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Úvod 

Vzdelávanie pre fokusovú skupinu do 26 rokov naznačuje, že na Slovensku ide o viaceré 
stupne a druhy vzdelávania. Spravidla ho chápeme ako vzdelávanie po ukončení 
stredoškolského štúdia (spravidla vo veku 18 až 19 rokov). Z hľadiska veku pôjde o fokusovú 
skupinu účastníkov od 19 do 26 rokov. Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia 
vzdelávania môže ísť o postsekundárne vzdelávanie (po ukončení vyššieho sekundárneho 
vzdelávania), vyššie odborné vzdelávanie, alebo o vysokoškolské štúdium, ktoré obsahuje 
prvý stupeň (bakalárske štúdium), druhý stupeň (magisterské/inžinierske štúdium) alebo tretí 
stupeň (doktorandské štúdium), ktoré sa kryjú s vekovým vymedzením. Ďalej sem 
zaraďujeme rôzne druhy doplňujúceho, špecializačného, občianskeho a záujmového 
vzdelávania, ktoré mnohoraké vzdelávacie inštitúcie poskytujú ako formálne 
alebo neformálne vzdelávanie.  

Prehľad stupňov vzdelávania podľa Medzinárodnej štandardizovanej klasifikácie vzdelávania 
- ISCED (UNESCO, 1997, 2011) predstavuje referenčná klasifikácia pre organizovanie 
vzdelávacích programov a príslušných kvalifikácií podľa úrovní vzdelávania a odborov. 
ISCED je produktom medzinárodného odsúhlasenia a bola prijatá členskými štátmi formálne 
na Generálnej konferencii UNESCO. Pre potreby trhu práce a vzdelávania v Slovenskej 
republike bola spracovaná Národná klasifikácia vzdelania (Tab 1), ktorá uvádza dosiahnutý 
stupeň vzdelania v slovenskej školskej sústave.  

Tab 1 Národná klasifikácia vzdelania 

Stupeň 
ISCED       Stupeň školskej sústavy – opis V slovenskej školskej sústave 

ISCED 0 

Predprimárne vzdelávanie 
nultého stupňa – všetky druhy 
vzdelávania predchádzajúce 
primárnemu vzdelávaniu 

Vzdelávanie prebiehajúce v materských 
školách. 

ISCED 1 Primárne vzdelávanie – 
vzdelávanie na primárnej úrovni 1. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník). 

ISCED 2 

Nižšie sekundárne vzdelávanie - 
vzdelávanie na nižšom 
sekundárnom stupni. Nadväzuje 
na primárne vzdelávanie pred 
vstupom na vyššie sekundárne 
vzdelávanie. 

2. stupeň základnej školy (5. – 9. ročník) 
a nižšie ročníky 5 až 8-ročných gymnázií 
a  konzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá 9. 
ročníku základnej školy).  
 
 
  

ISCED 2A 2. stupeň základnej školy 

ISCED 2B 
Ukončené povinné vzdelávanie 
v rámci neukončeného 
odborného vzdelávania 

ISCED 2C Zaučenie v odbore 

ISCED 3 

Vyššie sekundárne vzdelávanie 
– vzdelávanie, ktoré nasleduje 
po ukončení nižšieho 
sekundárneho stupňa pred 

Do vyššej sekundárnej úrovne sa zaraďujú 
štvorročné gymnáziá a vyššie ročníky 5 až 8-
ročných gymnázií (všeobecné vzdelávanie), 
stredné odborné školy (vrátane vyšších 



vstupom do terciárneho stupňa ročníkov konzervatórií) a stredné odborné 
učilištia (odborné vzdelávanie). 
 
  

ISCED 3A Stredné (všeobecné) vzdelávanie 
s maturitou (gymnázium) 

ISCED 3B Stredné odborné vzdelávanie 
s maturitou 

ISCED 3C Stredné odborné vzdelávanie 
Zdroj: Národná klasifikácia vzdelania, verzia V18 z 20.1.2018, MŠVVŠ SR 

Na vzdelávanie na úrovni ISCED 3 nadväzuje vysokoškolské vzdelávanie na úrovni 6 až 8 
(bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium), ktoré poskytujú vysoké školy.  Vysoké 
školy v Slovenskej republike môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie iba v študijných 
odboroch uvedených v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky. 

Pri tvorbe sylabu pre fokusovú skupinu <26 zohľadňujeme členenie vzdelávania na formálne, 
neformálne a informálne učenie sa.  

Formálne vzdelávanie je výchova a vzdelávanie uskutočňované v materských školách, 
základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre 
deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a štúdium v akreditovaných 
študijných programoch na vysokých školách. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania 
sa získava stupeň vzdelania. 

Neformálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré poskytujú vzdelávacie inštitúcie alebo iné 
subjekty, ktoré však nevedie k získaniu stupňa vzdelania. Cieľom neformálneho vzdelávania 
je podpora a rozvoj vybraných vedomostí, zručností a kompetencií. 

Informálne učenie sa nie je štruktúrované ako vzdelávací program, ani inštitucionalizované, 
spravidla sa zakladá na skúsenostnom (experienciálnom) učení sa a človeka sprevádza celým 
životom.  

Rozdiely medzi jednotlivými formami vzdelávania sú v Tab 2.  

Tab 2 Rozdiely medzi formálnym, neformálnym a informálnym učením sa  

Učenie sa  Kritériá  Príklady  
Formálne  Úmyselné  

Štruktúrované ako učebný 
program  
Inštitucionalizované  
Vedie k úplnej kvalifikácii v 
súlade s NKR  

Učenie sa žiakov v ZŠ a SŠ, 
študentov na VŠ  

Neformálne  Úmyselné  
Štruktúrované ako učebný 
program  
Neinštitucionalizované  
Nevedie k úplnej kvalifikácii 
v súlade s NKR  

Školenie v zamestnaní, 
rekvalifikácia, účasť na 
prednáškach, seminároch, 
konferenciách, dištančné 
kurzy  



Informálne  Úmyselné alebo neúmyselné  
Neštruktúrované ako učebný 
program  
Neinštitucionalizované  
Nevedie k úplnej kvalifikácii 
v súlade s NKR  

Učenie sa pri čítaní knihy, 
novín, hre, sledovaní TV 
a pod. 

