, vody a pôdy 

RUJ Vreckové 

9. BIO Faktory ovplyv. životné prostredie a podmienky života 

NEJ Vreckové 

OBN Ako sa stať podnikateľom 

2/2 Nájsť a vyhodnotiť informácie z 

rozmanitých zdrojov 

5. BIO Význam lesných drevín - fotosyntéza 

6. INF Internet 

BIO List - fotosyntéza 

ANJ Zábava 

OBN Európska únia 

7. THD Počítač a technické kreslenie, Využitie internetu 

a softvérov na kreslenie 

8. MAT Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov 

9. BIO Výživa a dýchanie rastlín 

SJL Výkladový slohový postup 

MAT Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov, diagramy 

2/3 Kontrolovať osobné informácie 5. SJL Chceme byť informovaní - SMS, e-mail, inzerát 

8. MAT Priama a nepriama úmernosť 

9. OBN Banky a sporiteľne 

2/4 Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a dôsledkov 

5. OBN Ekonomická funkcia rodiny 

MAT Písomné delenie 

6. INF Správnosť informácií 

 RUJ Darčeky pre najbližších 

8. SJL Za jednorazové obaly platíme dva razy 

9. DEJ Aký bol Slovenský štát ? 

2/5 Vypracovať komunikačné stratégie 

na diskusiu o finančných 

záležitostiach 

8. SJL Čo ovplyvňuje našu budúcnosť? 

ETV Ekonomické cnosti - sporivosť, podnikavosť 

9. SJL Úvaha 

OBN Peniaze a funkcia peňazí 

2/6 Vedieť stručne zhrnúť hlavné 

nástroje na ochranu spotrebiteľa 

8. OBN Reklama a jej následky, Občianske práva 

THD Elektrické spotrebiče (kúpa, inštalácia, používanie) 

GEG Cestovný ruch 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie život. potrieb, príjem a práca 

3/1 Poznať a harmonizovať osobné, 

rodinné a spoločenské potreby 

5. BIO Voda a jej okolie 

ANJ Domov a bývanie 

OBN Ekonomická funkcia rodiny 

GEG Pamiatky UNESCO 

6. SJL Dramatické umenie 

BIO Živočíchy prospešné pre človeka 

GEG Zaujímavosti prírody Ameriky 

7. BIO Partnerské vzťahy a rodina, Vplyv návykových látok na 

zdravie človeka 

SJL Asertívna a afektívna komunikácia 

8. ANJ Mládež a svet 

OBN Rodinné právo 

9. CHE Látky nebezpečné pre človeka 

GEG Cestovný ruch a krásy Slovenska 

3/2 Porozumieť a orientovať sa 

v problematike zabezpečovania 

životných (ekonomických potrieb) 

jednotlivca rodiny 

5. OBN Ekonomická funkcia rodiny 

DEJ Ako si človek vytváral rodinu 

6. SJL Dramatické umenie 

DEJ Život lovcov a zberačov 

7. SJL Z teplého hniezda 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 



9. OBN Štátny a rodinný rozpočet 

SJL Úvaha 

MAT Slovné úlohy - úrok 

3/3 Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné 

predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb 

6. MAT Riešenie jednoduchých kontextových úloh z reálneho 

života 

SJL Čo sme sa už naučili, čo vieme, Zvratné a nezvratné 

slovesá 

DEJ Kultúra, veda a umenie v stredoveku 

7. SJL Slová podľa dobového výskytu 

DEJ Európa humanistov, filozofov a vedcov 

8. SJL Exupéry – Malý princ 

OBN Základné práva detí 

9. NEJ Vzdelávanie - školy 

GEG Obyvateľstvo 

SJL H. Stoll - Priamov poklad 

DEJ Škola základ života 

3/4 Identifikovať zdroje osobných 

príjmov 

5. ANJ Vzdelávanie a práca 

6. INF Microsoft Excel - zhrnutie 

ANJ Prázdniny, cestovanie 

7. THD Technika, človek, príroda, Technické dielo, myšlienka, 

konštrukcia, výrobok, využitie 

9. OBN Banky a sporiteľne 

3/5 Orientovať sa v modeloch 

zabezpečenia jednotlivca a rodiny 

peniazmi 

7. SJL J. Baborík - Mobil 

8. OBN Rodinné právo 

3/6 Opísať faktory ovplyvňujúce výšku 

čistej mzdy 

8. INF Microsoft Word – formátovanie textu 

3/7 Poznať základné otázky úspešnosti 

vo finančnej oblasti a inšpirovanie 

sa úspešnými osobnosťami a 

uplatňovanie ich postupov 

8. SJL Úvaha 

ETV Projekt - Zakladanie firmy, Vzory - Vo svete a doma 

9. DEJ Na ceste k Európskej únii 

4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
4/1 Vypracovať osobný finančný plán 8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

