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FÁZY 
PROJEKTU1.Prvé kolo workshopov na školách

2.Druhé kolo workshopov na školách 

3.Súťaž – národné kolo 

4.Súťaž – medzinárodné finále 
 



SÚŤAŽ 
Súťaž bude prebiehať 

prostredníctvom aplikácie 

Kahoot.

Suťaže sa môže zapojiť 

akákoľvek škola.



ČO MÔŽETE 
VYHRAŤ?
1. miesto – 700 €
2. miesto – 5OO€
3. miesto – 300€
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Peniaze a ich 
význam v súčasnosti

Čo považujeme za peniaze?

Aký bol ich vývoj?



NATURÁLNA VÝMENA
TOVAROVÉ PENIAZE

DRAHÉ KOVY
BIMETALIZMUS, MONOMETALIZMUS

PAPIEROVÉ PENIAZE



Funkcie peňazí

• prostriedok výmeny

• zúčtovacia jednotka

• uchovávateľ hodnoty



Formy peňazí

• drobné mince

• bankovky 

• depozitné peniaze 

• skoro peniaze 



ĽUDSKÉ 
POTREBY 
A 
HODNOTY

POTREBA = určitý pocit nedostatku

HODNOTA = priorita, ktorá poháňa 

celé ľudské snaženie človeka



ĽUDSKÉ 
POTREBY 
A 
HODNOTY

1.podľa naliehavosti ich 

uspokojovania:

• životne nevyhnutné potreby 

• kultúrne a luxusné potreby  

 

2.podľa počtu nositeľov potrieb:

• individuálne 

• kolektívne 

 

2.podľa charakteru potrieb:

• hmotné 

• nehmotné 



MASLOWO
VA 
PYRAMÍDA



ĽUDSKÉ 
POTREBY 
A 
HODNOTY

Uspokojovanie potrieb závisí 
najmä od:

• dostatku prostriedkov na ich 
uspokojovanie 

• poradia dôležitosti ich 
uspokojovania 

 



AKTIVITA
Zamyslite sa. Aké má 

hodnoty bohatý človek a 

chudobný človek? Majú 

rovnaké hodnoty? Ak áno, 

prečo? Ak nie, prečo?



      RIZIKO/POISTNÉ 
RIZIKO• Poistenie proti menovaným rizikám – 

poistné podmienky menujú len tie riziká 

(nebezpečenstvá), proti ktorým je poistený 

krytý, ostatné prípady škôd kryté nie sú;

• Poistenie proti všetkým rizikám – poistenie 

kryje všetky riziká (nebezpečenstvá), okrem 

tých rizík, ktoré sú z poistenia vylúčené. V 

tomto prípade sú výluky dosť rozsiahle.



POISTENIE
Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a 

poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v 

prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému 

poistné plnenie. 

Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, 

majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné 

straty.



ZÁKLADNÉ POJMY

Poistník 
  Poistený 

Poistné 
Poistné plnenie 





DRUHY 
POISTENIA•zmluvné (dobrovoľné) poistenie 

•povinné zmluvné poistenie 
•zákonné poistenie
 
Poistenie možno rozdeliť podľa obsahu 
na: 

•životné poistenie 
•neživotné poistenie
 
Poistenie podľa pôvodu vzniku: 

•verejnoprávne a verejné poistenie, 
•súkromné poistenie. 

 



Poisťovňa je právny subjekt, 
ktorý má oprávnenie vykonávať 
poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a 
činnosti s nimi súvisiace. 
Zameriava sa na poistenie voči 
rizikám, výplaty poistného plnenia, 
zábrannú činnosť a investičnú 
činnosť.
 



AKTIVITA
K jednotlivým situáciám 

priraďte vhodné poistenie. 

Pozor jeden typ poistenia 

môžeš použiť 2 krát.



1. Tina zaspala a vytopila susedov.  
2. Syn Tomáš rozbil susedovi okno futbalovou loptou. 
3. Mama Edita dostala ovčie kiahne na výlete v Nórsku. 
4. Otec Ignác nabúral autom do stromu.  
5. Strechu záhradného domčeka zničila víchrica.  
6. Dedovi Vladovi ukradli z pivnice nový bicykel.  
7. Babka Natália sa pošmykla a zlomila si nohu. 

A. poistenie zodpovednosti za škodu
B. havarijné poistenie 
C. poistenie nehnuteľnosti 
D. poistenie domácnosti 
E. cestovné poistenie 
F. úrazové poistenie 



FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ A 
ROZHODOVANIE

Súčasťou života každého jednotlivca je 

rozhodovanie. 

 

Čím sme starší, tým sa musíme rozhodovať o 

dôležitejších záležitostiach týkajúcich sa nielen 

všeobecného, ale aj profesionálneho alebo 

pracovného, či finančného života.

 



Rozhodovanie vo všeobecnosti

Rozhodovanie môžeme definovať ako postupnosť 
krokov, ktorými sa snažíme dosiahnuť želaný cieľ 
alebo stav. Dosiahnutie želaného cieľa predstavuje 
spôsob riešenia problému. 
 
Finančné rozhodovanie 
Finančné rozhodovanie = proces výberu 
optimálneho variantu získavania peňazí a ich 
efektívneho použitia z hľadiska základných 
finančných osobných cieľov.
 



PRE PROBLEMATIKU 
FINANČNÉHO ROZHODOVANIA SÚ 
DÔLEŽITÉ NASLEDUJÚCE OBLASTI 
ŽIVOTA:
1.Mladý a slobodný človek

2.Bezdetný pár 
3.Manželský pár s deťmi 
4.Manželský pár po osamostatnení detí 
5.Dôchodok
 



FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Finančná zodpovednosť znamená zodpovednosť 

za financie, finančnú hotovosť, vlastné alebo 

cudzie finančné prostriedky. 

 

Ide o efektívne zaobchádzanie s finančnými 

prostriedkami jednotlivca alebo rodiny.

 

 

Čo dokáže finančné zodpovedný spotrebiteľ?

 



AKTIVITA

Ema má 11 rokov a dostáva od rodičov vreckové vo 

výške 40 € (1000 CZK, 183 Zloty, 14 000 forintov) 

mesačne. Tieto peniaze má použiť na nákup desiaty 

a na mesačné cestovné. Takto jej na jej vlastné záľuby 

zostáva asi 10 €. Rozhodla sa šetriť si z nich na nový 

bicykel (väčšiu časť zaplatia rodičia). Doteraz si 

našetrila 50 €. Do dediny však prišli kolotoče a Ema 

sa chce povoziť na všetkých. Keď sa však chce zviesť, 

musí na to minúť peniaze, ktoré by mali ísť do jej 

pokladničky. Ema sa rozhodla, že vezme, koľko bude 

potrebovať a to, čo jej ostane, bude na nový bicykel. 

Vybrala teda všetky peniaze z pokladničky a išla na 

kolotoče. Po celom dni s rozčarovaním zistila, že z jej 

peňazí už neostala ani minca.



AKTIVITA• Kde urobila chybu? 

• Bola finančne zodpovedná? 



ĎAKUJEME ZA 
POZORNOSŤwww.mladypodnikavec.sk


