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International Launch of Global Money Week je každoročná oslava globálneho povedomia 

o peniazoch, ktorá trvá tretí celý marcový týždeň. Tento rok sa koná od 20. do 26. marca. 

Sekretariát Child and Youth Finance International (C.Y.F.I.) každoročne koordinuje týždňové 

prázdniny s cieľom zvýšiť povedomie o ekonomickom občianstve a priamo vzdelávať deti a 

mládež na celom svete o tejto problematike. Global Money Week zahŕňa sériu aktivít 

organizovaných na regionálnej, národnej a miestnej úrovni partnermi a zainteresovanými 

stranami C.Y.F.I. s cieľom finančného vzdelávania a inklúzie.            

                         

HISTÓRIA  MEDZINÁRODNÉHO 

GLOBÁLNEHO  TÝŽDŇA  PEŇAZÍ 

 

International Launch of Global Money Week je každoročný program na zvyšovanie 

povedomia o peniazoch, ktorého cieľom je inšpirovať deti a mládež, aby získali finančné 

vzdelanie. V roku 2013 sa do aktivít zapojil približne jeden milión detí v 80 krajinách v 



Európe, Amerike, Afrike, Ázii a na Strednom východe. Zhruba 403 skupín vrátane N.G.O.s, 

centrálnych bánk, ministerstiev financií, firiem a škôl zorganizovalo viac ako 1000 aktivít.  

Počas medzinárodného spustenia Globálneho týždňa peňazí sa deti a mládež aktívne zapájajú 

do vývoja, organizácie a realizácie podujatí. Medzi mnohé aktivity patria diskusie mládeže, 

rozhovory verejných činiteľov, webináre, návštevy národných bánk, múzeí peňazí, 

parlamentov, búrz, múzeí peňazí a miestnych podnikov. Môžu si tiež užiť výstavy, umelecké 

aktivity, ako sú hry a kreslené filmy, súťaže, hry v oblasti finančného vzdelávania, 

charitatívne zbierky, vytváranie videí, rozhlasové a televízne programy. Organizácie 

občianskej spoločnosti ako Aflatoun, Children International, Save the Children a World 

Vision, ING Group, NASDAQ OMX Group, VISA, MasterCard, NYSE Euronext, Burzy v 

Belgicku, Litve, Keni, Švédsku, Malajzii a Spojenom kráľovstve, aby sme spomenuli aspoň 

niektoré, sa všetky v minulosti zúčastnili na medzinárodnom spustení Global Money Week 

a už 10 rokov patria medzi partnerov tejto celosvetovej iniciatívy.  

 

 MEDZINÁRODNÉ SPUSTENIE ČASOVÉHO  

         TÝŽDŇA GLOBÁLNYCH PEŇAZÍ 

✓ 118 pred Kr. - Prvá zdokumentovaná bankovka 

Štvorcové kusy bielej jelenice s farebnými okrajmi, známe ako kožené peniaze, sa v Číne 

používajú na obchod a výmenu. 

✓ 11. storočie - Peniaze v papierovej forme 

Čína vydáva prvú známu papierovú menu. 

✓ 1920 - Používanie kreditných kariet 

V Spojených štátoch sa zavádzajú kreditné karty. 

✓ 2016 – Globálny týždeň sa rozširuje 



Medzinárodné začatie globálneho týždňa peňazí sa ešte viac rozvíja a oslovuje takmer sedem 

miliónov detí a mládeže v 132 krajinách sveta. 

 

 

      GLOBÁLNY   TÝŽDEŇ   PEŇAZÍ 

ČASTÉ OTÁZKY 

Kto vytvoril peniaze? 

Mezopotámsky ľud nevynašiel šekel, prvú známu formu meny, až približne pred 5000 rokmi. 

Razené mince sa používali na platenie armád okolo roku 650 až 600 pred Kristom, keď boli 

vynájdené zlaté a strieborné mince. 

Čo odlišuje peniaze? 

 

Peniaze sú prostriedkom výmeny, ktorý umožňuje jednotlivcom dosiahnuť životné potreby. 

