
Extrémne rýchly vývoj na finančnom trhu, 
stále väčšie nároky na spotrebiteľa, málo 
zodpovedné zaobchádzanie s peniazmi či 
množstvo stresových okamihov, v ktorých 
sa ľudia rozhodujú. OVB Allfinanz Slovensko 
si ako líder na trhu v oblasti finančného 
poradenstva uvedomuje svoju spoločenskú 
zodpovednosť a podobným situáciám sa 
snaží zabrániť. Začíname od piky – priná-
šame Moju Famíliu, projekt finančného 
vzdelávania detí. „Ich finančná gramotnosť 
bude zásadne vplývať na ich schopnosť 
udržať svoje financie pod kontrolou. Toto 
v konečnom dôsledku rozhodne aj o ich 
životnej úrovni,“ vysvetľuje zámer projektu 
predseda predstavenstva Ing. Jaroslav 
Vonkomer. 

Projekt Moja Família je určený žiakom základ-
ných  škôl.  Vznikol  na  základe  spolupráce 
finančných sprostredkovateľov OVB s odbor-
níkmi  z  bánk,  poisťovní  a  iných  finančných 
domov  a  s  pedagogickými  pracovníkmi. 
Od mája 2010 je realizovaný v Českej repub-
like, od septembra 2011 sa s úspechom ujal 
aj  na  slovenských  školách.  Dosiaľ  sa  doňho 
zapojilo 93 škôl z celého Slovenska, ich počet 
však stále stúpa. 

Vzdelávať sa chcú aj učitelia

„Projekt Moja  Família  nám  ponúka možnosť 
vtiahnuť  žiakov  do  problematiky  jedno-

duchou  a  hravou  formou.  Práve  takáto 
forma  je  tou  najlepšou  alternatívou,  ako 
žiakov  postupne  pripraviť  na  budúcnosť,“ 
hovorí  Tibor  Rusinko,  zástupca  riaditeľa  na 
Základnej  škole  Žitavská  v  Bratislave,  kde 
sa  do  projektu  zapája  327  žiakov.  Veľký 
záujem škôl potvrdzujú aj naši lektori. „Školy 
boli projektom milo prekvapené, uznali veľký 
potenciál  finančného  vzdelávania.  Dokonca 
aj  sami  učitelia  privítali  možnosť  finančne 
sa  vzdelávať,“  hovorí  Milan  Slimák,  okresný 
vedúci  a  lektor  projektu  na  ZŠ  Bystrická  
v Ružomberku. Jeho slová potvrdzuje Božena 
Butvinová,  ktorá  sa  stará  o  základné  školy 
v  Dolnom  Kubíne:  „Zástupcovia  škôl  už  pri 
prvom  stretnutí  reagovali  na  úvodné  infor-
mácie veľmi pozitívne a komunikácia s nimi je 
aj naďalej na výbornej úrovni.“ 

Výučba  prebieha  modernou  formou.  Žiaci 
majú  k  dispozícii  internetovú  hru,  kde  sú 
v roli rodinného manažéra a môžu si vyskúšať 
starostlivosť o  virtuálnu  rodinku.  „Ich úlohou 
je  zhodnocovať  finančné  prostriedky  tak,  
aby boli všetci členovia rodiny zdraví a šťastní 
a  zároveň  aj  neboli  ohrozené  ich  životné 
potreby.  Výsledkom  dobrého  hospodárenia 
by  mali  byť  nasporené  peniaze  na  rodinnú 
dovolenku,“  vysvetľuje  Milan  Slimák.  Žiaci 
tak  pomocou  hry  ľahko  zistia,  že  sa  nedá 
vyhovieť  požiadavkám  každého  člena  rodiny  
a že je potrebné vytvárať si rezervy na horšie 
časy.  Ako  rodina  v  reálnom  živote  funguje,  
pochopia zábavnou formou.

    Úspešný projekt 

už aj na slovenských školách

Byť interaktívny a nenudiť. 
Týmto mottom sa riadi 
projekt, ktorý už od 
septembra vzdeláva  
deti moderným  
a unikátnym  
spôsobom.

náš projekt OVB Life 2011
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Čo sa za mladi naučíš...

