
Projekt Finančná gramotnosť 

 

Naša škola sa zapojila do projektu Finančná gramotnosť -  Podpora organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na 

rok 2022, v rámci ktorého sa realizovalo veľa zaujímavých a edukačných činností. Medzi najdôležitejšie 

patrili – exkurzia do Mincovne v Kremnici,školenie pedagogických zamestnancov, deň FG, či beseda 

s našou bývalou žiačkou – zamestnankyňou poisťovne. Okrem toho sa študenti zapojili  do rôznych 

finančných súťaží a aktivít a pracovali s novozakúpenou odbornou ekonomickou literatúrou.  

Projekt sa realizoval od júla 2022 do decembra 2022. 

Ciele projektu 

- Zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a 

výchovy k podnikaniu v súlade s národným štandardom FG verzia 1.2. 

- Zvýšenie profesijnej úrovne pedagógov 

- Zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov 

- Získanie správneho návyku u žiakov v hospodárení s peniazmi 

- Nákup odbornej finančnej literatúry 

Cieľová skupina projektu: - pedagogickí zamestnanci, žiaci, rodičia, verejnosť 

Organizácie a podniky, s ktorými sme pri realizovaní projektu sme spolupracovali : 

- OZ Mladý podnikavec - Ing.Vrtaňa, PhD 
- Allianz – slovenská poisťovňa - Bc. Pavúčková, Kordoš 
- OZ Rozbehni sa - Ing. Kováč 
- Mincovňa Kremnica 
- Readycon, s.r.o. - Ing. Hamaj 

Aktivity, ktoré sme realizoavali na dosiahnutie cieľov : 

1) Exkurzia do Mincovne Kremnica  

V rámci projektu, Finančná gramotnosť, sme navštívili 24. 10.  2022 so žiakmi našej školy 

Mincovňu v Kremnici. Na prehĺbenie finančných kompetencií sme tak zrealizovali zážitkové 

vyučovanie so žiakmi z odborov komerčný pracovník v doprave, styling marketing, chemická 

informatika a výtvarné spracovanie skla. Teoretické vedomosti z ekonomiky, manažmentu 

osobných financií, odborného výcviku si mohli utvrdiť aj prakticky. Študenti si vyskúšali aj 

prakticky razenie mincí, zaujali ich druhy mincí z rôznych kútov sveta, ktoré sa v Kremnici razili, 

upútali ich vyrobené odznaky a v tejto dobe inflácie sa zaujímali o investovanie do drahých 

kovov. 

 

2) Školenie pedagogických zamestnancov 

Školenia -  Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej 

gramotnosti – sa zúčastnila väčšina zamestnancov našej školy dňa  22.11.2022. Školiteľom bol 

Ing. Dávid Vrtaňa,PhD z OZ Mladý podnikavec, ktoré poskytuje akreditované vzdelávanie FG. 

Okrem znalostí z finančnej teórie nás oboznámil aj s inovatívnymi metódami, ktoré môžeme 



využiť nielen na vyučovaní odborných ekonomických predmetoch, ale aj v ostatných všeobecno 

– vzdelávacích predmetoch. 

Učitelia majú možnosť pokračovať aj v ďalšom inovačnom školení FG. 

3) Deň finančnej gramotnosti 

Deň finančnej gramotnosti absolvovali žiaci I.,II.,III. a IV. ročníkov rôznych študijných odborov 

formou rozličných aktivít a projektov. 

 a) Vypracovanie projektov – žiaci študijných odborov KPD,SM a PED vypracovali                   z  

oblasti finančnej gramotnosti na témy –  

- Práca, plánovanie ,príjem 

- Finančná zodpovednosť spotrebiteľa 

- Úver, dlh 

- Sporenie a investovanie 

- Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

- Riadenie rozika a poistenie 

             Projekty študenti prezentovali, následne ich hodnotili a diskutovali. 

b) Testovanie vedomostí z oblasti FG – žiaci sa zapojili do kvízu FG, Finančnej olypiády 

a testovania FG. 

