
č. grantovej 
výzvy

č. projektu podporený žiadateľ názov projektu
schválená 

výška grantu
cieľová skupina cieľ projektu

GV-2022-3 GV-2022-3-P03
Junior Achievement 
Slovensko, n. o.

Innovation Camp finančnej 
gramotnosti 2022

4,806 €
PRIMÁRNA: žiaci slovenských ZŠ a SŠ, 

SEKUNDÁRNA: učitelia slovenských ZŠ a SŠ, 

TERCIÁLNA: odborná a laická verejnosť

Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov 
nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Poskytnutie odbornej, metodickej aj didaktickej 

podpory učiteľom. Innovation Camp FG pozostáva 

z 3 hlavných aktivít: 1. celodenná tímová a 

praktická súťaž vo fin. gramotnosti formou 

"learning by doing" pre žiakov ZŠ a SŠ, 2. 

organizácia vzdelávacieho seminára pre pedagógov 

ZŠ a SŠ, 3. aktívna spolupráca odborníkov z praxe 

(podnikateľský/verejný sektor) formou 

konzultantstva a účasti v porotcovaní súťaže so 

zámerom rozvoja partnerských vzťahov medzi 

odborníkmi a školami. 

GV-2022-3-P10 SÝKORKA, n. o.
Ohrození finančnou 

NE(vedomosťou)GRAMOTNOSŤOU
1,100 €

PRIMÁRNA: seniori, SEKUNDÁRNA: 

opatrovateľský personál

Vzdelávacie aktivity s zameraním na finančnú 

problematiku opatrovateľov/liek a seniorov. 

Interaktívne prednášky v kombinácii seniori a ich 

opatrovatelia: 1x 4 h pre zariadenie sociálnych 

služieb (cca 80 osôb), 1x 4 h pre domácu 

opatrovateľskú službu (1. skupina cca 60 osôb, 2. 

skupina cca 60 osôb- 2. skupina). Prijímateľ grantu 

vníma potrebu prerozdelenia celkového počtu 

účastníkov vzdelávacích aktivít na menšie skupiny 

a ich opakovania. Pozná špecifiká práce so seniormi 

a limity udržania pozornosti. 

GV-2022-3-P25 SVETLO PRE OLICHOV Vo "SVETLE" financií 3,540 €

PRIMÁRNA: seniori a ľudia so zdravotným 

znevýhodnením, SEKUNDÁRNA: sociálni 
pracovníci a dobrovoľníci

Projekt určený na zlepšenie finančnej gramotnosti 
seniorov a zdravotne znevýhodnených klientov v 
zariadení sociálnych služieb. V období 4 mesiacov sa 
klienti prostredníctvom on-line stretnutí so 

študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, 
odbor manažérska matematika, dozvedia základné 

informácie o nakladaní s osobnými financiami a o 
práci s finančnými produktmi. V ďalšej časti projektu 
sa uskutoční trh s prípravnou, výrobnou aj 
marketingovou fázou. Po ukončení trhu a zhodnotení 
zisku alebo strát sa opätovne stretnú klienti so 

študentmi a celý proces spoločne zhodnotia. Výstupy 
projektu budú spracované v publikácii, ktorá bude 
distribuovaná do iných ZSS a tiež zverejnené v 
tlačenej aj online forme. 

Nadácia NBS Malé projekty podporené v roku 2022



GV-2022-3-P26
Základná škola s materskou 
školou, Hviezdoslavova 30, 

Závadka nad Hronom

Aká práca, taká pláca, také možnosti 2,170 €
PRIMÁRNA: žiaci 2. stupňa ZŠ a seniori, 

SEKUNDÁRNA: učitelia ZŠ

Získané zručnosti v oblasti finančnej, digitálnej a 

mediálnej gramotnosti naučia žiakov viac 

porozumieť svetu financií, zodpovednosti k práci, 

úcte k peniazom. Žiaci vytvoria  rodiny/partnerstvá, 

ktoré budú spoločne hospodáriť so získanými 

financiami. Zostavovať rozpočet,  viesť  finančný 

denník, riešiť individuálne  zadávané finančné 

úlohy.   Žiaci založia výrobný podnik „Školorobáčik“ 

a 3G banka zastreší finančné operácie  podniku a 

rodín. Zamestnancami podniku budú žiaci, ktorí 

pod vedením „majstrov“ z Jednoty dôchodcov, 

dobrovoľníkov, rodičov  v dielničkách  Krajčírstve, 

Cukrárstve, Tvorivej dielni, Šperkárstve budú 

vyrábať výrobky a s nimi obchodovať. Na záver  sa 

financovanie podniku a rodín vyhodnotí. Rodiny 

dostanú spätnú väzbu o tom, ako hospodárili. 

