
predmet trieda téma

1. Človek vo sfére peňazí 1. Vyhodnotiť trvalé životné Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním BIO sekunda Tráviaca sústava, projekty, zásady správnej

hodnoty a osvojiť si vzťah medzi trvalých životných hodnôt a uspoko- výživy, prevencia ochorení, hladovanie. 

Posúdenie významu trvalých životnými potrebami a financiami  jovaním životných potrieb. FYZ tercia Vztlaková sila.
životných hodnôt, zváženie ako prostriedku ich zabezpeče- Vysvetliť na konkrétnych príkladoch GEO sekunda Afrika - hospodárstvo
vplyvu peňazí na ich nia funkciu peňazí ako prostriedku Ázia - hospodárstvo
zachovávanie a na základe na zabezpečenie životných potrieb. GEO tercia Európa - hospodárstvo, obyvateľstvo
toho vybratie a stanovenie 2. Pochopiť vzťah ľudská práca - Vysvetliť vzťah ľudská práca - peniaze GEO kvarta Hospodárstvo - Cestovný ruch
životných priorít a výcho- peniaze a etickú súvislosť medzi Demonštrovať na príkladoch rôzne ANJ tercia L6 Voľný čas, životný štýl mladých
dísk zabezpečenia životných bohatstvom a chudobou pohľady na bohatstvo a chudobu DEJ tercia Stredovek, novovek - platba, hodnota
potrieb. (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). finančný úspech človeka

3.Osvojiť si, čo znamená žiť Prijímať finančné rozhodnutia na zá- DEJ kvarta Stredovek, novovek - platba, hodnota 
hospodárne klade svojich reálnych možností. v jednotlivých obdobiach M. Luther - kritika

INF sekunda Informácie v tabuľkách, prostredie 
tabuľkového editora.

CHE sekunda Objavovanie chémie v našom okolí - význam 
chémie pre život človeka

tercia Významné chemické prvky a zlúčeniny - kovy
kvarta Organické látky - benzín, surovinové zdroje

uhľovodíkov
NEJ tercia Život v Európe

kvarta Zdravie
ANJ kvarta Teenagers and money /tínedžeri a peniaze/ 

Unit 4
SJL príma Sociálna balada
SJL sekunda Základné číslovky
TŠV všetky Prevencia zranení: lieky, prevoz, operácia

2. Finančná zodpovednosť 1. Prevziať zodpovednosť za Uviesť príklady, ako byť finančne BIO sekunda Nervová sústava, vyššia nervová činnosť -
a prijímanie rozhodnutí osobné finančné rozhodnutia zodpovedným mladým človekom. reklama.

Argumentovať na príkladoch úspeš- FYZ tercia Vztlaková sila.

Téma Čiastkové kompetencie Očakávania, žiak je schopný
Zapracovanie do plánov
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Používanie spoľahlivých ných jednotlivcov plánovanie vlastnej ANJ tercia L1 V obchode
informácií a rozhodovacích profesijnej cesty. ANJ tercia L1 (Zbierka v škole)
procesov v osobných Uviesť príklady, prečo sa oplatí L1 - Prax študentov
financiách jednotlivcovi byť dobre finančne DEJ tercia Novovek, kníhtlač, banky a finančníctvo,

informovaný. Opísať zdroje finančných Fuggerovci.
informácií. INF sekunda Využitie IKT v rôznych oblastiach.
Vymedziť korupciu ako porušenie zá- CHE sekunda Látky nevyhnutné pre život - voda
kona (trestný čin). tercia Významné chemické prvky a zlúčeniny - kovy,
Vysvetliť pojem pranie špinavých pe- voda
ňazí. Uviesť príklady podvodov súvi- kvarta Organické látky - benzín, saponáty
siacich so zneužívaním verejných NEJ tercia Nakupovanie suvenírov                           

2.Nájsť a vyhodnotiť informácie zdrojov. Zoradiť osobné finančné cie- kvarta Život v minulosti
z rôznych zdrojov le podľa ich priority. ANJ kvarta Buying a ticket / Kúpa lístku/ - Unit 5

Zhodnotiť dôsledky finančného roz- SJL príma Reklama
hodnutia. Stanoviť si kroky na dosiah- SJL príma Sociálna balada
nuite krátkodobých finančných cieľov.
Vysvetliť možnosti úniku dôležitých
osobných informácií.
Zhodnotiť výsledky zneužitia osobných
informácií.