Projekt je prioritne určený pre deti, ktoré 
navštevujú  základnú  školu.  Práve  to  je 
obdobie,  kedy  by  si  mali  žiaci  osvojiť 
základné  pravidlá  fungovania  rodinných 
financií.  „V  zmysle  hesla  Čo  sa  za mladi 
naučíš...  je  to  veľmi  vhodné.  A  keďže  už 
deti  mladšieho  školského  veku  začínajú 
prácu s počítačom na predmete informa-
tika, je hra pre nich najvhodnejšou formou 
na  oboznámenie  sa  so  základnou  termi-
nológiou,  týkajúcou  sa  financií,“  hovorí 
Tibor Rusinko zo ZŠ Žitavská v bratislav-
skej  Vrakuni.  „Od  prvého  ročníka,  kedy 
žiaci spoznávajú čísla, ich učíme pracovať 
s  pojmom  peniaze,  s  čím  úzko  súvisí  aj 
jednoduché  nakupovanie  počas  vyučo-
vania.  Ich  finančná  gramotnosť  je  ale 
veľmi  úzko  prepojená  aj  s  možnosťami, 
ktoré  majú  doma.“  Podľa  lektorov  sú 
žiaci  veľmi  zvedaví,  rovnako  však  uzná-
vajú, že deťom chýbajú dostatočné vedo-
mosti z tejto oblasti. „Deti si v tomto veku 
neuvedomujú hodnotu peňazí a vo vzťahu 
k  základným  finančným  úkonom  majú 
nulové znalosti,“ potvrdzuje Milan Slimák. 
Každá nová informácia, ktorá ich zaujme, 
je preto prínosom.

Na  ZŠ  Bystrická  v  Ružomberku  sa  do 
projektu dosiaľ zapojilo osem tried, spolu 
137 žiakov a vyučovanie „domácej ekono-
miky“ tam prebieha v rámci hodín Občian-
skej náuky. Projekt  je  totiž možné zaradiť 
do  osnov  aj  do  klasifikácie.  „Finančné 
vzdelávanie by sa malo stať v budúcnosti 
plnohodnotným  predmetom,“  myslí  si 

Milan Slimák. Aj  podľa  zástupcu  riaditeľa 
ZŠ Žitavská v Bratislave by malo byť takéto 
vzdelávanie  neodmysliteľnou  súčasťou 
učebných  osnov.  V  Dolnom  Kubíne  sa 
Moja Família vyučuje na ôsmych školách, 
čo  spolu  predstavuje  593  žiakov  a  38 
učiteľov. „Najväčšie zastúpenie má v pred-
metoch  Občianska  náuka  a  Matematika, 
ale  zapájajú  sa  učitelia  takmer  všetkých 
predmetov, jazykári, informatici a iní,“ tvrdí 
Božena  Butvinová  a  dodáva,  že  využite 
projektu  vo  vyučovaní  je  mnohostranné, 
záleží  teda  len  na  učiteľovi,  ako  dokáže 
projekt  aplikovať  vo  svojom  predmete. 
„Najviac je však využiteľný v predmetoch, 
kde sa žiaci učia o rodine a jej fungovaní.“

Projekt  je  školám k dispozícii  bezplatne, 
OVB  im  pritom  poskytuje  výukové 
podklady,  prednáškové  materiály  
a  on-line  aplikáciu,  ktorej  súčasťou  je 
aj  záverečný  znalostný  test.  Finanční 
sprostredkovatelia  z  našich  radov  sú 
v  úlohe  odborných  garantov  projektu 
a  ich  lektorská  činnosť  je  zameraná  na 
učiteľov.  „Jedným  z  dôležitých  faktorov 
pri implementácii tohto projektu je fundo-
vaný  lektor,  ktorý  nám  vždy  dokáže 
pomôcť  a  správne  poradiť,“  pochvaľuje 
si  spoluprácu  zástupca  riaditeľa  Tibor 
Rusinko  zo  ZŠ  v  Bratislave.  Učiteľom 
takto pomáha 92 OVB-lektorov z celého 
Slovenska. 

Práca lektora je bez nároku 
na finančné ohodnotenie. 
Prečo ste sa rozhodli  
zapojiť do projektu?

Milan Slimák (BL): 

Mojou motiváciou bola snaha 
dať žiakom v tomto smere 
určité základy a zlepšiť tak ich 
finančnú gramotnosť. Verím,  
že projekt bude úspešný 
a všetky strany budú spokojné 
s dobre odvedenou prácou. 

Božena Butvinová (R1): 

Školské prostredie mi je dôverne 
známe, viac ako 20 rokov som 
pracovala ako stredoškolská 
učiteľka, preto poznám názor 
mladých ľudí na peniaze a ich 
vzťah k nim. Ďalším stimulom 
bol fakt, že som minulý rok 
videla v Českej televízií príspevok 
o tom, ako sa v Libereckom kraji 
učia žiaci narábať s financiami 
pomocou internetovej hry. Už 
vtedy sa mi iniciatíva učiteľov 
zapáčila, preto som aj ja uvítala 
možnosť zapojiť sa do Mojej 
Famílie. Hlavná myšlienka sa mi 
páči a držím palce úspešnému 
priebehu celého projektu. 

Projekt Moja Família
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