 

Z hľadiska vzdelávacieho programu Občiansky rozpočet < 26 pôjde o neformálne 
vzdelávanie,  ktoré však využije aj prvky informálneho učenia sa a skúseností. Vzdelávanie  
Občiansky rozpočet < 26 možno považovať za občianske a záujmové, ktoré nevedie 
k získaniu stupňa vzdelania. Môže však efektívne dopĺňať formálne vzdelávanie a informálne 
učenie sa.  

Rozdiel medzi fokusovou skupinou < 26 rokov a 62+ z hľadiska obsahu vzdelávania 

V súčasnosti spoločne a vedľa seba žije na Slovensku viacero generácií, ktoré sa vyznačujú 
osobitnými charakteristikami. Základné členenie a charakteristiky generácií zohľadňujú 
obdobie, v ktorom sa príslušníci určitej generácie narodili, ich ponímanie rodiny, v ktorých 
vyrastali a spôsoby rodinnej výchovy, koncepcie a systémy školského vzdelávania, ktoré 
absolvovali, ideológiu a atmosféru v spoločnosti, ktorú zažili a zažívajú, spoločenské triedy 
a skupiny, do ktorých sa zaraďovali, ako aj usporiadanosť pomerov v spoločnosti 
a medzinárodné postavenie krajiny, v ktorej príslušníci generácií v konkrétnom časovom 
období žijú. 
Každá z týchto generácií je iná, čo vidno na ich spôsobe zmýšľania, výbere zamestnania, 
fungovania v rodine a spoločnosti, v príklone k hodnotám reprezentovaných kultúrou, v 
dosiahnutom vzdelaní a profesijnej kariére. Platí to aj pre oblasť finančnej gramotnosti.  
U fokusovej skupiny 62+ sme pri tvorbe sylabu vychádzali z toho, že účastníci vzdelávania 
(vo veku 62 až 75 rokov) ukončili stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie pred 40 až 50 
rokmi. Preto sme pri tvorbe sylabu k finančnej gramotnosti (Občiansky rozpočet) zohľadnili 
potrebu vzdelávať účastníkov vo všetkých zložkách finančnej gramotnosti – v osobných 
a rodinných financiách, aj vo verejných financiách. Totiž len výnimočne boli tieto témy 
obsahom ich stredoškolského vzdelávania (napr. ak to boli absolventi stredných 
ekonomických škôl, vedomosti získali v rôznych vyučovacích predmetoch ako účtovníctvo, 
financie), resp. ich vysokoškolského vzdelávania (študenti na vtedajších vysokých školách 
s ekonomickým zameraním, napr. Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre, Vysoká škola dopravná v Žiline, Fakulta cestovného ruchu 
v Banskej Bystrici, atď.), pričom sme predpokladali, že väčšina účastníkov takéto 
východiskové vedomosti a zručnosti nemala, ani ich v profesijnom živote nepotrebovala. 
Vedomosti a zručnosti viazané na osobné a rodinné financie získali v priebehu života 
spravidla vlastnými skúsenosťami, ktoré nemuseli byť ani objektívne ani pravdivé.   Vo 
vzťahu k verejným financiám boli podmienky vývoja spoločnosti pred 40 až 50 rokmi 
diametrálne odlišné od súčasnosti, riadenie štátu bolo vo výlučnej kompetencii štátnych 
orgánov, ktoré fungovali aj na územnej úrovni (krajov, okresov, obcí a miest). Preto sylabus 
pre cieľovú skupinu 62+ bol zameraný tak, aby účastníci získali poznatky z riadenia osobných 



financií, rodinných financií a verejných financií, a boli doplnené o princípy fungovania 
územnej samosprávy.  
U fokusovej skupiny < 26 rokov pri tvorbe sylabu však zohľadňujeme iné skutočnosti. Ide 
najmä o súčasný stav života v spoločnosti, aktuálny stav riadenia štátu, ako aj fungovanie 
verejnej správy a samosprávy na územnom princípe. Významným aspektom sú aj osobitosti 
účastníkov fokusovej skupiny. Pri výbere účastníkov odporúčame zohľadniť tieto okolnosti: 

- Fokusová skupina do 26 rokov predstavuje študentov terciárneho vzdelávania na VŠ 
vo veku 19 až 26 rokov, ktorí študujú na prvom stupni VŠ (3-ročné bakalárske 
štúdium, vo veku 19 až 21 rokov), na druhom stupni VŠ (2-ročné 
magisterské/inžinierske štúdium, vo veku 21až 23 rokov) alebo na treťom stupni VŠ 
(3-ročné doktorandské štúdium, vo veku 24-26 rokov). 

- Fokusová skupina študuje v študijných programoch, ktoré majú istý súvis s finančnou 
gramotnosťou (napr. verejná správa, regionálny rozvoj, manažment malého 
a stredného podnikania a pod.). 

- Fokusová skupina do 26 rokov bude vybraná spomedzi študentov vysokej školy (napr. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne alebo Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave); 

- Fokusová skupina prostredníctvom vzdelávaco-osvetového programu Občiansky 
rozpočet <26 rokov môže v svojom vzdelávaní nadviazať na témy Národného 
štandardu finančnej gramotnosti, s ktorými sa mohla oboznámiť v predchádzajúcom 
sekundárnom vzdelávaní.  Národný štandard finančnej gramotnosti a jeho jednotlivé 
verzie boli v platnosti v posledných 10 rokoch a jeho témy sa začleňovali do mnohých 
vyučovacích predmetov na základných a stredných školách:   
- Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0, platný od 1.9.2009,  
- Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1, platný od 1.9.2014,  
- Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, platný od 1.9.2017.  

