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Názov vzdelávacieho programu: Praktické osobné financie v edukačnom procese 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 

Vzdelávací program je zameraný na podporu ďalšieho finančného vzdelávania pedagogických 

zamestnancov so zameraním na oblasť efektívneho riadenia osobných financií za účelom získania, 

rozšírenia a prehĺbenia vedomostí, zručností a odborných spôsobilostí vo vyučovaní tém súvisiacich 

s problematikou finančných rozhodnutí týkajúcich sa vlastných financií. Vychádza z požiadavky 

zvýšenia odborného a metodického potenciálu pedagogických zamestnancov, aby dokázali efektívne 

a prakticky implementovať vybrané témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.0) 

priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu. Praktické finančné vzdelávanie je dôležitý spôsob ako 

zlepšiť povedomie všetkých spotrebiteľov, aby boli informovaní a robili zodpovedné rozhodnutia o ich 

osobných financiách, ktoré nie sú podstatné len pre ich životy, ale aj pre spoločnosť a širšiu ekonomiku. 

Získané vedomosti a odborné spôsobilosti v danej problematike využijú pedagogickí zamestnanci na 

základných školách a stredných školách vo vyučovaní predmetov matematika, informatika, svet práce, 

občianska výchova, odborných ekonomických predmetov, odborný výcvik, prax  ako aj vybraných 

voliteľných predmetov zameraných na oblasť praktických osobných financií. Ide predovšetkým 

o sprostredkovanie aktuálnych odborných vedomostí, zručností a metodických spôsobilostí, ktoré 

pedagogickí zamestnanci nevyhnutne potrebujú za účelom formovať u mladých ľudí vybrané kľúčové 

kompetencie nevyhnutné pre život. 

Vzdelávací program prispeje k zvýšeniu odbornosti a kvality finančného vzdelávania na základných 

a stredných školách so zameraním na špecifické požiadavky mladých ľudí. 

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: 

aktualizačné vzdelávanie 

 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 

kombinovaná (prezenčne a dištančne) 

 

Ciele vzdelávacieho programu: 

Hlavný cieľ:  

Aktualizovať a udržať si profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych praktických 

vedomostí a zručností z oblasti efektívneho riadenia osobných financií, rozšírenie didaktických zručností 

pedagogických zamestnancov z oblasti finančnej gramotnosti. 

 

Špecifické ciele: 

- rozvíjať poznatky o súvislostiach pri správe osobných financií jednotlivcov a rodiny, 

- prehĺbiť kompetencie na analýzu vlastnej finančnej situácie,  

- rozvíjať schopnosti navrhovať nové riešenia na príkladoch z reálneho života ako využívať bežný 

účet, ako sa nezadlžovať nad rámec svojich finančných možností, 

- aktualizovať poznatky ako zúročiť nasporené peniaze, ako si vybrať najvýhodnejší finančný 

produkt, 

- rozvíjať poznatky o možnostiach ako riešiť ťažké životné situácie, 

- získať prakticky využiteľné pedagogické spôsobilosti na sprostredkovanie problematiky praktických 

osobných financií vo výchovno-vzdelávacom procese na jednotlivých úrovniach vzdelávania.  

 



ITMS kód Projektu: 26140230002 
ITMS kód Projektu: 26120130002 
 

 3 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu 

Modul 1: Úvod do sveta financií 

Téma Forma Časový rozsah 

 Peniaze a ich funkcia, formy peňazí, meny 

 Inflácia a vplyv na úspory 

 Finančný trh v kocke 

 Distribučné kanály finančných produktov 

 Praktická časť (cvičenia s využitím moderných nástrojov 

IKT, vyhľadávanie informačných zdrojov, konkrétne 

výpočty) 

prezenčná 2  

1  

1  

1  

3  

Výstup dištančnej formy:  

Metodicky vypracovaná ukážka z témy Bezhotovostná 

forma peňazí. Formát A 4, rozsah 2 - 3 normostrany 

v textovom editore. 

dištančná 6  

Spolu  8/6 

 

Modul2: Sporenie a investovanie 

Téma Forma Časový rozsah 

 Finančné plánovanie 

 Sporenie a optimalizácia výdavkov 

 Príležitosti a riziká pri výbere sporiaceho produktu t 

 Praktická časť (cvičenia s využitím moderných nástrojov 

IKT, vyhľadávanie informačných zdrojov, konkrétne 

výpočty) 

prezenčná 

 

1 

1 

1 

3 

 

Výstup dištančnej formy:  

Metodicky vypracovaná ukážka z témy Tvorba osobného 

rozpočtu. Formát A 4, rozsah 2 - 3 normostrany v textovom 

editore. 

dištančná 6 

Spolu  6/6 

 
Modul 3: Úvery a pôžičky 

Téma Forma Časový rozsah 

 Význam úverov pri dosahovaní osobných /rodinných 

cieľov 

 Dobrý a zlý dlh 

 Príležitosti a riziká pri výbere úverového produktu 

 Praktická časť (cvičenia s využitím moderných nástrojov 

IKT, vyhľadávanie informačných zdrojov, konkrétne 

výpočty) 

prezenčná 1 

 

1 

1 

3 
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Výstup dištančnej formy: 

Metodicky vypracovaná ukážka z témy Študentské pôžičky. 