3. Posúdiť význam boja proti Vysvetliť, ako komunikácia o finančne 
korupcii, ochrany proti praniu významných záležitostiach môže po-
špinavých peňazí a ochrany môcť predchádzať konfliktom  
finančných záujmov EÚ (finančná inštitúcia, klient).

Vyhľadať informácie o právach 
spotrebiteľov vrátane nároku na 
reklamáciu.
Charakterizovať pojem finanční 
spotrebitelia.
Uviesť príklady klamlivých alebo
zavádzajúcich obchodných praktík, 
ktoré zakazuje zákon o ochrane spo-
trebiteľov. Uviesť príklady falšovaných 
tovarov (fejkov).

4. Prijímať finančné rozhodnutia
zvažovaním alternatív a dôsled-
kov.



5. Určiť rôzne spôsoby 
komunikácie o finančných 
záležitostiach

6. Stručne zhrnúť hlavné princípy
ochrany spotrebiteľov

3. Zabezpečenie peňazí 1. Poznať a harmonizovať osob- Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi FYZ tercia Práca.
pre uspokojovanie né, rodinné, spoločenské potreby. životnými potrebami jednotlivca a ro-. DEJ tercia Daň v stredoveku - naturálna, peňažná, 
životných potrieb - príjem diny. Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si robotná, cirkevná.
a práca požičiavať (rozdiel medzi úsporami a NEJ tercia Multikultúrna spoločnosť

2. Zhodnotiť vzdelanostné a pôžičkou. Identifikovať internetové a kvarta Príčiny zdravotných problémov u ľudí
(Porozumenie a orientovanie pracovné predpoklady z hľadiska tlačové zdroje informácií o pracovných ANJ kvarta Jobs  and Culture /pracovné miesta, pozície 
sa v zabezpečovaní uspokojovania životných potrieb miestach, kariére a podnikaní. a kultúra / Unit 4
životných potrieb jednotlivca a základné otázky úspešnosti vo Porovnať osobné zručnosti a záujmy MAT sekunda Percentá, Promile - Slovné úlohy
a rodiny. finančnej oblasti. s rôznymi kariérnymi možnosťami. SJL sekunda Detský hrdina v literatúre, J. C. Hronský Do školy
Vyhodnotenie vzťahu práce Uviesť príklad úspešných jednotlivcov TŠV všetky Stravovanie, stravovacie návyky
a osobného príjmu). v ekonomickej oblasti. Vysvetliť pojem športové aktivity, lyžiarsky výcvik

mzda (hrubá, čistá), uviesť príklady
zdrojov príjmu iných než mzda (napr.
dar, provízia a zisk, peňažný príjem
domácnosti, štátna sociálna podpora.
Vypracovať denník osobných príjmov
a výdavkov. Rozlíšiť pravidelné a ne-
pravidelné príjmy a výdavky. Opísať

3. Identifikovať zdroje osobných spôsob rozdelenia finančnej čiastky
príjmov pripadajúcej na týždeň medzi jedno-

tlivé finančné ciele - míňanie, 
sporenie a spoluúčasť. 
Diskutovať o prvkoch osobného 
rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory).
Zostaviť rozpočet domácnosti. Poznať
typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrov-
naný, schodkový, prebytkový) na 



úrovni rodiny.