 

Charakteristika fokusovej skupiny do 26 rokov 

Fokusová skupina <26 rokov sa z demografického a sociologického hľadiska označuje ako 
generácia Z (alebo post-mileniáni, narodení v rozpätí rokov 1995-2000). Generáciu Z možno 
charakterizovať takto: 

Generácia Z 
Generácia narodená v rokoch 1995 a neskôr sa označuje ako generácia Z. Dnes sú to mladí 
dospelí vo veku 20 až 25 rokov. Vo svete, na Slovensku, a nielen v Bratislave, je pre nich 
príznačné, že sa stravujú v jedálňach, buferoch, fastfoodoch, časť viditeľne demonštruje, že 
ovláda inteligentný telefón smartfón a bezdrôtové slúchadlá.  Svet si pomocou moderných 
technológií priblížia tak, že ho majú ho ako na dlani. Študujú to, čo si vyberú, bez ohľadu na 
to, či ich dosiahnuté vzdelanie dokáže uživiť, a ďalej pokojne pokračujú v inom štúdiu. Sú 
medzi nimi aj takí, ktorí nepociťujú potrebu ponáhľať sa skutočne dospieť a pracovať. 
Využívajú všetko, čo život, štúdium a svet ponúka, vrátane štúdia, študentských mobilít a 
pobytov v zahraničí, kde s nadšením vnímajú a konzumujú tamojší životný štýl, kultúru 



a umenia. Nechápu, prečo ich niekto núti písať rukou, ovládať gramatiku a interpunkciu, a 
čítať papierové knihy, keď „všetko je na webe“. Nedokážu si predstaviť, čo je to vojna, 
nezažili socializmus. Obdobie detstva a mladosti svojich rodičov označujú za „pravek“ 
histórie. Ich druhým jazykom je angličtina, ich výlučným domovom nie je Slovensko, ale celý 
svet. Vzťahy s rodičmi sú väčšinou v poriadku. Rodičov si dokonca vážia a oceňujú, čo 
všetko dosiahli (za ťažkých podmienok bez internetu a smartfónu). Ale ich autoritami sú 
influenceri na sociálnych sieťach a obľúbení youtuberi. Knihy, oblečenie a ostatné veci 
nakupujú online, za všetko, čo sa dá, platia kartou. Rodičia v nich odmala hľadali mimoriadny 
talent a schopnosti, ktoré u mnohých z nich rozvíjali v záujmových krúžkoch, ale im je to 
spravidla jedno, čo získali, a mimoriadne schopnosti a nadobudnuté zručnosti nijako výrazne 
neuplatňujú, a je otázne, či to vlastne dokážu. Nie je pre nich ťažké riešiť niekoľko úloh naraz 
(multitasking), nemajú predsudky voči rôznym rasám, etnikám a kultúram. Neoddeľujú 
striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej. Preto priateľstvá a vzťahy môžu vznikať aj na 
sociálnych sieťach. Knižky čítajú na elektronických čítačkách, pesničky počúvajú z iPodov. 
Radi všetko nakrúcajú a videá zverejňujú, aby sa popýšili rýchlou reakciou. Chcú toho strašne 
veľa stihnúť a zažiť, preskakujú z témy na tému, sú nesústredení, nekoncentrovaní. Chcú si 
užiť, byť slobodní, neviazaní, spoznávať svet. Manželstvo a partnerský vzťah považujú za 
prežitok, za záťaž a prekážku pri dosahovaní svojich životných cieľov. Nadobudnúť 
vysokoškolské vzdelanie nie je pre nich tak dôležité ako pre ich rodičov. Netúžia byť 
zamestnancami, chcú radšej podnikať a byť sebe samým pánom. V práci ich zaujímajú 
benefity, najmä flexibilný pracovný čas, práca z domu (home office) a dodržiavanie 
rovnováhy medzi prácou a životom (work-life balance). Ak to tak nefunguje, nemajú problém 
opustiť zamestnanie, cestovať za prácou do cudziny a postupne vystriedať mnohé džoby 
v mnohých krajinách.  
 

Táto charakteristika naznačuje, že mladá generácia post-mileniánov nemá problémy 
s modernými technológiami, práve naopak, považuje ich za samozrejmé a využíva ich vo 
všetkých sférach svojho života, v štúdiu, práci na projektoch, voľnom čase, styku s bankami 
(platba cez mobil), železnicami a ďalšími inštitúciami.  Veľká časť post-mileniánov spravuje 
osobné financie, v prípade potreby využíva pôžičky (napr. študentský pôžičkový fond) 
a úvery z bánk. V rodinných financiách sa orientujú skôr na základe informácií od rodičov, 
lebo spravidla ešte vlastnú rodinu nemajú. Orientovať sa vo verejných financiách majú 
záujem najmä vtedy, keď súvisia s predmetom ich štúdia. A neprekvapí, že mnohí si rozvinú 
veľmi dobré porozumenie tejto problematiky. Tému dokážu spracovať technickými 
prostriedkami na vysokej úrovni (za využitia grafického spracovania, počítačového kreslenia, 
vloženia videosekvencií a pod.).  

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je podľa OECD definovaná ako znalosť a pochopenie finančných 
pojmov a rizík; schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti  na 
vykonávanie efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií s cieľom 
zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým  im umožniť zapojiť sa do 
ekonomického života.  



V Národnom štandarde finančnej gramotnosti 2.1 je finančná gramotnosť definovaná ako 
schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 
finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 
domácnosti.  

Pri tvorbe sylabu boli zohľadnené ciele národného štandardu finančnej gramotnosti 
a prepojené s cieľmi projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných 
financií na úrovni územnej samosprávy“, ktorý sa  zameriava na jednotlivca (osobné 
financie), domácnosť a rodinu (rodinné financie) a spoločnosť (verejné financie), pričom 
kľúčovou témou je riadenie verejných financií na úrovni územnej samosprávy.    