ETV Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a cieľ 

9. SJL Zámená a číslovky 

MAT Celé čísla - opakovanie 

OBN Ako sa stať podnikateľom 

4/2 Vypracovať systém na udržiavanie 

a používanie finančných záznamov 

7. SJL Číslovky 

8. MAT Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov 

ETV Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok 

9. SJL V. Hugo - Bedári 

OBN Euro na Slovensku 

4/3 Popísať spôsob používania rôznych 

metód platenia 

5. ANJ Oblečenie a móda 

6 RUJ Nákupy 

7. INF Microsoft Word – formátovanie textu 

8. RUJ Peniaze - spôsoby platenia 

GEG Opakovanie prírodných pomerov, obyvateľstva, 

hospodárstva a štátov strednej Európy 

9. NEJ Pri pokladni 

OBN Banky a sporiteľne 

4/4 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

rozhodovaní o nákupe 

5. SJL Vzor pekný 

6. RUJ Číslovky 

7. NEJ Číslovky 



INF Internetové obchody 

8. MAT Kladné a záporné čísla – slovné úlohy 

ETV Ekonomické hodnoty  a etika – založenie firmy 

9. NEJ V obchode - nakupovanie 

SJL Prídavné mená 

4/5 Zvážiť príspevky na darcovstvo a 

filantropiu 

6. ETV Reálne vzory vo svete a doma 

7. MAT Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou 

SJL Číslovky 

GEG Stredná Afrika 

8. ANJ Mládež a svet 

9. SJL Príslovkové určenie 

OBN Sociálne a politické konflikty 

4/6 Uvedomiť si účel a dôležitosť 

poslednej vôle 

5. OBN Moja rodina - História mojej rodiny, zvyky  a tradície, viac 

generácii 

5 Úver a dlh 

5/1 Identifikovať náklady a prínosy 

jednotlivých typov úverov 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

THD Technika - domácnosť – bezpečnosť, Poznať bytové 

inštalácie - kúrenie, rozvod studenej a teplej vody 

9. MAT Mocniny – zložený úrok 

OBN Banky a sporiteľne 

GEG Cestovný ruch a krásy Slovenska 

5/2 Vysvetliť účel informácii o úverovej 

schopnosti a poznať oprávnenia 

žiadateľa o úver v súvislosti 

s informáciami o úver. schopnosti 

7. MAT Riešenie slovných úloh v oblasti finančníctva 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

9. SJL Náučný štýl, Odborný štýl 

5/3 Opísať spôsoby , ako sa vyhnúť 

problémom so zadlžením, alebo 

ako ich zvládnuť 

7. INF Microsoft PowerPoint – projektový výstup 

8. MAT Slovné úlohy s percentami, Úrok 

SJL Akou rečou hovorí reklama 

9. GEG Hospodárstvo a znečistenie krajiny 

5/4 Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch spotrebných 

úverov 

9. SJL Príslovkové určenie 

OBN Banky a sporiteľne 

MAT Slovné úlohy s percentami 

6 Sporenie a investovanie 

6/1 Diskutovať o tom, ako sporenie 

prispieva k finančnej prosperite 

6. MAT Riešenie jednoduchých kontextových úloh z reálneho 

života, Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické 

spracovanie údajov 

8. SJL Debatujeme na úrovni 

9. GEG Hospodárstvo a znečistenie prírody 

OBN Banky a sporiteľne, Ako sa stať podnikateľom 

SJL J.G. tajovský – Ženský zákon 

6/2 Vysvetliť, akým spôsobom 

investovanie buduje majetok a 

pomáha pri plnení finančných cieľov 

8. MAT Početnosť, relatívna početnosť 

SJL Exupéry – Malý princ 

ETV Ekonomika hodnoty – projekt  Zakladanie firmy 

9. SJL Náučný štýl, Odborný štýl 

GEG Rozdiely medzi regiónmi Slovenska 

6/3 Zhodnotiť investičné alternatívy 9. SJL Administratívny štýl 

6/4 Opísať spôsob nákupu a predaja 

investícii 

9. OBN Základná ekonomická orientácia 

6/5 Vysvetliť vplyv daní na návratnosť 

investícii 

9. OBN Dane a daňová sústava 

6/6 Vysvetliť spôsob regulácie a 

dohľadu nad finančnými trhmi 

9. OBN Základná ekonomická orientácia 

7 Riadenie rizika a poistenie 

7/1 Pochopiť pojem riziko, vedieť 8. MAT Pravdepodobnostné hry a pokusy 



identifikovať základné druhy rizík a 

vysvetliť základné metódy riadenia 

rizík 

ETV Ekonomické hodnoty a etika - reklama 

7/2 Zohľadniť vplyv finančných kríz na 

hospodárenie jednotlivca rodiny 

8. SJL M. Figuli – Tri gaštanové kone 

GEG Poľnohospodárstvo a priemysel Európy 

9. SJL J. Wilsonová - Dieťa zo smetiska 

DEJ Hitlerova diktatúra v Nemecku 

7/3 Vysvetliť systém zabezpečenia pre 

prípad zdravotne a sociálne 

nepriaznivej situácie a staroby 

6. ETV Reálne vzory 

7. ETV Prosociálnosť - svojpomoc, solidarita k slabým, chorým, 

starým 

BIO Životný štýl – zdravý spôsob života 

GEG Opakovanie a upevňovanie vedomostí o Afrike 

8. ETV Ekonomické hodnoty a etika 

GEG Obyvateľstvo a sídla Európy 

DEJ Socializmus, liberalizmus a konzervativizmus 

9. SJL J. Šimulčíková – dievča s bocianími nohami 

OBN Druhy sporenia, Osobné financie 

7/4 Vysvetliť rozdiel medzi verejným 

a súkromným poistením. 

Vymenovať povinné a nepovinné 

druhy verejného poistenia. 

Charakterizovať zdravotné 

poistenie a sociálne poistenie a v 

rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové 

poistenie, garančné poistenie a 

poistenie v nezamestnanosti. 

9. OBN Druhy sporenia, Osobné financie 

7/5 Vysvetliť v rámci súkromného 

poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti 

za spôsobené škody, úrazového a 

životného poistenia 

8. INF Grafický editor Logomotion – projekt zhrnutie 

9. OBN Druhy sporenia, Osobné financie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