4. Plánovanie a hospodáre- 1. Vypracovať osobný finančný Vypočítať percentuálny podiel pripa- GEO kvarta Cestovný ruch SR.
nie s peniazmi plán. dajúci na hlavné kategórie výdavkov DEJ tercia Chudoba vo vzťahu k Cirkvi a svetskej 

v rámci mesačného rodinného roz- moci, rôzne chápanie pojmu.
(Organizovanie osobných počtu. Charakterizovať hlavné prvky CHE sekunda Látky, nevyhnutné pre život - voda - projekt
financií a používanie roz- jednoduchého závetu. (Ceny minerálky v rôznych obchodoch 
počtu na riadenie hotovosti). Charkterizovať rôzne typy miestnych a zodpovedné rozhodovanie sa pri nákupe)

2. Popísať spôsob používania finančných inštitúcií. Opísať moderné tercia Významné chemické prvky a zlúčeniny - voda
rôznych metód platenia. spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné kvarta Organické látky - zdroje uhľovodíkov projekt

karty podľa funkcie (debetné, kredit- NEJ tercia Nákup potravín
né), podľa technológie (s magnetic- kvarta Porovnávanie sa
kým prúžkom a čipom) a podľa spô- ANJ sekunda Our trip to London / náš výlet do Londýna/ Unit 4
sobu prevedenia (embosované, ne- kvarta Unusual hotels /nezvyčajné hotely/- Unit 5
embosované, virtuálne), nájsť infor- SJL sekunda Piesne: Kamil Peteraj - Mince na dne fontán
mácie z internetu o rôznych virtuálnych TŠV všetky Prevencia obezity
menách, charakterizovať funkciu Človek a zdravie: KOŽAZ a OČAZ
elektro peňažných inštitúcií.

3. Uplatniť spotrebiteľské Uviesť príklady použitia hotovostného
zručnosti pri zodpovednom a bezhotovostného platobného styku.
rozhodovaní o nákupe. Vyhľadať trendy bezhotovostných ope-

rácií, opísať tvorbu ceny ako súčasť
nákladov, zisku, DPH. Zhodnotiť vplyv
ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej
zmeny. Uviesť príklady ako vonkajšie

4. Vysvetliť daňový a odvodový činitele (napr. marketing alebo 
systém. reklamné techniky) môžu u rozličných

jedincov ovplyvniť rozhodnutie na čo
minúť peniaze. Opísať spôsob rozho-
dovania pri sporení a míňaní finan-
čných prostriedkov.
Kriticky zhodnotiť informácie poskyto-
vané reklamou. Vysvetliť rozdiel medzi
daňou z pridanej hodnoty a daňou
z príjmu. Uviesť príklady, ako štát 
využíva príjmy z daní. Použiť interneto-
vú kalkulačku na výpočet výšky čistej
mzdy.



5. Zvážiť príspevky na darcovstvo Analyzovať súvislosť filantropie s oso-
a filantropiu. bným rozpočtom. Opísať možnosti

účasti na charitatívnych aktivitách.

5. Úver a dlh 1. Identifikovať náklady a prínosy SJL kvarta Epika, Jar Adely Ostrolúckej - úver, 
jednotlivých typov úverov. Zhodnotiť výhody a nevýhody využíva- úverové spolky.

(Udržanie výhodnosti, nia úveru. Aplikovať na príkladoch DEJ kvarta 19. stor. - Slovenské dejiny, úverové 
požičiavanie za priaznivých jednoduché úročenie. Identifikovať spolky, chudoba na Slovensku, 
podmienok a zvládanie dlhu) platený a prijatý úrok. Vysvetliť, prečo antisemitizmus - Žid - úžerník - holokaust.

je používanie kreditnej karty určitou NEJ tercia Cestovanie - plánovanie cesty
formou pôžičky. Analyzovať možnosti kvarta Návštevy nemecky hovoriacich krajín

získavania finančných prostriedkov ANJ kvarta Economics: money /ekonomika, peniaze/ Unit 5

cez bankové a nebankové subjekty MAT sekunda Percentá a Promile - Jednoduché 
a význam nákupov na úver. úrokovanie

2. Zhodnotiť spôsoby, ako sa vy- Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a tercia Počtové výkony s celými číslami (tem.c.)
hnúť problémom so zadĺžením, nebankovými subjektmi. Uviesť prí- Slovné úlohy - Úvery
alebo ako ich zvládnuť. klady legálnych a nelegálnych postu-

pov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť 
význam úverovej histórie a budovanie
pozitívnej úverovej histórie.