Národný štandard finančnej gramotnosti (2017) vymedzuje šírku poznatkov, zručností a 
skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého 
vyplýva, že absolvent strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť 
schopný:  

ü nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  
ü poznať základné pravidlá riadenia financií,  
ü rozoznávať riziká v riadení financií,  
ü stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  
ü rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  
ü efektívne používať finančné služby,  
ü plniť svoje finančné záväzky,  
ü zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok,  
ü porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

potrieb jednotlivca a rodiny, podniku,  
ü hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností,  
ü porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach,  
ü orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, komerčné banky, 

poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie),  
ü orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva 

uplatňovať,  
ü ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako podnikateľ,  
ü zostaviť a prezentovať vlastný podnikateľský zámer, myslieť strategicky, analyzovať a 

riešiť problémy.  
Profil absolventa strednej školy v oblasti finančnej gramotnosti naznačuje, že by mal byť 
schopný riadiť osobné financie a správať sa ako racionálny spotrebiteľ a podnikateľ.  

Adaptácia sylabu na potreby fokusovej skupiny <26 

Na základe charakteristík post-mileniálov a taxatívne vymedzených vedomostí, zručností 
a kompetencií v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti sme pristúpili k tomu, že 
sylabus vzdelávaco-osvetového programu Občiansky rozpočet pre <26 sme adaptovali na 
potreby fokusovej skupiny a prispôsobili obsah, metódy, formy a organizáciu štúdia.  



Obsah programu je vhodné spracovať modulovo, avšak primerane prispôsobiť poznatkom 
účastníkov vzdelávania. Napr. v oblasti spravovania osobných financií majú dobré vedomosti 
a zručnosti v súlade s národným štandardom, preto je vhodné významne viac využiť 
individuálne štúdium a samostatné spracovanie zadaných tém. V oblasti riadenia rodinných 
financií môže rozsah ostať nezmenený. V oblasti riadenia verejných financií a rozpočtov je 
vhodné obsah doplniť individuálnym štúdiom a vyžadovať od účastníkov samostatné 
spracovanie zadaných tém.   Okrem prezenčnej formy je možné využiť aj dištančnú formu, 
individuálne štúdium a samostatné aktivity účastníkov pri spracovaní jednotlivých tém.   

Organizácia štúdia však na základe psychohygienických zásad má ostať nezmenená,  teda 
program sa bude realizovať formou dvojhodinových prednášok, výstupom budú sformulované 
zadania pre študentov, ktoré účastníci spracujú a vložia do úložiska na posúdenie a ďalšie 
využitie v rámci projektu.  

Pri overovaní vedomostí a zručností prostredníctvom vstupného testu a záverečného testu 
(dotazníka) nie je u tejto fokusovej skupiny vhodné použiť papierovú podobu, ale je žiaduce 
využiť elektronické nástroje, napr. https://www.survio.com/sk/, čo je elektronická platforma 
na tvorbu online dotazníkov, prostredníctvom ktorej možno dotazník vytvoriť, distribuovať 
respondentom, zozbierať dáta, uložiť ich a vyhodnotiť.  

Zdroje a dokumenty použité pri spracovaní sylabu predmetu  Občiansky rozpočet <26 

Sylabus predmetu Občiansky rozpočet <26 vychádza z dokumentov a zdrojov, ktoré boli 
schválené príslušnými štátnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami, ktoré majú problematiku 
finančnej gramotnosti v svojich štatútoch a programoch:  

- Národný  štandard finančnej gramotnosti 2.1 (MŠVVŠ SR) 
- Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských 

vzdelávacích programov, 2018 (MŠVVŠ SR) 
- Slovník finančnej gramotnosti, 2018 (MŠVVŠ SR) 
- Odborné text k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 

1.2, 2018 (MŠVVŠ SR) 
- Zbierka úloh z finančnej gramotnosti (NÚCEM) 
- Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy, 2016 (ŠPÚ) 
- Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti, 2019 (NBS) 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené dokumenty sú súčasťou štátnej vzdelávacej politiky 
Slovenskej republiky, pridržiavali sme sa princípov, formulácií a výstupov týchto materiálov 
aj pri formulácii sylabu predmetu Občiansky rozpočet <26.  

Výsledky prieskumov finančnej gramotnosti na Slovensku v cieľovej skupine absolventov 
stredných škôl, vysokoškolských študentov a dospelej populácie boli taktiež využité a budú 
východiskom pre lektorov, ktorí budú vyučovanie predmetu Občiansky rozpočet <26 
lektorsky zabezpečovať.  



Podnetné myšlienky priniesli viaceré akademické práce, ktoré dotvárajú obraz finančnej 
gramotnosti ako nevyhnutnej súčasti ekonomickej a manažérskej gramotnosti a poukázali na 
potrebu rozpracovať novú, osobitnú časť vedeckej disciplíny – finančnú psychológiu. 

Všetky dokumenty budú poskytnuté lektorom ako doplnkové materiály, keďže obsahujú 
množstvo podnetov využiteľných v lektorskej činnosti.  

 
Cieľ vzdelávaco-osvetového predmetu Občiansky rozpočet <26   

Cieľom predmetu Občiansky rozpočet pre fokusovú skupinu <26  bude: 

- posilniť finančnú gramotnosť a rozvíjať finančnú kultúru účastníkov vzdelávania, 
- posilniť finančné informácie z hľadiska rodiny a verejnej správy,  
- poznať pravidlá riadenia verejných financií v štátnej správe a územnej samospráve, 
- poznať inštitucionálny a kompetenčný rámec spravovania verejných financií, 
- získať rozpočtovú gramotnosť v oblasti verejných financií v samosprávnom kraji, 
- získať informácie o občianskej participácii pri tvorbe a čerpaní rozpočtu 

samosprávneho kraja.  
 
Kompetencie absolventov vzdelávania 

Absolvent vzdelávaco-osvetového programu Občiansky rozpočet <26  by mal vedieť:  

a) nájsť, vyhodnotiť a aplikovať finančné informácie a poznať riziká v riadení  vlastných 
a rodinných financií, 

b) efektívne používať finančné služby a vyvarovať nevýhodných finančných transakcií, 
c) porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí a investovania, 
d) porozumieť základným pojmom v oblasti samosprávy a riadenia verejných financií, 
e) porozumieť spravovaniu verejných financií v samosprávnych krajoch, 
f) získať rozpočtovú gramotnosť a vedieť uplatniť občiansky princíp pri tvorbe rozpočtu 

a čerpaní financií v samosprávnom kraji. 
 
