
 

 

Študijný materiál č.2: 

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 

2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 
prvým ročníkom  

Témy:  1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
             2. Plánovanie, príjem a práca 
             3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
             4. Úver a dlh 
             5. Sporenie a investovanie 
             6. Riadenie rizika a poistenie 

 
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   
  

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  
  

Očakávania, že žiak je schopný: 
Úroveň 1:  (1.stupeň ZŠ) 
Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. 
Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií.   
Úroveň 2:  (2. stupeň ZŠ, OU) 
Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných údajov.  
Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných údajov.  
Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzaniu 
konfliktom (finančná inštitúcia, klient).  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými inštitúciami.  
Uviesť príklady situácií, v ktorých sú osoby alebo subjekty oprávnené získavať osobné 
informácie/údaje.  
  
Čiastková kompetencia 2:  Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov  
 

Očakávania, že žiak je schopný:  



Úroveň 1:  
  Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr.elektronické, 
kamenné).  Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov.  
Úroveň 2:  
Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu.   
Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich obchodných praktík. Uviesť 
príklady falšovaných tovarov (tzv. fejkov). 
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť základné práva a povinnosti spotrebiteľov na modelových situáciách (aj z pohľadu  
podnikateľa). Rozoznať, identifikovať cenové triky a klamlivé a zavádzajúce ponuky. 
Identifikovať bežné typy spotrebiteľských a finančných podvodov, vrátane on-line podvodov.  

Čiastková kompetencia 3:  Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom    

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 2:  
Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR.  
Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť dohľad nad finančným trhom v Slovenskej republike – Národná banka Slovenska ako 
„jednotné kontaktné miesto“.  
Vysvetliť rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným fondom investícií. 
Charakterizovať finančné inštitúcie a využívanie ich produktov a služieb cez internet.  

Čiastková kompetencia 4:  Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany   
                               proti praniu špinavých peňazí   
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1: Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, 
podvodom, nečestným správaním.  
Úroveň 2: Identifikovať korupčné správanie.  
Identifikovať podvodné správanie.  
Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí.  
Uviesť možnosti zamedzenia prania špinavých peňazí.  
Opísať postup oznámenia korupcie a oznámenia podvodu.  Rozlišovať legálne a nelegálne 
podnikateľské aktivity.  
  

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  
 



Čiastková kompetencia 1:  Identifikovať zdroje osobných príjmov  
 

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.  
Úroveň 2:  
Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Charakterizovať 
príjem z podnikateľskej činnosti.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Rozlíšiť nominálnu mzdu, reálnu mzdu a cenu práce.   
Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem 
domácnosti, štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti).  
 
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1: Roztriediť príjmy do domácnosti  a výdavky na 
domácnosť.  
Úroveň 2:  
Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a nepravidelné príjmy, výdavky a úspory).   
Zostaviť rozpočet domácnosti. Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého 
podniku – fyzickej osoby. Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na 
úrovni rodiny.  

Úroveň 3: (ÚSOV) 
Opísať spôsoby krytia deficitu (úvery, splátkový predaj, leasing).   
Zostaviť podnikateľský a finančný plán podniku – právnickej osoby.  
Vysvetliť možnosti, ako splácať dlhy. Navrhnúť spôsoby riešenia schodkového a prebytkového 
rozpočtu.  
 
Čiastková kompetencia 3:  Vysvetliť daňový a odvodový systém  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 2:  
Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami.  
Charakterizovať daňový a odvodový systém v Slovenskej republike. Identifikovať 
položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy.  
 
Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre 
oblasť podnikania  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 2:  
Vysvetliť podstatu a význam podnikania na príkladoch podnikateľských subjektov v praxi. 
Navrhnúť vlastný projekt a individuálne  aj tímovo pracovať na jeho realizácii.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vymedziť a porovnať právne formy pre oblasť podnikania.  
Vyhľadať základné právne  predpisy pre oblasť podnikania.  
Opísať prejavy a dôsledky negatívnych javov, ako je korupcia, zneužívanie finančných 
prostriedkov EÚ, lobing, rodinkárstvo, nekalé marketingové aktivity a nelegálne podnikateľské 
aktivity, konštruktívne diskutovať o tom, ako sa k nim osobne postaviť a ako s nimi bojovať.  
Vysvetliť postup založenia a vzniku živnosti alebo iného podnikateľského subjektu v styku s 
verejnou správou.  
 



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  
 
Čiastková kompetencia 1:  Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  
  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  
Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze.  
Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.   
Úroveň 2:  
Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou).  
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných 
potrieb.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 

Vysvetliť obvyklé spôsoby nakladania s voľnými finančnými prostriedkami. Zhodnotiť ako 
vplýva spotreba na úspory a/alebo investície.  
  
