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Milí učitelia a študenti programu „Poznaj svoje peniaze“, 

 

 

 
 
 

pozývame Vás pripojiť sa spolu s nami do celosvetovej iniciatívy 

 
Global Money Week 2018 /GMW/ 

 
Cieľom GMW vo svete je podporovať ďalšie generácie ľudí, aby sa stali istými, 

zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi. 
 

 
 

 
 
Termín GMW 2018: 12. marec - 18. marec 2018 
 
 
Cieľom aktivít na Slovensku je:  
 

 spájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať 

finančnú budúcnosť na Slovensku a vo svete 

 vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti 

a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach 

 podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii 

 poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií 

a poskytovať im právo „byť vypočutí“ 

 
Čo môžeme robiť  na stredných a základných školách  

 
Komunikovať - s deťmi a mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta, vymieňať si svoje názory a skúsenosti, 
získať nové priateľstvá.  
 
Otvorené diskutovať – s učiteľom, pozvaným expertom alebo odborníkom z komunity na témy, ktoré 
študentov zaujímajú v oblasti finančnej gramotnosti. 
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Realizovať aktivity pre svoju komunitu – vzdelávacie a informačné workshopy pre mladších 
spolužiakov, rodičov, seniorov alebo deti z ohrozených skupín napr. o vreckovom, o osobnom 
rozpočte, o sporení, o tom ako šetriť v domácnostiach, v škole, v organizácii.... 
 
Pripraviť a zrealizovať zaujímavé aktivity – pre našu triedu alebo skupinu, kde sa spoločne učíme, ale 
aj zabavíme... 
 
Pomôcť – prostredníctvom praktických činov konkrétnemu človeku, skupine – seniorom, komunite, 
organizáciám prostredníctvom vašich vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, vašich nápadov 
a zrealizovaných činov.... 
 
 
Spôsob realizácie 
 
Študenti zrealizujú aktivity vo forme praktického činu a výstupy z aktivít nám pošlú vo forme 
prezentácie ( max. 10 slidov), videa ( max. 2 minút) alebo eseje ( max. 2 A4). 
 

 
Vaše aktivity a „Študentská konferencia“ 
 
Študenti, pozývame Vás na študentskú konferenciu, ktorá sa bude konať v centrále banky v 
Slovenskej sporiteľni v Bratislave, dňa 14.- 15. 6.2018. Budeme sa snažiť pripraviť pre Vás zaujímavý 
program. 
 
 
Čo Vám ponúkame:  

 uvidíte centrálu najväčšej banky na Slovensku 

 stretnete sa so zaujímavými osobnosťami 

 budete mať priestor prezentovať Vaše názory, skúsenosti a nápady, 

 budete ocenení 
 
Pošlite nám elektronicky spracovanú prezentáciu o svojej zrealizovanej aktivite, ktorá bude prepájať 
Vaše vedomosti z financií a skúsenosti z realizovaných aktivít počas týždňa Global Money Week alebo 
aktivít zrealizovaných do 9. mája  2018 na adresu rasto@nds.sk. 
 
Výber spracovaných tém ja na Vašom rozhodnutí, ponúkame niektoré na inšpiráciu: 
 

1. Aj pri úveroch platí „Čím viac tým lepšie“?  
2. Ako budeš finančne vzdelávať svoje deti? 
3. Kryptomena. Čo je to? 
4. Nauč mladších súrodencov a starých rodičov pracovať s internetbankingom. 
5. Aj seniori sa chcú viac vyznať (v peniazoch). 
6. Mám najlepší bežný účet (ako si vyberiem najlepší účet, poradím pri výbere bežného účtu). 
7. Investovanie – čo som sa naučil v hrách a v živote? 
8. Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním). 
9. Ako vnímať so zdravým rozumom reklamy na bankové produkty? 
10. Rozhodnúť sa je vždy ťažké. 
11. Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov. 
12. Mať alebo byť?! 
13. Posledných pár eur vo vrecku. 
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14. Aké drahé je zadarmo? 
15. Mojich sedem divov sveta (peňazí). 
16. Prečo by som mal ísť na Študentskú konferenciu práve ja? 
17. Môj osobný prínos pre komunitu, v ktorej žijem (praktický čin). 

 
 
Po zaslaní Vášho príspevku odborný tím vyberie účastníkov konferencie.  
Kritérium výberu je prepojenie praktického činu s témami programu, zrealizovaný výstup a jeho 
posolstvo pre život nás všetkých. 
Veríme, že Vás bude čo najviac . 
 

 

Prezentácia príspevkov 
 
Príspevky postupne zverejníme na stránke www.poznaj.sk  a FB Nadácie pre deti Slovenska. Vybrané 
príspevky pošleme do centrály Child & Youth Finance International 
http://www.childfinanceinternational.org/global-money-week. 
 
 
Dôležité termíny: 
 

 príspevky študentov ako výstupy ich praktických činov  je potrebné zaslať do 9. mája 2018  
na adresu: rasto@nds.sk 

 výsledky hodnotenia budú zverejnené do 20. mája 2018 

 Študentská konferencia sa bude konať  14.-15.6 2018 v centrále SLSP na Tomášikovej ulici 
v Bratislave 

 
 
Ďakujeme Vám, že ste s nami. Tešíme sa na Vaše zážitky a skúsenosti. 
 
 
 
V Bratislave dňa:  22. januára 2018               Aneta Chlebničanová, programová manažérka    
                                                                         aneta@nds.sk, 0911/702665      
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