Úroveň finančnej gramotnosti a rozpočtovej gramotnosti možno u účastníkov identifikovať na 
začiatku a po ukončení vzdelávania prostredníctvom dotazníka elektronicky.  

Rozsah vyučovacieho predmetu Občiansky rozpočet <26   

Pilotné overovanie predmetu Občiansky rozpočet <26 je plánované v rozsahu 12 vyučovacích 
jednotiek. Harmonogram bude určené po dohode s príslušnou vysokou školou.  

Tab. 1 Učebné osnovy predmetu Občiansky rozpočet <26 

Č. Názov tematického celku Rozsah Lektor Harmonogram 
1. Finančná gramotnosť a zodpovednosť  2 h.   
2. Riadenie financií a rizík  2 h.   
3. Princípy fungovania verejnej správy a 

prijímanie rozhodnutí 
 2 h.    



4. Verejné financie a verejné rozpočty  2 h.   
5. Kompetencie územnej samosprávy 

v riadení verejných rozpočtov 
 2 h.   

6. Participácia občanov pri tvorbe a 
čerpaní verejných financií na úrovni 
územnej samosprávy 

 2 h.   

 Celkovo 12 h.   
 

Miesto pilotného overenia predmetu Občiansky rozpočet <26 

Univerzita tretieho veku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a/alebo 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Forma vzdelávania 

Vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou, doplnené individuálnym štúdiom 
a vypracovaním zadaní.  

Metódy vzdelávania 

Vzdelávanie na praktickej úrovni sa má realizovať s dostatočným využívaním didaktických 
metód, hier či iných zážitkových foriem vzdelávania a osvetových aktivít. Okrem metód, 
ktoré dominujú vo vzdelávaní (vysvetľovanie, riadený rozhovor a ďalšie vzdelávanie metódy) 
je potrebné naučiť účastníkov vzdelávania pochopiť reálne prípady, spracovať kazuistiky, 
projekty či príklady dobrej praxe.  

Z hľadiska vekových špecifík fokusovej skupiny < 26 budú uprednostnené aktivizujúce 
metódy vzdelávania prepojené s digitálnymi nástrojmi, spracovanie zadaní účastníkmi 
vzdelávania, ich vloženie do úložiska na ďalšie využitie, resp. prezentácia vybraných prác 
študentov.   

Kľúčové témy k predmetu Občiansky rozpočet <26 

Ø Čo je finančná gramotnosť?  
Ø Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí (úver, dlh, sporenie, investovanie) 
Ø Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, riadenie rizika a poistenie 
Ø Riadenie verejných financií a tvorba verejných rozpočtov  
Ø Kompetencie územnej samosprávy v riadení verejných rozpočtov 
Ø Občianska participácia v tvorbe a čerpaní verejných financií samosprávneho kraja  

 
V ďalších častiach uvedieme k jednotlivým tematickým celkom tieto požadované náležitosti:  

- Rozsah tematického celku 
- Pojmy   
- Kompetencie účastníkov, ktoré treba rozvinúť a upevniť 
- Podrobný sylabus tematického celku 
- Odporúčané formy a metódy vzdelávania 
- Odporúčanie zdroje  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Finančná gramotnosť a finančná zodpovednosť 
 
Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy: finančná gramotnosť, úroveň FG, korelácia FG so vzdelaním rodičov, korelácia 
s diskusiou v rodine o riadení financií, skúsenosť s finančnými službami a produktmi 
 
Kompetencie: uvedomiť si potrebu vzdelávať sa vo FG a vedieť informácie aplikovať 
v riadení osobných a rodinných financií, pochopiť finančnú gramotnosť ako súčasť 
osobnostných kompetencií v zložitom svete finančných informácií a peňazí 
 
Podrobný sylabus: 

Úvod do predmetu Občiansky rozpočet ako súčasti projektu „Informovanosť a participácia 
občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“  
Ciele predmetu, metódy a formy práce 
Dôvody, prečo je potrebné zaoberať sa a zdokonaľovať vo finančnej gramotnosti  
Výsledky prieskumov a ich využitie v riadení osobných financií 
Ako porozumieť verejným rozpočtom na úrovni územnej samosprávy 
 
Východisko: 
Finančná gramotnosť je definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a 
skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné 
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym 
stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, 
kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, 
ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále 
meniace sa ekonomické prostredie. 
 
Vzťah medzi finančnou gramotnosťou a vzdelaním rodičov 
Výsledky výskumu potvrdzujú, že najvyššia úroveň vzdelania rodičov (vysokoškolské 
vzdelanie) súvisí s výkonmi študentov v oblasti finančnej gramotnosti. V priemere vo 
všetkých krajinách OECD má 48 % študentov aspoň jedného rodiča s vysokoškolským 



vzdelaním, zatiaľ čo 52 % študentov nemá rodičov s vysokoškolským vzdelaním. Takmer vo 
všetkých zúčastnených krajinách, kde má aspoň jeden z rodičov vysokoškolské vzdelanie, 
dosiahli študenti lepšie výsledky vo finančnej gramotnosti ako študenti, ktorých rodičia 
nemali najvyššie vzdelanie. Rozdiel v skóre bol v priemere 40 bodov. Najväčší rozdiel 75 
bodov bol v Izraeli, 55 bodov v Kolumbii, 51 bodov vo Francúzsku. Najmenší rozdiel 
dosiahlo Taliansko iba 9 bodov. 
 
Vzťah medzi výsledkami vo finančnej gramotnosti a frekvenciou diskusií 
o finančných záležitostiach v rodine 
Výskum zisťoval, aký vplyv má na výsledky vo finančnej gramotnosti prostredie rodiny, v 
ktorom sa diskutuje o finančných záležitostiach. Diskusie boli rozdelené do štyroch skupín. 
Nediskutuje sa vôbec alebo zriedkavo, raz alebo dvakrát za mesiac, raz alebo dvakrát za 
týždeň, takmer každý deň. Rodinné prostredie zlepšuje výsledky, pokiaľ sa o finančných 
záležitostiach hovorí v rodine raz alebo dvakrát za mesiac alebo za týždeň. Pri takmer stálych 
diskusiách o financiách dochádza k poklesu bodov. 
 