3. Mať základné informácie o Uviesť príklady spotrebiteľských úve-
jednotlivých druhoch spotrebiteľ- rov a ich poskytovateľov. Identifikovať
ských úverov. rôzne druhy úverov a ich zabezpeče-

nie. 

6. Sporenie a investovanie 1. Diskutovať o tom, ako spore- Uviesť príklady, ako sporenie môže BIO sekunda Dýchacia sústava - škodlivé vplyvy na 
(Aplikácia rôznych investič- nie prispieva k finančnej prospe- zlepšiť finančnú prosperitu. Opísať dýchaciu sústavu.
ných stratégií, ktoré sú v sú- rite. pozitívne a negatívne stránky spore- SJL kvarta Dva články v triednom časopise - diskusia
lade s osobnými cieľmi). nia na krátkodobé a strednodobé o sporení.

ciele. Vysvetliť hodnotu a význam CHE sekunda Látky, nevyhnutné pre život - vzduch
"núdzového fondu". Vysvetliť, prečo tercia Významné chemické prvky a zlúčeniny
je sporenie základným predpokladom (kyslík a zlúčeniny kyslíka)
pre investovanie. NEJ tercia Práca so zvieratami v cirkuse

2. Vysvetliť, akým spôsobom Vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota kvarta Zdravá životospráva



investovanie zhodnocuje majetok investície. ANJ kvarta
Buying and selling /nákup a predaj/ Unit 5

a pomáha pri plnení finančných Uviesť príklad investície, ktorá umož- SJL príma Pozdrav z dovolenky, pohľadnica, adresa
cieľov. ňuje rýchly a jednoduchý prístup k fi- TŠV všetky Zdravý životný štýl

nančným prostriedkom. Uviesť spô-
soby využitia voľných finančných 

3. Zhodnotiť investičné alternatívy prostriedkov (sporenie, produkty so
štátnym príspevkom, nehnuteľnosti).
Opísať úlohu fondu ochrany vkladov.
Opísať rozdiel medzi pobočkou zahra-
ničnej banky a dcérskou spoločnos-
ťou.

4. Vysvetliť spôsob regulácie a 
dohľadu nad finančnými trhmi.

7.Riadenie rizika a poistenie 1. Vysvetliť pojem riziko a pojem Popísať spôsoby, akými by sa dali FYZ kvarta Elektrina v pevných látkach.
(Používanie primeraných poistenie. znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by GEO kvarta SR - cestovný ruch.
stratégií riadenia rizík). sa im dalo úplne vyhnúť. Diskutovať CHE sekunda Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

o vzťahu medzi rizikom a poistením. Horenie, BOZP
Uviesť základné druhy poistenia Projektová práca - oblasti, kde je človek 
(životné a neživotné).                                   vystavený úrazu - poistenie

2. Charakterizovať verejné poiste- Vysvetliť základný účel verejného po- tercia Významné chemické prvky a zlúčeniny - vodík,
nie a vysvetliť rozdiel medzi verej- istenia. Charakterizovať zdravotné železo, oxidy, BOZP
ným a súkromným (komerčným) poistenie, sociálne poistenie a v rám- kvarta Organické látky - výroba benzínu, deriváty
poistením. ci neho predovšetkým nemocenské uhľovodíkov, organické látky v živých 

poistenie, dôchodkové poistenie, organizmoch, organické látky v bežnom živote,
úrazové poistenie a poistenie v neza- zásady BOZP
mestnanosti. NEJ tercia Cestovanie - plánovanie cesty

3. Charakterizovať komerčné Vysvetliť podstatu a význam poistenia. kvarta Zdravotné problémy a choroby

poistenie. Rozoznať jednotlivé hlavné typy pois- ANJ kvarta
Risks /Riziká/- Unit 3

tenia motorových vozidiel. Uviesť SJL sekunda Detektívka. Thomas Brezina - Hľadači pokladov - 
príklady, na ktoré sa vzťahuje havarij- sedem odkazov lúpežných rytierov
né poistenie vozidla a povinné zmluv-
né poistenie vozidla. Vysvetliť rozdiel
medzi poistením bytu, resp. domu a 
poistením jeho zariadenia.