GV-2022-3-P31 OZ ČARO Naučme sa pracovať s peniazmi 2,880 €
PRIMÁRNA: deti a mladí dospelí z centra 

pre deti a rodiny

Mladí dospelí v centrách pre deti a rodiny  sú na 
odchod z detského domova pripravovaní do veľkej 

miery len teoreticky, chýbajú im praktické zručnosti 
a tiež skúsenosť s vybavovaním úradných záležitostí. 

Projekt má zlepšiť ich štart do života. Deti a mladí 
dospelí vo veku 10 – 19 rokov sa zúčastnia na 
víkendovom pobyte, ktorý si celý sami rozplánujú. 

Absolvujú prednášky, aktivity a workshopy 

zamerané na finančné vzdelávanie: finančné 
hospodárenie v domácnosti, zadlženosť jednotlivcov 
a rodín, šetrenie, osobné vlastníctvo, dom a záhrada, 

ulica.   

GV-2022-3-P42
Kolégium Antona 

Neuwirtha
Víkend o finančnej gramotnosti 1,500 € PRIMÁRNA: študenti VŠ

Intenzívna prezenčná víkendovka o finančnej 
gramotnosti pre vysokoškolských študentov 
programu Kolégia Antona Neuwirtha pozostávajúca 
z viacerých prednášok a interaktívnych workshopov 
na rôzne témy: o peniazoch a bohatstve, cez 

investovanie, dôchodky, poisťovníctvo, až po 
filantropiu. Víkendovka bude pod vedením 4 

hlavných vybraných lektorov – odborníkov, z 
ktorých každý bude viesť separátny blok na tému zo 
svojej expertízy týkajúcej sa finančnej gramotnosti. 



GV-2022-3-P45
Asociácia pre kultúru, 
vzdelávanie a komunikáciu 
(ACEC)

Finančné minimum (budúceho) 
rodiča

5,000 €
PRIMÁRNA: babice z marginalizovaných 

rómskych komunít, SEKUNDÁRNA: tehotné 
ženy a budúce matky z MRK

Vzdelávanie pre zdravotné mediátorky – babice 

pôsobiace v marginalizovaných rómskych 

komunitách, ktoré im sprostredkuje základné 

znalosti z oblasti sociálneho zabezpečenia, 

príspevkov a poplatkov, porozumenie finančným 

aspektom zdravotnej starostlivosti. Babice budú 

ďalej šíriť osvetu svojim klientkam, tehotným ženám 

a matkám, vďaka čomu budú mať možnosť 

porozumieť princípu zdravotného a sociálneho 

poistenia, poplatkom týkajúcim sa zdravotnej 

starostlivosti. Súčasťou projektových aktivít je 

príprava letáku pre budúcich rodičov. Účastníci sa 

naučia základom správneho hospodárenia s 
vlastným majetkom a získajú základný prehľad v 

dostupných formách finančnej pomoci.  

GV-2022-3-P47 Protect work

Zvyšovanie úrovne finančnej 

gramotnosti u mladých ľudí z 
reedukačného centra

5,000 €
PRIMÁRNA: mladí dospelí z reedukačného 

centra

Motivovať mladých ľudí z osobitne zraniteľnej 
skupiny vo vedení si osobného alebo rodinného 

rozpočtu, zvládať nečakané situácie a plniť si svoje 

sny. Vydať a distribuovať kalendár finančnej 
gramotnosti, za pomoci ktorého si budú môcť viesť 
evidenciu príjmov, výdavkov, plánovanie výdavkov, 

tvorbu rozpočtu. Formou vzdelávacích kampaní a 
workshopov zvýši projekt u klientov reedukačného 

centra úroveň finančnej gramotnosti. Zážitkovým 
učením umožní mladým ľuďom rozvíjať a meniť 

svoje vedomosti, schopnosti, postoje a hodnoty v 
bezpečnom, zábavnom a podnetnom prostredí.  