Vzťah výsledkov vo finančnej gramotnosti a vlastná skúsenosť študenta s bankovým 
účtom 
Percentuálny podiel študentov, ktorí majú vlastný bankový účet, je v jednotlivých krajinách 
veľmi rozdielny. V krajinách ako Austrália, Flámske spoločenstvo Belgicka, Estónsko, 
Francúzsko, Nový Zéland a Slovinsko vlastní bankový účet viac ako 70 % 15-ročných 
študentov. V Izraeli, Poľsku a na Slovensku je to menej ako 30 % študentov. 
 
Globalizácia a digitálne technológie spôsobili, že finančné služby a produkty sú zložitejšie, 
ale aj široko dostupnejšie. Väčšina 15-ročných študentov má už vlastné skúsenosti 
s finančnými transakciami, najčastejšie s používaním vlastného bankového účtu a platením 
platobnou kartou. Rozvíjanie zručností súvisiacich s finančnou gramotnosťou sa preto stáva 
nielen užitočnými, ale aj nevyhnutnými pre mladých ľudí na pokraji dospelosti, ktorí majú 
pred sebou komplexné finančné rozhodovania, ktoré môžu mať vplyv na celý ich budúci 
život. 
 
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 447 z 2. júla 2008 schválila materiál Návrh 
stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií, ktorý predložil 
podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister školstva. Materiál bol spracovaný v súlade 
s čl. 5 Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. V nadväznosti na tento 
dokument bol v roku 2008 vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0. 
(v roku 2017 verzia 1.2). Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu 
finančnej gramotnosti musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných 
európskych trendov. Učebné materiály a pomôcky majú obsahovať analýzu ekonomického 
fungovania rodín, modely fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich 
životnej cesty. Majú zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov 
ako dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania 
talentov s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v 



oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných 
financií. Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti by mal absolvent strednej školy 
schopný: 
- vyhľadávať, vyhodnocovať a vedieť využívať finančné informácie, 
- riadiť vlastné financie a poznať aj riziká ich riadenia, 
- vytvoriť finančný plán, správne hospodáriť s peniazmi, plniť finančné záväzky, 
- rozširovať svoj majetok a chrániť ho, 
- efektívne využívať finančné služby, 
- orientovať sa v oblasti financií, 
- poznať a vedieť uplatňovať práva spotrebiteľa, 
- zabezpečiť základné ľudské a ekonomické potreby sebe alebo svojej rodine. 
  

Národný štandard finančnej gramotnosti sa zaoberá niektorými vybranými témami z 
finančnej oblasti. Konkrétne ide o sedem tém: 
1. Človek vo sfére peňazí, 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 
5. Úver a dlh, 
6. Sporenie a investovanie, 
7. Riadenie rizika a poistenie 
 
Finančne negramotný človek si neuvedomuje riziká svojho konania. Takýto človek 
často podpisuje nevýhodné úverové zmluvy, ktoré majú vysokú úrokovú sadzbu a takisto 
aj vysoké sankcie za omeškanie splácania, nadmerne sa zadlžuje. Finančnú negramotnosť 
ľudí zvyknú využívať finančné inštitúcie vo svoj prospech. Prostredníctvom médií 
ponúkajú rôzne „výhodné“ finančné produkty, na ktoré ľudia okamžite reagujú. Mnohokrát 
sa stáva, že zvolený úver alebo pôžička nezodpovedá výške príjmu žiadateľa, preto sa 
človek dostáva do platobnej neschopnosti, v dôsledku čoho narastajú sankcie za omeškanie 
splátok, čo môže prerásť až do exekúcie. 
 
Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
powerpointová prezentácia k téme 
anketa k finančnej gramotnosti u účastníkov vzdelávania 
analýza výsledkov prieskumov k finančnej gramotnosti 
 
Zadania pre študentov: 
Úvaha účastníka k téme finančnej gramotnosti vo vekovej skupine 19 – 26 rokov.  
 
Odporúčaný text k výučbe: 

1. Financial Report, November-December 2017. Slováci neovládajú podstatu finančnej 
gramotnosti, berú jeden úver za druhým. s. 12  

2. Financial Report, November-December 2017. Slovenskí žiaci sú slabo finančne 
gramotní, ukazujú to testy. s. 14 



3. Financial Report, November-December 2017. Anketa: Ako hodnotíte finančnú 
gramotnosť na Slovensku, kde vidíte jej slabiny a perspektívu? s. 20 

4. Diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania v SR na účely programu FinQ. 
Nadácia SLSP. 

5. Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti. 2019. NBS. 
6. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 

verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 
7. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 
8. Szarková, M. 2017. Ekonomická a finančná gramotnosť ako súčasť manažérskych 

zručností absolventov vysokých škôl. Societas et Iurisprudentia 2017, roč. 5 
2. Človek vo sfére peňazí: riadenie financií a rizík  

 
Tematický celok: Riadenie financií a riadenie rizík 

Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy: rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, úver a dlh, riadenie rizika a poistenie, 
dohľad nad finančným trhom, korupčné správanie, finančné záujmy Európskej únie. 
 
Kompetencie:  
Spoznať rôzne investičné stratégie v súlade s osobnými cieľmi.  Porozumieť stratégiám 
riadenia rizík.  
Používať spoľahlivé informácie a rozhodovanie v osobných a verejných financiách a pri 
riadení osobných a verejných financií.  

Kontrolovať údaje a prevziať zodpovednosť za finančné rozhodnutia na základe zvažovaní 
alternatív a dôsledkov. 

Rozšíriť poznatky o systéme a inštitúciách finančného trhu. 

Identifikovať nekalé praktiky a podvodné správanie, zneužívanie verejných zdrojov.  

Podrobný sylabus: 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov.  

Úver a dlh. Výhody a nevýhody úverov. Úroková miera. Ročná percentuálna miera nákladov. 

