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CSR projekt Finančná gramotnosť

s OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Náš projekt spoločnej zodpovednosti obsahuje časti:

Moja Família

Finančná sloboda

1)     dodržiava všetky ustanovenia zmluvy o spolupráci v rámci CSR projektu v časti Moja Família, zmluvy o spolupráci v rámci         

CSR projektu v časti Finančná sloboda OVB a tejto smernice,

2)     je interne zaškolený na hranie hry Moja Família, resp. má oficiálny certifikát spoločnosti KFP, s. r. o., na kompetentné 

        moderovanie hry Finančná sloboda OVB, 

3)   je uvedený v zozname lektorov na webe projektu www.finacnagramotnost.sk, 

4)    bez uvedenia v zozname certifikovaných lektorov podľa bodu 3 nie je oprávnený poskytovať ani moderovať hru Finančná  

       sloboda OVB v akejkoľvek škole, finančnej inštitúcii ani štátnej inštitúcii s akýmkoľvek cieľom,

5)   v rámci CSR projektu, v rámci súťaží, pri hraní hier Moja Família a Finančná sloboda OVB, ako aj pri získavaní údajov 

        formou dotazníkov a prieskumov dodržiava platné právne predpisy a interné pravidlá,

6)   používa všetky materiály k hrám Moja Família a Finančná sloboda OVB, ktoré má  Akadémia k dispozícii,

7)       pedagógom v školách, resp. hráčom hry poskytuje dohodnuté podklady a podporné materiály k finančnej gramotnosti, 

        koordinuje túto aktivitu s OVB,

8)     v školách používa základnú verziu hry Finančná sloboda OVB, v ostatných skupinách môže hru obohatiť o moduly   

         Reality a Biznis,

9)      krabice hry Finančná sloboda OVB nesmie ďalej predávať ani odovzdávať žiadnej tretej osobe, nenecháva školám krabice  

         s hrou Finančná sloboda OVB, chodí k nim moderovať hru osobne,

10) z krabice s hrou Finančnej slobody OVB ani z akýchkoľvek súvisiacich materiálov nesmie vyhotovovať kópie,

11)   do škôl prináša, resp. so žiakmi a študentmi moderuje hry zásadne bezplatne, t. j. škola za hru neplatí,

12)  pred moderovaním a hraním hry v škole zabezpečí podpísanie Vyhlásenia školy o zapojení sa do projektu Finančná 

       gramotnosť s OVB prostredníctvom hry Moja Família alebo Finančná sloboda OVB a poskytne  jej všetky relevantné   

        informácie,

13)  priebežne sa vzdeláva a zúčastňuje sa raz ročne aktualizačného stretnutia certifikovaných lektorov,

14)  v školách nerekruituje do spolupráce študentov ani pedagógov, na tento účel  môže využiť samostatné stretnutie 

        s plnoletými účastníkmi na základe ich dobrovoľnej účasti,

15)  pri aktivitách v rámci CSR projektu nepredáva žiadne produkty ani nerobí finančné sprostredkovanie,

16)   neoslovuje školu, v rámci ktorej už pôsobí iný lektor CSR projektu zo zoznamu podľa bodu 3, pričom zoznam škôl, 

        ktoré na projekte spolupracujú, je tiež uvedený na webe www.financnagramotnost.sk, 

17)   na stretnutiach sa správa a vystupuje po všetkých stránkach kultivovane a profesionálne,

18) aj v rámci CSR projektu pracuje maximálne kompetentne a spoluvytvára tak dobré meno spoločnosti 

        OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Etický kódex lektora CSR projektu
Lektor CSR projektu: 

OVB Allfinanz Slovensko a. s. 
Kukuričná 8 | 832 48 Bratislava 3

Tel. : +421 2 581 024 11 –12

E–mail: info@ovb.sk

www.ovb.sk



Moja Família

Akadémia vzdelania OVB n. o. organizuje od roku 2011 na základných školách vzdelávací projekt 

s názvom Moja Família. Ide o projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom druhého 

stupňa základných škôl na Slovensku. 

Cieľom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti na slovenských školách. 

Vychádza v ústrety spoločnej snahe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budovať 

u žiakov základnú finančnú gramotnosť. Projekt je koncipovaný ako bezplatná a nekomerčná 

spolupráca spoločnosti OVB a škôl. Lektor OVB nepôsobí na žiakov žiadnou formou reklamy, 

v škole pôsobí v úlohe odborného garanta projektu. Celá aktivita je pripravená tak, že žiaci hrajú 

anonymne. Netreba sa teda obávať akéhokoľvek zneužitia osobných údajov žiaka. 

K údajom žiakov v hre majú prístup iba ich pedagógovia.

Pravidlá hry

Internetová hra Moja Família je simulátorom rodinného hospodárenia pre žiakov základných škôl. 

