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Projekt zameriava na štyri okruhy, pričom štvrtý okruh má za cieľ zvýšenie 

vzdelanostnej úrovne občanov v oblasti verejných financií prostredníctvom vzdelávacích 
a osvetových aktivít občanov. 

 
Na základe toho bol spracovaný stručný rámec realizácie tohto okruhu, ktorý by mal 

byť pilotne overený v dvoch fokusových skupinách – v cieľovej skupine do 26 rokov 
a v cieľovej skupine seniorov 62+.  
 

1. Východiská vzdelávacieho programu v rámci projektu „Informovanosť 
a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“  

          Zodpovednosť územnej samosprávy za správu a rozvoj územia si vyžaduje posilnenie 
komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom. Doterajšie metódy komunikácie 
s občanmi ako informovanie, verejné zhromaždenia, iniciatívy občanov, miestne referendum 
je potrebné doplniť o nové formy  občianskej participácie na správe vecí verejných, ako je 
napr.: 

- participácia občanov na spracovaní vízie budúcnosti obce (mesta), formulovaní 
programov a riešení konfliktov formou diskusií s verejnosťou; 

- začlenenie (inklúzia) občanov do dialógu ku konkrétnym stratégiám a programom; 
- zvýšenie informovanosti občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho 

využívania a tiež rozvíjanie participácie občanov pri jeho tvorbe; 
- posilnenie procesov vzájomného učenia sa a vytváranie novej kvality vzťahov 

v spoločnosti na báze dôvery medzi jednotlivými aktérmi. 

Cieľom projektu je zlepšiť metodický základ pre tvorbu a napĺňanie rozpočtu 
samosprávnych krajov s účasťou občanov a zlepšiť úroveň informovania občanov o používaní 
verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv.  

Jednou z úloh projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných 
financií na úrovni územnej samosprávy“  je vypracovať  návrh vzdelávania a osvetových 
aktivít v oblasti finančnej gramotnosti občanov (špecifické zameranie na verejné financie na 
úrovni samosprávy) a vzdelávanie implementovať formou ad hoc diskusných skupín a tzv. 
fokusových (vzdelávacích) skupín, ktoré zahŕňajú aj fokusovú skupinu seniorov 62+.  

Vzdelávanie dospelých pre vekovú skupinu 62+ a seniorov je na Slovensku 
koncipované ako občianske a záujmové vzdelávanie občanov, ktoré poskytujú univerzity 
tretieho veku pri vysokých školách. Toto vzdelávanie vytvára príležitosti a impulzy na: 

- získavanie nových poznatkov, vedomostí a zručností, 
- udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, 
- rozvoj osobnosti na prospech jednotlivca a spoločnosti. 

Práve prostredníctvom univerzít tretieho veku je možné zabezpečiť začlenenie 
vzdelávacieho kurzu a ďalších osvetových aktivít v rámci projektu do vzdelávania fokusovej 
skupiny seniorov 62+. Tým sa dosiahne zvýšenie informovanosti a vzdelanostnej úrovne 



vybranej vzorky občanov v oblasti verejných financií a zabezpečí sa ich príprava na aktívnu 
účasť pri tvorbe rozpočtu samosprávnych krajov.   

 Východiskom vzdelávacieho programu a osvetových aktivít je posilňovanie finančnej 
gramotnosti a úrovne občanov zapojených do fokusovej skupiny. Finančná gramotnosť je v 
štúdii 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.  

 
 
Obr. 1. Finančná gramotnosť v Európe 
Zdroj: https://howmuch.net/articles/financial-literacy-around-the-world 
 

Obrázok 1 predstavuje situáciu v európskych štátoch v skupine dospelých v 
problematike finančnej gramotnosti. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny, kde miera 
finančnej gramotnosti dosahuje 41-50 %, čo značí, že 50-60 % dospelých nemá v otázkach 
finančnej gramotnosti, osobných a verejných financií jasno a má problémy spravovať vlastné 
financie a porozumieť spravovaniu súkromných a verejných financií.  

 
Problematiku finančnej gramotnosti obyvateľov prepojenú na výšku úverov fyzických 

a právnických osôb (jednotlivcov, domácností a firiem) sleduje Ministerstvo financií SR. 
Ministerstvo financií SR a jeho útvar Inštitút finančnej politiky sledujú, analyzujú 
a vyhodnocujú úverovú politiku na Slovensku. Štatistiky potvrdzujú, že dlh domácností za 
poslednú dekádu významne vzrástol a domácnosti sú viac zadlžené ako firmy alebo 
živnostníci. Objem úverov domácností vzrástol zo 14,5 mld. eur v roku 2010 na 31 mld. eur 
v roku 2018. Dlh domácností stále rastie a pozitívne ekonomické výsledky podporujú záujem 



ľudí vziať si úver. Objem úverov domácností postupne prevýšil objem úverov podnikov. 
Tempo zadlžovania sa slovenských domácností je v porovnaní s EÚ nadpriemerné.  