Kreditné karty. Lízing. Splátkový predaj. Spotrebiteľský úver.  Hypotekárny úver.  Stavebný 
úver. Štátne príspevky. Štátny fond rozvoja bývania.   

Splácanie dlhov. Vymáhanie úverov. Refinancovanie.  

Konkurzné konanie. Osobný bankrot. Exekúcia. Daňové exekučné konanie. 

Riadenie rizika a poistenie. Verejné a komerčné poistenie. Dôchodkové poistenie.  

Spôsob regulácie a dohľadu nad finančným trhom v SR. Význam ochrany vkladov v SR. 
Fond ochrany vkladov. Ochrana peňazí, ochrana pravosti peňazí. 



 
NBS - dohľad nad finančných trhom v Slovenskej republike. Inštitúcie finančného trhu – 
banky, sporiteľne, stavebná sporiteľňa, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové 
dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, investičné správcovské 
spoločnosti, nebankové spoločnosti. Rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 
 
Korupčné správanie, podvodné správanie, zneužívanie verejných zdrojov, pranie špinavých 
peňazí, protispoločenské správanie, podvod. 
 
Finančné záujmy Európskej únie. 
Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
vysvetľovanie  
powerpointová prezentácia k téme 
riadený rozhovor 
cvičenia a testové otázky k téme 
 
Zadania pre účastníkov: 
Kazuistika k riadeniu rizika. 

Riadenie rizika a poistenie. Verejné a komerčné poistenie. Dôchodkové poistenie.  

Konkurzné konanie. Osobný bankrot. Exekúcia. Daňové exekučné konanie. 

Splácanie dlhov. Vymáhanie úverov. Refinancovanie.  

Odporúčaný text k výučbe: 
1. Ekonómia v 31 hodinách. 2019. Kapitola 10 – Príjem. Kapitola 11 – Práca. Kapitola 

12 – Plat a mzdy.  
2. Financial Report, November-December 2017. Spotrebný úver na Vianoce. S čím 

počítať? s. 48 
3. Financial Report, November-December 2017. Banka versus nebankové subjekty. 

V čom je rozdiel? s. 50 
4. Financial Report, November-December 2017. Banky a poisťovne. Slováci sa správajú 

modernejšie. Tridsiatnici aj seniori. s. 36 
5. Financial Report, November-December 2017. Investovanie do podielových fondov. s. 

46. 
6. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 

verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 
7. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Princípy fungovania verejnej správy a prijímanie rozhodnutí 
 

Tematický celok: Legislatívne základy a kompetenčný model fungovania verejnej správy 

Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy:  verejná moc, kompetencie, legislatívny a právny rámec, právomoci územnej 
samosprávy, vyšší územný celok, úrad samosprávneho kraja, rozhodovanie, zodpovednosť. 
 
Kompetencie účastníkov:  
Porozumieť postaveniu štátnej správy v systému verejnej správy SR. 
Porozumieť postaveniu územnej samosprávy v systéme verejnej správy v SR. 
Porozumieť podstate, znakom a princípom územnej samosprávy. 
Porozumieť miestnej a regionálnej samospráve a ich úlohám.  
 
Podrobný sylabus: 
Verejná moc, štátna moc a verejná správa. 
Deľba štátnej moci a verejná správa. 
Územno-organizačné usporiadanie štátu. 
Vzťahy medzi štátnou správou a samosprávou.  
Decentralizácia. Zákony upravujúce územnú samosprávu.  
Obecná samospráva. Kompetencie a výkon obecnej samosprávy. 
Regionálna samospráva. Kompetencie a výkon regionálnej samosprávy.  
Kontrola vo verejnej správe. 
 
Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
vysvetľovanie 
powerpointová prezentácia k téme 
cvičenia a testové otázky 
príklady zlých rozhodnutí 
 
Zadania pre účastníkov: 
Kompetencie a výkon obecnej samosprávy. 
Kompetencie a výkon územnej samosprávy. 



 
Odporúčaný text k výučbe: 

1. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 
verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 

2. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 
 

 

 

4. Verejné financie a verejné rozpočty 
 

Tematický celok: Verejné financie a verejné rozpočty 

Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy:  vláda a spoločnosť, funkcie vlády, voľný trh, ekonomické myslenie a vláda, verejné 
služby a tovary, verejné výdavky, dane, štátny rozpočet, štátny dlh, ekonomické indikátory, 
inflácia a deflácia,  
 
Kompetencie účastníkov:   
Porozumieť významu vlády a jej funkcií v riadení krajiny 
Pochopiť podstatu verejných financií a verejných rozpočtov 
Pochopiť podstatu verejných služieb a tovarov 
Orientovať sa v otázkach daní 
Orientovať sa v otázkach ekonomických indikátorov 
 

Podrobný sylabus: 

Hlavné funkcie vlády. Obmedzenia vlády. Vláda a ekonomické myslenie.  

Postavenie samosprávy v regionálnej politike štátu.  

Verejné tovary. Verejné výdavky. Verejné tovary a služby. Verejné a súkromné statky.  

Dane. Druhy daní na Slovensku – 1. DPH, 2. daň z príjmu FO, 3. spotrebné dane z palív, 
tabakových výrobkov, alkoholu, elektriny a plynu, 4. poplatky do štátneho sociálneho 
poistenia a zdravotných poisťovní.  

Miestne dane a poplatky.  

Kam idú peniaze z daní? Sektor verejnej správy.  

Štátny rozpočet. Riadenie štátneho rozpočtu. Štátny dlh. Transfery verejných financií pre 
územnú samosprávu.  

Priority verejného financovania. Výdavky verejnej správy (samosprávy) na Slovensku. 



 
Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
vysvetľovanie, riadený rozhovor 
powerpointová prezentácia k téme 
 
Zadania pre účastníkov: 
Vyhľadanie informácií na internete a spracovanie  témy Riadenie štátneho rozpočtu. 
Vyhľadanie informácií na internete a spracovanie  témy Riadenie štátneho dlhu. 
Vyhľadanie informácií na internete a spracovanie  témy Transfery verejných financií pre 
územnú samosprávu.  