Kvíz FG a Finančnú olympiádu absolvovali triedy II.C – SM,KPD, III.C -SM,KPD,CHI,IV.C- 

SM,KPD, celkovo v počte 53 žiakov. 

c) Súťaž Hospodárenie spotrebiteľa – študenti v 3-4 členných skupinkách súťažili o najlepšie 

hospodáriaceho spotrebiteľa v ekonomickej spoločenskej hre, ktorú sme získali z OZ Mladý 

podnikavec v rámci školenia pre pedagogických zamestnancov. Vyhral ten, kto získal 

najväčší finančný výnos. 

 

4) Beseda s finančným konzultantom poisťovne - 5.12.2022 sa realizovala beseda s našou 

bývalou žiačkou Bc. Lenkou Pavúčkovou a jej kolegom Martinom Kordošom – finančnými 

konzultantmi poisťovne Alianz. Žiakov tretieho a štvrtého ročníka  odboru KPD poinformovali 

o poistných produktoch, poisťovacích činnostiach, dôchodkových pilieroch a diskutovali so 

študentmi o poistných udalostiach z praxe.  

P. Pavúčková, ako bývalá zamestnankyňa banky , analyzovala aj bankové produkty a porovnala 

prácu v banke a v poisťovni. 

    5) Práca s odbornou literatúrou  

a) na hodiných OVY sa študenti zoznámili s novou odbornou ekonomickou literatúrou, ktorá sa 

zakúpila  v  rámci projektu FG. Môžu ju využiť aj pri prácach na projektoch a v maturitných 

prácach. 

b) Cvičebnice FG od Ing. Dávida Vrtaňu, PhD, môžu využívať aj na všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch, nielen na ekonomických predmetoch. 

c) Ochranné  prvky bankoviek – študenti na nových vzorkách bankoviek hľadali a vysvetľovali 

ochranné prvky 

 



6) Ostatné aktivity 

a) Finkvíz  - niektorí študenti prvých a druhých ročníkov absolvovali v rámci vyučovania 

matematiky Finkvíz z oblasti finančnej gramotnosti 

b) Prednáška  Soft skills - štvrtáci sa zúčastnili náborovej prednášky - Soft skills. Prednáška formou 

projektu boli zamerané na komunikáciu, stanovovanie si cieľov v živote, infit a outfit, 

prezentovanie svojho vzdelania 

c) Aktivity na DOD – študenti pripravili aktivity z FG pre žiakov ZŠ (kvíz, doplňovačky, nové 

ochranné prvky na bankovkách) 

d) Projekt Rozbehni sa.sk -  študenti druhých a tretích ročníkov sa zúčastnili projektu Rozbehni 

sa.sk, kde sa naučili vyhľadávaniu podnikateľských nápadov a ich overeniu v praxi. Zúčastnili sa 

online konferencie a triednych workshopov. 

 

Prínos a význam projektu 

Prínosy 

- Získanie nových profesijných kompetencií pedagógov 

- Nové aktivity z oblasti FG vo vyučovacom procese – kvízy, pracovné listy, problémové úlohy 

- Exkurzia v Mincovni Kremnica, školenie PZ, besedy, workshopy 

- Aplikovanie inovatívnych metód na vyučovaní  (brainstorming, DITOR,6 mysliacich 

klobúkov,BINGO ap.)  

- Materiálové a knižné zabezpečenie  

Význam 

- Skvalitnenie vzdelávania finančnej gramotnosti 

- Využívanie odbornej finančnej literatúry 

- Aplikovanie informácií pri hospodárení žiakov s svojimi financiami , študenti v duálnom 

systéme so svojim štipendiom 

- Záujem pedagoógov  o ďalšie inovatívne vzdelávaniez FG, do ktorého sa prihlásili 

- Naša SŠ Púchov má prioritu -  vzdelávať svojich zamestnancov, preto sa  zapája do ďalších 

projektov  vzdelávanie PZ 

 

 

 Vypracovala – Iveta Krchňavá, koordinátorka projektu  

 

 

 

 


