
 

          

FINANČNÁ AKADÉMIA 
 

 

„Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 
vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti.“ 

Národný  štandard finančnej gramotnosti 

 
 

V dňoch 15.3. - 17.3. 2016, sa žiaci 3. ročníka zúčastnili už štvrtého ročníka Finančnej 
akadémie, ktorej cieľom je zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.  

 Žiaci si zvyšovali svoje finančné povedomie a formou zážitkového učenia dostali 
návod, ako plánovať osobné financie a robiť správne finančné rozhodnutia. Školitelia boli 
odborníci so sveta financií. 

Lekcie Finančnej akadémie vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti. 
Tretiaci sa oboznámili s úvodom do problematiky, plánovaním financií a osobného rozpočtu. 
Dozvedeli sa o úveroch, hypotékach, poistení, sporení, dôchodkovom systéme a získali 
základy investovania.  

Finančnú akadémiu realizovala už tradične Nadácia Partners v rámci vzdelávacieho 
projektu Deň finančnej gramotnosti.  

Ohlasy na Finančnú akadémiu zo strany žiakov: 
 
„Prišiel som na to, ako sa mám poistiť; kde a kedy mám najlepšie investovať svoje peniaze; 
ako si mám peniaze rozložiť, aby som si ušetril čo najviac; v ktorom pilieri si mám sporiť na 
dôchodok. Myslím si, že prednáška je pre mňa obrovským plusom do budúcnosti.“  
 
„Oboznámila som sa s finančnou oblasťou, ktorú v budúcnosti určite využijem.“ 
 
„Dalo mi to veľa informácií ako investovať, poistiť sa. Najviac sa mi páčila prednáška 
o investovaní. Po škole by som chcel začať investovať.“ 
 
„ Bolo to fakt skvelé, pretože rozprávali ľudia z praxe a naučili ma veľa o financiách.“ 
 
„ Pomohla mi pochopiť, o čom v skutočnosti je hospodárenie s peniazmi. Ako si ich ušetriť bez 
toho, aby sme museli živoriť. Ako si vybrať správne sporenie a tiež, že treba rozmýšľať nad 
budúcou generáciou, ktorá bude po nás, aby sa mali dobre.“ 
 
„Dalo mi to veľa. Dozvedela som sa veľa o financiách, o dobrom hospodárení, o hypotékach, o 
poistení, ... . V budúcom živote by som sa chcela ich radami riadiť.“ 
 
„Určite bola prínosom pre nás všetkých, dalo mi to mnoho informácií do života. Keď 
doštudujeme budeme vedieť mnoho vecí.„ 
 
„Veľmi sa mi to páčilo, aj prístup finančných agentov. Páčilo sa mi veľa príkladov z vlastných 
skúseností a kde sa môžeme sklamať a prísť o peniaze. Celá trieda sa do diskusie zapájala, to 
je málo kedy vidieť. Cítim sa finančne vzdelaný po absolvovaní finančnej akadémie.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 29.03.2016                                                                                             RNDr. Miroslava Sobčáková 


