
                   

 

 
 

 

Škola rodinných financií je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na 

Slovensku zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Prináša do 

komunity zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k 

porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote 

stretávame a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. 
Projekt Škola rodinných financií je podporený spoločnosťou Provident 
Financial. 

Autorsky a pedagogicky projekt vedie Nadácia pre deti Slovenska. 

Nadácia pre deti Slovenska v rámci projektu „Škola rodinných financií“ spolupracuje s 

našou školou prostredníctvom lektorky Ing. Javorskej Jozefíny 

 

3. ročník 

„Základy finančnej gramotnosti“ 
Účastníci projektu: absolventi študijného odboru spoločné stravovane, kuchár,   

                                  vlasová  kozmetika, umeleckoremeselné práce 

Počet účastníkov: 80 

Obdobie: marec – október 2011 

Zhodnotenie: 

Kurzy prebiehali v počítačovej učebni, a to podľa presných harmonogramov (aby bol 
dosiahnutý súlad s vyučovacím procesom na škole). Študenti mali na kurzoch 
zabezpečené občerstvenie, čo veľmi kvitovali a cenili si. Preberané témy vychádzali 
z usmernení, ktoré sú umiestnené na webovej stránke 
projektu www.skolarodinnychfinancii.sk Na prehĺbenie preberaného učiva sme so 
študentmi uskutočnili exkurziu do banky DEXIA , kde si študenti mohli priamo 
v teréne porovnať súvislosti a fakty, ktoré boli prebraté na kurzoch s realitou priamo v 
banke. Exkurzia bola zameraná na služby pre študentov a pre rodiny, ochota 
a prístup personálu banky smerom k nim. Informácie získané pomocou internetu 
a pri práci v kurze si konfrontovali v reálnom živote a spätnou väzbou v banke si ich 
aj overili a naučili sa novým veciam, bez učenia nad učebnicami a bifľovania sa. 
V rámci kurzu sa  žiaci naučili zostaviť osobný rozpočet a na stránke 
www.profesia.sk   si mnohí našli brigády. 

Každý študent po absolvovaní kurzov dostal učebné pomôcky ako: pero, ceruzu, 
rýchloviazač, zvýrazňovače, notes, fixy. 



Zaujímavosť: 

Účastníci  kurzu pripravili pre ostatných spolužiakov „Výstavku o peniazoch“ , kvíz 
„Euro naša mena“, prezentácie „Moderné nástroje platenia“ a „Už viem prečo a ako 
zostaviť rodinný rozpočet“. V rámci projektu navštívili aj seniorov v Klube dôchodcov 
v Michalovciach a poradili im ako spravovať svoje dôchodky a o moderných 
nástrojoch platenia.  

 

2. ročník 

„Poďme rozumieť svojim peniazom, určite sa to oplatí“ 
Účastníci projektu: absolventi učebného odboru kaderník, zlatník a študijného   
                                 odboru kuchár, kozmetik 
  

Počet účastníkov: 83 

Obdobie: apríl – október 2010 

Zhodnotenie: 

Cieľom projektu bolo  rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov – absolventov  našej školy 
a tým pomôcť zlepšiť v budúcnosti   ich životnú úroveň. Do projektu sa zapojili aj žiaci 
našej školy, ktorí majú individuálny študijný plán- nezamestnaní a žiačky – mamičky 
na MD. 
Kurzy prebiehali v počítačovej učebni, a to podľa presných harmonogramov (aby bol 
dosiahnutý súlad s vyučovacím procesom na škole). Študenti mali na kurzoch 
zabezpečené občerstvenie, čo veľmi kvitovali a cenili si. Preberané témy vychádzali 
z usmernení, ktoré sú umiestnené na webovej stránke 
projektu www.skolarodinnychfinancii.sk. 

Veľa sme rozprávali o následkoch zlého finančného rozhodnutia a dôležitosti výberu 
správnej banky, komunikácie s bankou.  

Myslím, že po absolvovaní projektu majú žiaci iný vzťah k peniazom a k  rodinnému 
rozpočtu. Viac si vážia rodičov a nimi zarobené peniaze.  

Veľa sa diskutovalo na tému  "Chudobný" človek je charakterizovaný tým, že pracuje 
pre peniaze a  "Bohatý" človek je charakterizovaný tým, že peniaze pracujú na neho“ 
a „Zamestnanie alebo  biznis“. Žiaci veľmi túžia byť finančne nezávislými, nájsť si 
bývanie a prácu .  

Vyskúšali si investovať svoje peniaze v hre Bussiness master. Veľmi sa im to páčilo.  

Niektorí si práve  na stránke profesia a kariéra našli aj brigádu. Vyskúšali si písanie 
žiadosti a štruktúrovaného životopisu na stránke www.profesia.sk. Spolu sme 
navštívili banku Dexia, žiaci si tam  otvorili účty.  
Každý študent po absolvovaní kurzov dostal učebné pomôcky ako: pero, ceruzu, 
rýchloviazač, notes. 

Zaujímavosť: 

Účastníci  kurzu pozvali na besedu Mgr. Ďaďovského byvalého pedagóga. Živo sa 
diskutovalo na tému „Život nevyjadríš jednou vetou“ a „Život verzus peniaze“. Pre 
ostatných spolužiakov o prebranej téme pripravili nástenku. 

 



 
 

 

1. ročník 
 

Rozumiem peniazom? 

Časový harmonogram projektu: 

20.3.2009 – 15.5.2009     -   počet zapojených účastníkov    24 

Účastníci projektu: absolventi učebného odboru kaderník, zlatník 

Poďme rozumieť peniazom  

28.10.2009-16.12.2009    -   počet zapojených účastníkov    22 

Účastníci projektu: vlasová  kozmetika 

Zhodnotenie: 
Oficiálnym štartom bol prvý seminár 25. marca 2009 na tému „Hlavné zdroje príjmov 
- z čoho sa dá vyžiť“. 
Kurzy prebiehali v počítačovej učebni, a to podľa presných harmonogramov. 
Preberané témy vychádzali z usmernení, ktoré sú umiestnené na webovej stránke 
projektu www.skolarodinnychfinancii.sk, na ktorej sa hneď mohli otestovať. 

Ako si vytvoriť rodinných rozpočet? Kedy má zmysel vziať si pôžičku? Čo s 
našetrenými peniazmi v rodine, či ako myslieť na zadné vrátka pri nepredvídaných 
udalostiach? To sú niektoré z otázok, na ktoré si po absolvovaní projektu  učastníci 
vedeli dať odpoveď.  

Účastníci pripravili pre ostatných spolužiakov prezentáciu „Euro naša mena“ a kvíz 
„Základy finančnej gramotnosti.  

Každý študent po absolvovaní kurzov dostal učebné pomôcky ako: pero, ceruzu, 
rýchloviazač, notes a certifikát. 

Študenti mali na kurzoch zabezpečené občerstvenie, 

Zaujimavosť: 

Navštívili aj Domov dôchodcov v Michalovciach, kde získane poznatky o eure 
odprezentovali pre seniorov. 

 
 


