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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ    I. stupeň  

1. ročník 
Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

1. Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov 

 

Čiastková kompetencia 1:  

Určiť rôzne spôsoby 

komunikácie o finančných 

záležitostiach. 

Uviesť jednoduché príklady, 

ako sa môžu osobné 

informácie dostať k 

nepovolaným osobám. 

Opísať možné dôsledky 

odhalenia vybraných 

osobných informácií. 

Prvouka Človek - Moja rodina - Adresa 

môjho bydliska 

 

Čiastková kompetencia 2:  
Stručne zhrnúť hlavné 

princípy ochrany 

spotrebiteľov 

Uviesť príklady možností na 

vrátenie výrobkov v 

miestnych obchodoch.  

Jednoducho opísať základné 

práva spotrebiteľov. 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

Šlabikárové obdobie – 

Spoluhláska k – článok Nákupy  

Čiastková kompetencia 4:  
Posúdiť význam boja proti 

korupcii, podvodom, 

ochrany proti praniu 

špinavých peňazí  

Navrhnúť spôsoby riešenia 

situácií, v ktorých sa stretli s 

klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním. 

Slovenský jazyk a literatúra Čítankové obdobie - Práca 

s čítankou – článok Smelý ježko 

 

 

 

 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok /učivo 

2. Plánovanie, príjem a 

práca 

Čiastková kompetencia 1:  
Identifikovať zdroje 

osobných príjmov. 

Opísať svoju predstavu, čo 

sú  osobné príjmy človeka. 

Slovenský jazyk  a literatúra 

 
Čítankové obdobie - Práca 

s čítankou - Najlepší obchod v 

ulici 

Čiastková kompetencia  2:  
Vypracovať osobný 

finančný plán. 

Roztriediť príjmy do  

domácnosti a výdavky na 

domácnosť. 

Matematika 

 

Výtvarná výchova 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

20  – Slovné úlohy.  

Vianočné tvorenie - Vianočné 

trhy 



 

 

 

 
 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok /učivo 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 1:  
Poznať a zosúladiť osobné, 

rodinné a spoločenské 

potreby. 

Poznať osobné a rodinné 

potreby. Vysvetliť vzťah 

ľudská práca- peniaze. 

Vymedziť situácie, kedy si 

človek predmety nakupuje 

a kedy si požičiava. 

 

Hudobná výchova 

 

Matematika 

 

Prvouka 

 

 

Inštrumentálne činnosti – pieseň 

Kováč kuje, mechy duje... 

Prirodzené čísla 0 – 20 – slovné 

úlohy 

Človek - Moja rodina 

 

 

Čiastková kompetencia 2:  
Prijímať finančné 

rozhodnutia zvažovaním 

alternatív a dôsledkov. 

Zoradiť osobné 

želania/potreby podľa ich 

dôležitosti. 

Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prvouka 

Šlabikárové obdobie – hláska e 

Vzájomnosť pomoc 

 Človek - Moja rodina 

Čiastková kompetencia 3:  
Uplatniť spotrebiteľské 

zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe. 

Porovnať ceny rovnakého 

výrobku alebo služby 

v dvoch rôznych 

obchodoch. 

Uplatniť zodpovedné 

rozhodovanie pri nákupe, 

primerané veku. 

Matematika Prirodzené čísla 1 - 20 – 

Porovnávanie. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

20. 

  

Čiastková kompetencia 4:  

Popísať používanie rôznych 

metód platenia. 

Opísať, za čo všetko rodičia 

v domácnosti platia. 

Vysvetliť používanie 

peňazí v bežných situáciách 

(hotovostná a 

bezhotovostná forma 

peňazí). 

Matematika 

 

 

Prirodzené čísla 0 až 20 - Slovné 

úlohy.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 

20.  

 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok /učivo 

4. Úver a dlh 

Čiastková kompetencia 1:  
Identifikovať riziká, 

prínosy a náklady 

jednotlivých typov úverov. 

Zdôvodniť voľbu nákupu 

tovaru alebo služby alebo 

požičania si predmetu. 

Slovenský jazyk a literatúra Návšteva knižnice 

 

Čiastková kompetencia 2:  
Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov.   

Vysvetliť, že peniaze sa 

dajú požičať vo finančných 

inštitúciách. 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Návšteva pošty 

Čiastková kompetencia 3:  

Zhodnotiť spôsoby, ako sa 

vyhnúť problémom so 

zadlžením (predĺžením) 

alebo ako ich zvládnuť.   

Vysvetliť, čo môže nastať 

pri požičiavaní si cenných 

predmetov alebo peňazí.  

  

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Návšteva knižnice 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok / učivo 

5. Sporenie a investovanie 

Čiastková kompetencia 1:  

Vysvetliť, ako sporenie 

prispieva k finančnej 

prosperite.   

Opísať, ako a prečo  človek 

môže sporiť. 

Matematika Sčítanie a odčítanie v obore do 

20 – Slovné úlohy 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Téma Kompetencie Výstup Predmet Tematický celok/ učivo 

6. Riadenie rizika a 

poistenie 

Čiastková kompetencia 1:  

Vysvetliť pojem riziko a 

pojem poistenie 

Uviesť príklady rizík, 

ktorým môžu čeliť 

jednotlivci a domácnosti. 

Vysvetliť podstatu rizika 

a jeho typy. 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Prvouka 

Šlabikárové obdobie – hláska H, 

text Hokej 

Neživá príroda a skúmanie 

prírodných javov - Voda  

Človek - Zdravie 

Čiastková kompetencia 2:  
Charakterizovať verejné 

poistenie a vysvetliť rozdiel 

medzi verejným a 

komerčným poistením. 

Vysvetliť, prečo a kedy sa 

ľudia potrebujú poistiť.  

Na jednoduchých 

príkladoch názorne ukázať, 

ako poistenie funguje 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Prvouka 

 

Šlabikárové obdobie - hláska H, 

text Hokej 

Človek - Zmysly človeka, 

Zdravie 