Predtým, ako boli vynájdené peniaze, si ľudia vymieňali veci prostredníctvom výmenného 

obchodu. 

 

Aké sú štyri druhy peňazí? 

Peniaze možno podľa ekonómov kategorizovať do štyroch skupín. Sú to fiduciárne, fiatové, 

komoditné a komerčné. 

Zdroj: 

https://nationaltoday.com/international-launch-of-global-money-week/ 

 

 

 

 

https://nationaltoday.com/international-launch-of-global-money-week/


AKO  ZDIEĽAŤ  MEDZINÁRODNÉ ZAČATIE  

GLOBAL  MONEY  WEEK 

1/    Vzdelávajte  deti o peniazoch 

Vzdelávanie detí a mladých ľudí o ich sociálnych a ekonomických právach je rozhodujúce pre 

rozvoj generácie zodpovedných dospelých schopných robiť správne rozhodnutia o svojej 

budúcnosti. Porozprávajte sa s deťmi vo svojom okolí o dôležitých finančných témach tento 

týždeň. 

 

2/    Zdieľajte na sociálnych sieťach 

Niektorí vaši spolupracovníci a priatelia možno o tejto udalosti nevedia. Šírte novinky na 

sociálnych sieťach a píšte príspevky o tom, aké je to dôležité. 

 

3/    Zúčastnite sa podujatí 

Každý rok sa na celom svete konajú rôzne podujatia, aktivity a súťaže, ktoré si pripomínajú 

Medzinárodný začiatok globálneho týždňa peňazí. Urobte si prieskum, aby ste zistili, ktoré z 

nich sa odohrávajú vo vašej blízkosti. Označte si dátum a pripravte sa na učenie a vytváranie 

sietí. 

5  FASCINUJÚCICH  FAKTOV 

O  PENIAZOCH 

✓ Penny wise   -   Penny múdry 

Vytvorenie centu teraz stojí viac ako cent. 

✓ Strange origins  -  Zvláštny pôvod 

Papierová mena v USA nie je vyrobená z papiera, ale z 25 % ľanu a 75 % bavlny. 

✓ That’s a lot of cash   -  To je veľa peňazí 

Farma v Delaware denne mulčuje viac ako štyri tony ošúchaných amerických peňazí do 

kompostu. 

✓ Becoming an engraver  -  Stať sa rytcom 

Kvalifikácia stať sa rytcom bankoviek trvá približne desať rokov. 

✓ Microwavable cash  -  Hotovosť do mikrovlnnej rúry 



Papierovú bankovku môžete ohrievať v mikrovlnnej rúre, aby bola dostatočne hladká pre 

predajný automat. 

Zdroj: https://nationaltoday.com/international- launch-of-global-money-week/ 

 

PREČO JE DÔLEŽITÉ MEDZINÁRODNÉ 

SPUSTENIE GLOBAL MONEY WEEK 

✓ Zvyšuje povedomie verejnosti 

Medzinárodné spustenie globálneho týždňa peňazí poskytuje ľuďom znalosti a 

zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby prevzali zodpovednosť za svoj život. Sviatok bol 

vytvorený s cieľom zvýšiť povedomie a poskytnúť ľuďom dôležité informácie na 

dosiahnutie finančnej stability. 

✓   Finančné vzdelanie 

Týždeň učí ľudí užitočné finančné tipy, vrátane toho, ako definovať realistické finančné 

ciele a robiť plány na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Finančné vzdelávanie je v 

dnešnom svete základným vedomím. 

✓ Finančné potreby a inklúzia 

Týždeň prostredníctvom informačných kampaní upozorňuje na kľúčové faktory 

finančnej stability. Poskytuje platformu na podporu finančného začlenenia medzi 

rôznorodou väčšinou vrátane žien a detí, ktoré boli z tohto procesu  historicky 

vynechané. 

https://nationaltoday.com/international-%20launch-of-global-money-week/


 

https://5penazi.sk/pre-skoly/online-modul-1-prijem-a-praca/ 
 

 

 