Hra prebieha v piatich kolách a je časovo koncipovaná tak, aby ju žiaci stihli odohrať v rámci jednej 

vyučovacej hodiny. Úspešné hranie predpokladá, že hráč dokáže:

•   udržať členov rodiny v hre šťastných, 

•   udržať členov rodiny v hre zdravých,

•   usporiť peniaze na rodinnú dovolenku.

Cieľ hry

Cieľom hry je naučiť žiakov premýšľať šikovne a ekonomicky – nie je dôležité zahrnúť rodinu 

prepychom, na ktorý nemá (a ktorý nie je garantom šťastia). 

Taktiež dlhodobé zlé stravovanie alebo nedostatok stravy sa prejavia na zdraví rodiny. 

V prípade poklesu zdravia na kritickú úroveň alebo krachu domácnosti sa aktuálne kolo hry končí 

a žiak ho musí opakovať, až kým nebude úspešný. 

Moja Família je vzdelávací projekt, ktorého jednou časťou je hra. 

Cieľom projektu je zmeniť návyky a zručnosti detí a hra je prostriedkom, ako sa k tomu priblížiť. 

Projekt spĺňa:

•   princíp všeobecnosti: svojím charakterom rozvíja a zvyšuje úroveň finančnej gramotnosti,

•   princíp odbornosti: je zaistená odborná úroveň lektorov,

•   princíp informovanosti: informácie sú prostredníctvom vhodných distribučných kanálov 

     dostupné príslušným cieľovým skupinám bez obmedzenia.

Čo ponúka projekt školám?

V prípade, že sa základná škola zapojí do projektu finančného vzdelávania žiakov, 

OVB Allfinanz Slovensko a. s. zabezpečí:

•   obsah vychádzajúci z odporúčaní ministerstva školstva SR,

•   odborného lektora v požadovanom čase a rozsahu,

•   zapojenie žiakov modernou a atraktívnou formou (online hra na internete),

•   možnosť nadviazať na vyučovacie osnovy,

•   škole spôsob, ako kvalifikovane naplniť požiadavky Národného štandardu finančnej gramotnosti,

•   súťažnú verziu hry, kde si žiaci môžu vyskúšať svoje vedomosti v celoslovenskom kole hry.

Finančná sloboda

Akadémia vzdelania OVB n. o. Vám od roku 2017 prináša aj hru Finančná sloboda. 

Pravidlá hry

Finančná sloboda je stolová hra s moderátorom pre 6 – 30 hráčov od 10 rokov. Počas hry sa účast-

níci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú manželský pár vo veku 30 rokov. S manžel-

mi prechádzajú 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty a čelia rôznym nástrahám živo-

ta. Radia im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť. Produkty v hre majú veľa 

vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok.

Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny, a to sú:

•   vlastná nehnuteľnosť na bývanie,

•    najväčší cieľ rodiny (napr. dovolenka, chata, vzdelanie detí...),

•    cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť rodičov minimálne vo veku 60 rokov.

Cieľ hry

Cieľom hry je finančné vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti. Je to 

stav, keď človek nie je závislý od príjmu zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho 

mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hranie základného modulu trvá cca 2,5 hodiny, čo dáva možnosť 

opakovať hru s jednou skupinou aj viackrát za deň. V ten istý deň je teda možné pozorovať a porovnať 

napredovanie hráčov v oblasti finančného plánovania a zabezpečenia na dôchodok/rentu.

Certifikovaní lektori

Hru Finančná sloboda si s vami zahrajú certifikovaní lektori Finančnej slobody. 

Je to skupina spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorí absolvovali viacdňovú odbornú 

prípravu a ďalšie rozvojové aktivity zamerané na efektívnu realizáciu tejto hry.

Čo prinesie hra školám?

•    je to moderný spôsob výučby s využitím metodických pomôcok na výučbu finančnej gramotnosti,

•    zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií,

•    zážitkovú pedagogiku na efektívne vyučovanie finančnej gramotnosti,

•    zvládnutie požiadaviek z Národného štandardu finančnej gramotnosti SR.

Čo prinesie hra študentom?

•    hráč objaví a osvojí si pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami,

•    hráči si uvedomia význam profesie finančného sprostredkovateľa,

•    hráči rozpoznajú chyby vo finančnom rozhodovaní a naučia sa im v reálnom živote vyhýbať (napr.  

      zbytočne sa nezadlžovať),

•     hráči si uvedomia hodnotu peňazí (kupujem si len to, čo potrebujem),

•     jedným zahraním hry získa hráč 30 rokov finančných skúseností a hneď sa začne lepšie starať o svoje peniaze,

•    hráč zistí, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zaistiť,

•     hráči zistia, ako správne narábať s peniazmi a ako si môžu plniť ciele a sny,

•   za hru škola ani študenti neplatia nič – prináša ju zdarma OVB Allfinanz a. s. v rámci projektu 

     spoločenskej zodpovednosti.