Formát A 4, rozsah 2 - 3 normostrany v textovom editore. 

dištančná 6  

Spolu  6/6 

 
Modul 4: Riadenie rizík a ich následkov v osobných financiách 

Téma Forma Časový rozsah 

 Riziká a ich vplyv na osobné financie 

 Možnosti zvládania následkov rizikovej udalosti 

 Príležitosti a riziká pri výbere poistného produktu 

 Praktická časť (cvičenia s využitím moderných nástrojov 

IKT, vyhľadávanie informačných zdrojov, konkrétne 

výpočty) 

prezenčná 1  

1  

1  

3  

Výstup dištančnej formy:  
Metodicky vypracovaná ukážka z témy Poistné produkty 

(vybrať jeden druh poistenia). Formát A 4, rozsah 2 - 3 

normostrany v textovom editore. 

dištančná 6  

Spolu  6/6 

Spolu celkom  
26 hodín prezenčne 

a 24 hodín dištančne 

 
Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávacieho programu disponuje kompetenciami v oblasti uplatňovania efektívneho 

riadenia osobných financií, rozumie súvislostiam pri správe osobných financií jednotlivcov a rodiny, 

vie navrhovať nové riešenia na príkladoch z reálneho života ako využívať bežný účet, ako sa 

nezadlžovať nad rámec svojich finančných možností, vie využívať moderné komunikačné prostriedky na 

vyhľadávanie najvýhodnejších finančných produktoch a disponuje prakticky využiteľnými pedagogickými 

spôsobilosťami na sprostredkovanie problematiky praktických osobných financií vo výchovno-

vzdelávacom procese na jednotlivých úrovniach vzdelávania.  

 

Rozsah vzdelávacieho programu: 

Spolu 50 hodín, z toho prezenčne 26 hodín a dištančne 24 hodín 

Trvanie vzdelávacieho programu: 

najviac 10 mesiacov 

 

Bližšie určená kategória a podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň, 

kariérová pozícia: 

Kategória pedagogických zamestnancov: 

- učiteľ 

Podkategória pedagogických zamestnancov: 

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
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- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné 

vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

 

Kariérový stupeň: 

- samostatný pedagogický zamestnanec, 

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  

- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

 

Kariérová pozícia: – 

Vyučovacie predmety:  

matematika, informatika, občianska náuka, svet práce, odborné ekonomické predmety, voliteľné 

vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku 

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa v uvedených podkategóriách 

a kariérovom stupni, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov matematika, 

informatika, občianska náuka, svet práce, odborné ekonomické predmety a voliteľné vyučovacie 

predmety zamerané na ekonomickú problematiku v  súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 

35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 

Spôsob prihlasovania na vzdelávanie:  

Na kontinuálne vzdelávanie sa uchádzač prihlasuje písomnou prihláškou. Riaditeľ školy na prihláške 

potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie a kariérového stupňa. 

Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. 

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:  

Ak riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie 

a keriérového stupňa posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na 

základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.  

Vyplnenú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie po podpísaní riaditeľom školy je potrebné zaslať na 

príslušné regionálne/detašované pracovisko MPC. 

 

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu: 

Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. 

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu: 

1. Najmenej 80% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia. 

2. Vypracovanie všetkých dištančných úloh.  

3. Záverečná prezentácia vypracovaná v programe Power Pointe, ktorej obsahom je metodicky 

spracovaná aktivita (aktivity, príklady) z vybranej témy vzdelávacieho programu využiteľná 

v edukačnom procese, a to v rozsahu 10 – 15 snímok. 
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Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu: 

Garant: Ing. Zdenka Kovalčíková, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou a zameraním 

na odborné ekonomické predmety, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko 

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.  

Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Lektori: 

- vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia, 

- učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, 

- skúsení odborníci z oblasti finančného trhu. 

Lektori musia spĺňať podmienky čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R. 

 

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie: 

Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov a prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade viacdňových vzdelávacích 

podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný 

a kariérový rast pedagogických zamestnancov. 

Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. 

Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál (učebný zdroj) so zoznamom odporúčanej 

odbornej literatúry. 

 

Návrh počtu kreditov:  

Spolu 12 kreditov 

10 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončovania vzdelávania. 