Odporúčaný text k výučbe: 
1. Ekonómia v 31 hodinách. 2019. Kapitola 21 – Vláda a spoločnosť. Kapitola 22 – 

Ekonomické myslenia a vláda. Kapitola 23 – Verejné tovary a služby. Kapitola 24 – 
Dane. Kapitola 25 – Štátny rozpočet. Kapitola 26 – Ekonomické indikátory. Kapitola 
27 – Inflácia a deflácia.   

2. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 
verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 

3. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 
4. Štatút Ministerstva financií SR. Štatút agentúry ARDAL. Štatút úradu samosprávneho 

kraja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Kompetencie územnej samosprávy v riadení verejných rozpočtov 

Tematický celok: Územná samospráva a verejný rozpočet 

Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy: územná samospráva, verejný rozpočet, úrad vyššieho územného celku, kompetencie 
originálne a prenesené, participatívny rozpočet, občiansky rozpočet 
 
Kompetencie účastníkov:   
 
Porozumieť významu a úlohám samosprávnych krajov. 

Pochopiť kompetencie samosprávneho kraja. 

Pochopiť proces získavania zdrojov na financovanie kompetencií samosprávneho kraja. 

Porozumieť procesu tvorby verejného rozpočtu na úrovni územnej samosprávy. 

Osvojiť si charakteristiky participatívneho rozpočtu/občianskeho rozpočtu 

Podrobný sylabus: 

Funkcie samosprávneho kraja a úradu samosprávneho kraja.  

Originálne a prenesené kompetencie samosprávneho kraja. Zabezpečovanie úloh 
samosprávneho kraja.  

Ako VÚC získavajú zdroje?  Na čo VÚC míňajú získané zdroje? 

Rozpočet samosprávneho kraja. Princípy tvorby a čerpania rozpočtu samosprávneho kraja.  

Participatívny rozpočet.  Občiansky rozpočet. 

Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
motivačný úvod 
vysvetľovanie a riadený rozhovor 
powerpointová prezentácia k téme 
 
Zadania pre účastníkov: 



Originálne kompetencie samosprávneho kraja a príklady ich zabezpečovania. 
Prenesené kompetencie samosprávneho kraja a príklady ich zabezpečovania.  
Participatívny rozpočet. 
 
Odporúčaný text k výučbe: 

1. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 
verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 

2. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 
3. Štatút úradu samosprávneho kraja.  
4. Participatívne plánovanie na úrovni samosprávy. Príručka pre samosprávy. 2014. 

 
6.  Participácia občanov pri tvorbe a čerpaní verejných financií na úrovni územnej 
samosprávy  

Tematický celok: angažovanosť občanov správe vecí verejných a  participácia občanov na 
tvorbe a čerpaní verejných financií 

Rozsah tematického celku: 2 vyučovacie hodiny 
 
Pojmy: forma priamej demokracie, práva občana zúčastniť sa na samospráve, správe vecí 
verejných a verejných rozhodnutí, miera zapájania a informovanosti občanov, participácia 
občanov na tvorbe a čerpaní rozpočtu, obligatórne a dobrovoľné nástroje participácie, verejná 
kontrola, príklady dobrej praxe 
 
Kompetencie účastníkov:   
Oboznámiť sa s princípmi demokratickej participácie občanov na tvorbe a čerpaní rozpočtu 
samosprávneho kraja.  

Osvojiť si princípy zapájania občanov na správe vecí verejných (participácia, dôvera, 
zodpovednosť a transparentnosť). 

Posilniť vzťah občanov k správe vecí verejných.  

Oboznámiť sa so spôsobmi komunikácie a kooperácie územnej samosprávy s občanmi. 

Osvojiť si možnosti zapojenia občanov do správy vecí verejných.  

Identifikovať príklady dobrých, efektívnych a trvalo udržateľných projektov podporovaných 
občanmi. 

Podrobný sylabus: 

Demokratické princípy účasti obyvateľov na riadení samosprávneho kraja.  

Miera zapájania občanov do vecí verejných (informovanosť, komunikácia, dialóg, 
partnerstvo). 

Nástroje a techniky podporujúce angažovanosť občanov na správe vecí verejných.  



Obligatórne nástroje v zmysle zákona o obecnom zriadení, zákona o správnom konaní, 
stavebného zákona, zákona o petičnom práve, zákona o združovaní občanov, zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o posudzovaní na životné prostredie (EIA). 

Nepríkazové nástroje – informačné nástroje (informačné médiá, prieskum názorov a postojov 
občanov), komunikačné nástroje (verejné diskusie, program otvorených dverí, verejné 
stránkové pracoviská úradov, vzdelávacie programy, organizovanie podujatí, zapájanie 
občanov do výberových konaní). 

Nástroje na podporu dialógu medzi samosprávou a občanmi  (občianske rady, poradné výbory 
a pracovné skupiny, verejné vypočutia, združenia obce, mládežnícky parlament). 

Partnerstvo – spolupráca verejných inštitúcií s občanmi pri hľadaní riešení na základe dohody.  

Podpora trvalo udržateľných projektov v samosprávnom kraji.  

Informovanosť a participácia obyvateľov na rozhodovaní.  

Občianska spoločnosť.  

Odporúčané formy a metódy vzdelávania: 
vysvetľovanie 
powerpointová prezentácia k téme 
kazuistiky, projekty a príklady dobrej praxe 

Zadania pre účastníkov: 
Vyhľadanie príkladov dobrej praxe financovaných z rozpočtu samosprávneho kraja. 
Účasť obyvateľov samosprávneho kraja pri schvaľovaní rozpočtu samosprávneho kraja. 
Úvaha: Ako možno zlepšiť informovanosť občanov samosprávneho kraja o tvorbe a čerpaní 
rozpočtu samosprávneho kraja? 
 
Odporúčaný text k výučbe: 
 

1. Odborné texty k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti, 
verzia 1.2. 2018, MŠVVŠ SR. 

2. Slovník základných pojmov Národného štandardu FG 1.2, Bratislava 2018 
3. Participatívne plánovanie na úrovni samosprávy. Príručka pre samosprávy. 2014. 

 


