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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

 

Diskusia na tému finančná gramotnosť. 

Zistenie súčasného stavu skúmanej problematiky. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Finančná gramotnosť  

 

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám 

a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Finančná gramotnosť nemá 

stanovenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. 

 

 

 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

2. Rozpočet - finančný plán 
 

Rozpočet predstavuje plán príjmov a výdavkov človeka na určité časové obdobie.  

Príjmy sú všetky prijaté peniaze. Môžu byť:  

a) Aktívne 

- zo zamestnania 

- z brigád 

- z podnikania 

b) Pasívne 

- z prenájmu 

- dividendy 

- dôchodky 

- sociálne dávky 
 

Výdavky sú minuté peniaze. Delia na dve skupiny: 

a) Spotreba 

- platby za nájom 

- energie 

- mobil, internet 

- jedlo 

- doprava 

- koníčky 

b) Úspory 

- sporenie 

- investície 

- rezerva na nepravidelné výdavky 
 

3. Plánovanie výdavkov 
 

Plánovanie môže byť: 

a) krátkodobé 

- finančné rezervy na 3-6 mesiacov 

b) strednodobé 

- výdavky plánované na 3-10 rokov 

c) dlhodobé 

- výdavky plánované na 10 a viac rokov 

 

4.   Finančné problémy 
 

Ak sa chceme vyhnúť finančným problémom, mali by sme dodržiavať nasledujúce 

pravidlá: 

- Nemíňajte viac, ako zarobíte. 

- Nakupujte prísne účelovo podľa plánu. 

- Sledujte a analyzujte svoje výdavky. 

- Zbytočne sa nezadlžujte. 

- Majte viacero zdrojov príjmov. 

- Naučte sa zvažovať možnosti použitia peňazí. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Finančná gramotnosť je podľa všeobecných zistení na Slovensku alarmujúco nízka. 

Slováci peniazom nerozumejú a mnohé z ich finančných rozhodnutí sú zlé. V dôsledku 

toho sa nadmerne zadlžujú, nesporia si na penziu. Preto je dôležité finančnú gramotnosť 

rozvíjať a hovoriť o nej so žiakmi v škole. 
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