
Program výuky finančnej gramotnosti realizuje: Pohodovo, o.z.                                  www.pohodovo.sk 

Finančná gramotnosť (nielen) pre deti. 
 

Program je zostavený pre deti vo veku 9-15 rokov, no nie je týmto vekom limitovaný. Svoje si tu nájde 

každý, kto by si rád zvýšil svoje finančné IQ. 

Výuka je rozdelená do modulov a nastavená na 4 mesiace. 
4 moduly x 4 mesiace=16 tém finančnej gramotnosti. 
 

Študenti tak získajú súbor vedomostí a zručností potrebných pre praktický život s financiami. 

Na konci absolvent získa certifikát o zvýšení svojho finančného IQ. 

Výukový modul zahŕňa témy: 

 čo sú to peniaze a ako sa používajú 

 elektronické peniaze, internet banking,  

 platobné karty debetná/kreditná 

 rodinný rozpočet 

 druhy pôžičiek, úver, úrok 

 ako skrotiť dlhy 

 mzda, odvody a dane 

 pracovné právo - prakticky a v skratke 

 možnosti zarábania peňazí 

 ako si vytvoriť, naceniť a predať vlastný produkt 

 7 možností získania peňazí na rozbeh vlastného 

minipodnikania 

 ako spraviť fotku a popis produktu 

 predajný proces a doklady s tým súvisiace 

 záruka a reklamácie + práva spotrebiteľa 

 praktické reálne príbehy úspešných projektov 

 Investovanie - základy 

 

 Počas trvania výuky budú  dispozícii odborníci, ktorý zodpovedia na položené otázky.  

 Je možnosť objednať si aj tlačené výukové materiály a pracovný zošit. 

Učiteľom, ktorí sa zapoja s celou triedou 
poskytneme lektorské materiály na činnosti s deťmi k jednotlivým témam. Výuka je zladená so 

študijným plánom ISCED a môže byť realizovaná aj v rámci vyučovacích hodín. 

Skupiny nad 15 detí  

vieme po dohode osobne lektorovať s programom na jednotlivé témy (1 téma =2hodinový blok), 

alebo v rámci poobednej činnosti na škole viesť krúžok. Podrobnosti poskytneme na vyžiadanie. 

 

 

 

Možnosti a ceny výuky: 

1. Online verzia. Len za 5€ študent získa na ½ roka prístup k výukovému modulu v členskej časti 

a k možnosti inzerovať vlastný produkt na portáli www.detskevyrobky.sk. Na praktickom 

zážitku si osvojí vedomosti a zručnosti z oblasti financií. 

2. Osobné vedenie krúžku je v cene 20 eur/mesiac na žiaka. Zahŕňa prístup k online programu. 

3. Lektoring na 1 tému pre triedu 50 Eur/2 hodinový blok. 

 

Toto môže byť najlepšie investovaných 5 eur v živote. Pri použití získaných vedomostí sa rýchlo a mnohonásobne 

vrátia v podobe ušetrených, alebo zarobených peňazí. Alebo si môžete dať za 5 eur jednu pizzu  

Otázky a záujem o program smerujte na 
pohodovosk@gmail.com 

http://pohodovo.sk/kontakt/
http://pohodovo.sk/kontakt/