 
Zdroj: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-
ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/11-ani-lacne-uvery-nie-su-zadarmo-jul-2019.html  
 

Viaceré členské štáty EÚ prijali Národné stratégie finančného vzdelávania ako 
odpoveď na medzinárodné prehľadové štúdie OECD k finančnému vzdelávaniu (Česká 
republika, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko), na výsledky meraní PISA (Česká republika, 
Poľsko, Slovensko), resp. prehľadové štúdie finančnej gramotnosti (Česká republika, 
Holandsko, Spojené kráľovstvo). Finančné vzdelávanie sa pokladá za významný komponent 
širšieho rámca sociálnych a ekonomických politík členských krajín EÚ. 
 

Preto sa komponent vzdelávania a osvetových aktivít v projekte „Informovanosť 
a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“  
zameriava na jednotlivca (osobné financie), domácnosť a rodinu (rodinné financie) 
a spoločnosť (verejné financie). Poskytnuté vzdelávanie na univerzitách tretieho veku by 
malo účastníkom vzdelávania poskytnúť odpovede na otázku „Čo všetko by ste mali vedieť 
o verejných financiách na úrovni územnej samosprávy?“  

 
Otázka finančnej gramotnosti je súčasťou vzdelávania seniorov na UTV Trnavskej 

univerzite v Trnave. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je 1. ročník 
vzdelávania na UTV zameraný na digitálnu kompetenciu a používania internetových služieb 
vo verejnej správe. Od akademického roka 2019/2020 bude ako jeden z čiastkových výstupov 
projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni 
územnej samosprávy“ zaradený a lektorovaný predmet Občiansky rozpočet. Na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre ponúka na UTV 1-ročné, 2-ročné a 3-ročné vzdelávacie 
programy (napr. Informačné technológie). Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre 
ponúka na UTV seniorom vzdelávacie programy v rôznej dĺžke štúdia, ktoré korešpondujú so 
zameraním univerzity (bezpečnosť potravín, spotrebiteľ, záhradníctvo, ovocinárstvo, 
účtovníctvo a ďalšie). 
 
Cieľ vzdelávania 
 
Cieľom vzdelávania a osvetových aktivít pre fokusovú skupinu seniori 62+ na univerzite 
tretieho veku je 

- posilniť finančnú gramotnosť účastníkov vzdelávania, 
- pochopiť  a použiť finančné informácie z hľadiska jednotlivca, domácností 

a spoločnosti,  
- poznať a pochopiť základné pravidlá vo svete peňazí, 
- poznať pravidlá riadenia osobných a verejných financií a pochopiť rozdiely medzi 

nimi, 
- porozumieť základným pojmom v oblasti verejných financií, 
- poznať inštitucionálny rámec spravovania verejných financií, 



- rozvinúť potenciál orientovať sa v oblasti verejných financií z hľadiska úloh štátu 
a samosprávnych krajov v SR, 

- získať informácie o občianskej participácii pri tvorbe rozpočtu samosprávneho kraja.  
 
Čiastkové ciele vzdelávacích aktivít 

• Nájsť, vyhodnotiť a vedieť použiť finančné informácie 
• Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií 
• Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií 
• Efektívne používať finančné služby vo svojom osobnom či kariérnom živote 
• Plniť svoje finančné záväzky a naučiť sa vyvarovať nevýhodných finančných 

transakcií 
• Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí a investovania 
• Porozumieť základným pojmom v oblasti samosprávy a riadenia verejných financií 
• Orientovať sa v problematike spravovania verejných financií v samosprávnych 

krajoch a vedieť uplatniť občiansky princíp pri tvorbe rozpočtu a čerpaní financií 
v samosprávnom kraji 

 
Cieľová skupina 
 
Cieľovou skupinou budú účastníci vzdelávania na univerzite tretieho veku označení ako 
fokusová skupina seniori (62 plus).  
 
Rozsah a obsah vzdelávania 
V rámci projektu uvažujeme o pilotnom overovaní vzdelávania v rozsahu 12 vyučovacích 
hodín na 1 semester. Učebné osnovy budú vypracované pre 6 tematických celkov po 2 
vyučovacie hodiny, spolu 12 vyučovacích hodín. 
 
Miesto vzdelávania 
 
Univerzita tretieho veku v rámci vysokých škôl (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a/alebo Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Trnavská univerzita v Trnave). 
 
Forma vzdelávania 
 
Vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou. 
 
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 tradičné vzdelávanie 
metódy) je potrebné akcentovať a naučiť účastníkov vzdelávania pochopiť a využívať reálne 
prípady, kazuistiky, projekty či príklady dobrej praxe.  
 



Z hľadiska vekových špecifík cieľovej skupiny seniori 62 plus budú uprednostnené 
aktivizujúce metódy vzdelávania (prednáška kombinovaná s diskusiou, situačná metóda, 
analýza prípadových štúdií, didaktické hry, ekonomické hry, neinteraktívne hry – krížovky, 
kvízy, doplňovačky).  
 
Lektori 
 
Lektormi budú experti projektového tímu Informovanosť a participácia občanov v oblasti 
verejných financií na úrovni územnej samosprávy.  
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