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 Finančná gramotnosť je na Slovensku  dlhodobo pod priemerom krajín OECD. Podľa meraní 

testov PISA finančná gramotnosť žiakov stagnuje už od roku 2012. Z výskumu Národnej banky 

Slovenska (NBS) vychádza, že najmenej spôsobilou vekovou skupinou v oblasti finančnej gramotnosti 

sú seniori. Ďalšou mimoriadne rizikovou skupinou sú ľudia zasiahnutí chudobou a obyvatelia 

marginalizovaných komunít. V našom prostredí ide najmä o fenomén výrazne exkludovaných 

rómskych komunít. 

 Zvyšovaním úrovne finančnej gramotnosti sa na Slovensku zaoberá viacero vládnych aj 

mimovládnych inštitúcii. Vláda SR v roku 2008 schválila  „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej 

oblasti a manažmentu osobných financií“ (Uznesenie vlády SR č. 447 z 2. júla 2008), na základe 

ktorého bol vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG). Gestorom NŠFG, ako aj 

finančného vzdelávania a samotnej implementácie do praxe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktoré úzko spolupracuje s Medzirezortnou expertnou skupinou 

pre finančnú gramotnosť, ktorej súčasťou je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) ako 

jej aktívny člen. Hlavnou ideou NŠFG je vzdelávanie detí v oblasti finančnej gramotnosti v školskom 

systéme. Pomenúva kategórie cieľových skupín a oblasti vzdelávania. Avšak MŠVVaŠ SR dlhodobo 

komunikuje, že preťaženosť školského systému nevytvára najvhodnejšiu pôdu pre implementovanie 

stratégie. Je potrebné hľadať aj iné cesty ako finančne vzdelávať obyvateľov krajiny a je potrebné 

zdôrazniť, že nielen žiakov a študentov, ale aj ľudí v produktívnom veku a seniorov. 

https://projektdomov.sk/


                

 Implementačná agentúra MPSVaR SR od roku 2014 rozvíja program komunitnej práce. Jej 

cieľom je najmä aktivizovanie znevýhodnených a marginalizovaných komunít a jednotlivcov žijúcich 

v týchto komunitách. Program komunitnej práce je aktuálne zastrešený národným projektom 

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Za hlavnú úlohu si kladie poskytovať kvalitnú 

odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu 

k svojpomocnému riešeniu svojich problémov. Národný projekt sa metodicky odvoláva na Štandardy 

komunitných centier. Tie však určujú iba základnú filozofiu a smerovanie komunitnej práce, 

stanovujú kritéria fungovania komunitných centier (KC), so súčasným zachovaním dostatočného 

priestoru pre jednotlivé KC prispôsobiť svoju činnosť lokálnemu kontextu, ako aj priestoru na 

experimentovanie a na prinášanie sociálnych inovácií.  Štandardy KC vo všeobecnej rovine 

vymenúvajú témy a oblasti, ktorým je prospešné sa venovať pri tzv. preventívnych  aktivitách, 

napríklad školenia a tréningy určené klientom v oblasti rodinného hospodárenia, komunitnej 

svojpomoci, environmentálne témy. Celkovo vzaté, komunitné centrá fungujúce pod národným 

projektom IA MPSVaR SR nemajú explicitne v žiadnom oficiálnom dokumente určené vykonávať 

školenia pre klientov v oblasti finančnej gramotnosti. Je na posúdení komunitných pracovníkov, či sa 

túto tému rozhodnú rozvíjať vo svojich cieľových komunitách. 

 Keďže vzdelávanie obyvateľstva v SR v oblasti finančnej gramotnosti je dlhodobo 

poddimenzované, najmä v skupine dospelých a seniorov, navrhujeme, aby národné projekty 

orientované na rozvoj komunitnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít, 

zakomponovali do výkonu komunitných centier vzdelávanie klientov v oblasti finančnej 

gramotnosti.  Pričom navrhujeme orientovať program vzdelávania najmä na dospelých a seniorov a 

využívať metodiky skupinovej sociálnej práce.  
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