Čiastková kompetencia 2:  Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a 
ich dôsledkov  
  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si 
merateľné krátkodobé finančné ciele.  
Úroveň 2:  
Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority.   
Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky. 
Opísať základné typy bankových produktov.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátko, stredne a dlhodobých finančných cieľov.  
Analyzovať vplyv inflácie najmä na hodnotu peňazí, príjem, kúpnu silu, výnosy z investícií. Rozlíšiť 
charakter práce finančného sprostredkovateľa, odborníka na finančné poradenstvo a 
daňového poradcu.  
 
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom      
rozhodovaní o nákupe  
  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. 
Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku.  
Úroveň 2:  



Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a investovaní finančných prostriedkov.  Rozlíšiť 
pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa. 
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť tvorbu ceny na základe nákladov, zisku, DPH.   
Kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou a porozumieť úlohám marketingu.  
  

Čiastková kompetencia 4:  Opísať používanie rôznych metód platenia  
  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí.  
Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí).  
Úroveň 2:  
Opísať moderné spôsoby platenia.  
Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné).  
Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene.  
Porozumieť prepočtu meny (napríklad českých korún na Euro a naopak).   
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Používať kurzový lístok pri výmene peňazí.  
Zvoliť vhodné platobné nástroje (bez/hotovostné úhrady, inkasá, platobné karty a pod.). 
Vysvetliť rozdiel medzi využívaním osobného a podnikateľského účtu.  
  

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  
  

Čiastková kompetencia 1:  Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov 
úverov  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1: Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si 
predmetu.  
Úroveň 2:  
Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru vrátane používania kreditnej karty.  
Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie.   
Analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a 
dôvody a riziká nákupov na úver.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť algoritmus zloženého úročenia.  
Charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), úrokovú mieru, fixáciu, 
predčasné splatenie úveru.  
Navrhnúť výber najvhodnejšieho finančného produktu vzhľadom na svoje potreby.   



  
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov   
poskytovaných spotrebiteľom  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných 
inštitúciách.  
Úroveň 2: Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. Vysvetliť systém ochrany 
spotrebiteľa pri úveroch spotrebiteľom.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie (vrátane úverov na bývanie resp. 
hypotekárnych úverov).  
Uviesť rozdiel pri poskytovaní úveru pre bežného občana a pre podnikateľa.  
 
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením  

(predlžením) alebo ako ich zvládnuť  
Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.   
Úroveň 2:  
Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam 
úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadlženia.  
Posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné dôsledky na majetok, zamestnanosť, 
cenu a dostupnosť úverov.   
Zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo mzdy a odňatia majetku v prípade 
nezaplatenia dlhu (exekúcia).  
  

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   
 
Čiastková kompetencia 1:  Vysvetliť,  ako  sporenie  prispieva  k finančnej prosperite  
  

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.  
Úroveň 2:  
Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“.  
Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Uviesť rozdiel medzi sporením a investovaním.  
Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie.  
  
Čiastková kompetencia 2:  Zhodnotiť investičné alternatívy  
  

Očakávania, že žiak je schopný:  



Úroveň 2:  
Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom.  
Uviesť možnosti využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym 
príspevkom, nehnuteľnosti).  
Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre investovanie voľných finančných prostriedkov.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách (bežné účty, sporiace účty, 
termínované vklady).  
Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií (vrátane výnosov z podnikateľskej činnosti a 
dôchodkového sporenia).  
  

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  
  

Čiastková kompetencia 1:  Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  
  

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť 
podstatu rizika a jeho typy.  
Úroveň 2:  
Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy rizík alebo ako sa im dá úplne vyhnúť.  
Vysvetliť podstatu a význam poistenia.  
Uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné).  
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Popísať výber vhodného poistného produktu s ohľadom na vlastné potreby. 
Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením.   
  
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 
verejným a komerčným poistením  
  

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 1:  
Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť.  
Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje.  
Úroveň 2:  
Vysvetliť základný účel verejného poistenia.  
Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  
Úroveň 3: (ÚSOV) 



Demonštrovať na konkrétnom príklade, aké druhy verejného poistenia je potrebné platiť pri 
brigádnickej činnosti študentov.  
Charakterizovať dôchodkové poistenie – 1. pilier, 2. pilier a 3. pilier.  
Vedieť rozlíšiť verejné a komerčné poistenie.  
  

Čiastková kompetencia 3:  Charakterizovať komerčné poistenie  
  

Očakávania, že žiak je schopný:  
Úroveň 2:  
Rozoznať hlavné typy poistenia motorových vozidiel.  
Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti (bytu, resp. domu) a poistením domácnosti  
(zariadenia).   
Úroveň 3: (ÚSOV) 
Uviesť druhy poistenia, ktoré sa môžu vzťahovať na náhodné poškodenie majetku alebo zdravia 
inej osoby.  
Vysvetliť rozdiel medzi poistením vlastného majetku a poistením zodpovednosti súvisiacej s 
vlastníctvom majetku.  
Vysvetliť podstatu a význam životného poistenia. 
 

                                                                                         prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., v. r.                                                                                
minister školstva, vedy, výskumu a športu  

                                                     

Klub finančnej gramotnosti  
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