GV-2022-3-P50
Bratislavská arcidiecézna 

charita

S finančnou gramotnosťou k lepším 

zajtrajškom
3,999 €

PRIMÁRNA: žiaci SŠ a nezamestnaní v 
segregovaných rómskych komunitách, 

mladí dospelí z centier pre deti a rodiny

Podať jednoduchou, zaujímavou a efektívnou 

formou základy fin. gramotnosti mládeži 

vychádzajúcej zo znevýhodnených podmienok a 

klientom Bratislavskej arcidiecéznej charity.  

Odborníkmi, ktorí budú zabezpečovať vzdelávanie, 

sú terénny sociálny pracovník so skúsenosťou 

s prácou v segregovanej osade v Plaveckom Štvrtku 

a vysokoškolský učiteľ s 29-ročnou praxou na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vzdelávacie 

aktivity sa budú uskutočňovať viacerými formami 

vhodne zvolenými pre cieľovú skupinu.  



GV-2022-5 GV-2022-5-P10
Špeciálna základná škola, 
Vtáčkovce 2

Vo svete financií zvedavo a hravo 1,556 €
PRIMÁRNA: žiaci špeciálnej základnej 

školy s mentálnym postihnutím, 
marginalizované rómske komunity

Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti u žiakov z 

marginalizovanej rómskej komunity s mentálnym a 

iným pridruženým postihnutím a ich rodinným 

príslušníkom – hravou formou, s použitím modernej 
technológie, rôznych názorných pomôcok, s 
množstvom aktivít. Prostredníctvom aktivít, besied, 
hier naučiť účastníkov uvedomiť si hodnotu peňazí, 
vedieť s nimi hospodáriť, orientovať sa vo svete 

financií. Vyvrcholením projektu bude Burza vecí a 
vecičiek, kde žiaci v sprievode svojich rodičov budú 
môcť zužitkovať svoje vedomosti v oblasti finančnej 
gramotnosti. 

GV-2022-5-P14 EFC plus o.z.
Stolová hra „Vr€ckové“ pre žiakov 1.a 
2. stupňa základných škôl

4,390 €
PRIMÁRNA: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, žiaci 

špeciálnych škôl, žiai s poruchami učenia

Stolová hra pre deti, ktorá vznikla počas 

predchádzajúcich kurzov finančnej gramotnosti 
realizovaných prijímateľom grantu. Hra je 

otestovaná, snaží sa priniesť do finančného 
vzdelávania hru a zábavu. Cieľom je, aby sa dostala k 
ďalším slovenským žiakom, ich učiteľom aj rodičom. 
Po výrobe hry (hracia doska, karty, figúrky, hracie 

peniaze, obal) poputuje do detských domovov a bude 
slúžiť ako odmena pre účastníkov kurzov. Zámerom 

je overiť „trhový potenciál“ stolovej hry a následne 
pripraviť ju na predaj, ktorého výnos bude pokrývať 
náklady na finančné vzdelávanie detí z centier pre 

deti a rodiny.   

GV-2022-5-P17

Združenie rodičov a 

priateľov pri Základnej 
škole Pri Kríži

Farebný svet peňazí 3,562 € PRIMÁRNA: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ

Projekt pripraví 3 blokové vzdelávacie aktivity 
zamerané na finančnú oblasť pre 700 detí zo ZŠ Pri 

kríži v Bratislave. Nasledovať budú poznávacie 
expedície, tvorivé dielne, workshopy a neformálne 
stretnutia – žiaci budú spoznávať euromince a 

bankovky, ako sa platí u susedov a či používajú 
rovnaké platidlá ako my. Starší žiaci objavia 

tajomstvo výroby mincí, zistia, prečo sú mince 
okrúhle a ako funguje platobná karta. Farebný svet 

peňazí premení vyučovanie na zážitkovú cestu.  



GV-2022-5-P25
Gymnázium Antona 

Bernoláka
Kultúra nad zlato 4,990 €

PRIMÁRNA: žiaci ZŠ a SŠ, SEKUNDÁRNA: 

učitelia ZŠ a SŠ

Projekt je určený žiakom na rozvoj ich kompetencií v 

oblasti finančnej kultúry, ale aj v porozumení jej 

významu ako základného východiska pre život 

človeka. V prvej časti projektu sú aktivity zamerané 
na vzdelávanie žiakov a učiteľov v oblasti 
systematického myslenia a čítania s porozumením v 
kontexte finančnej kultúry. V druhej časti projektu sa 
žiaci budú venovať vzdelávaniu svojich mladších 

rovesníkov zo ZŠ z okresu Námestovo. Model 
vychádza z poznania, že najlepší model 
sebavzdelávania je učiť niekoho iného. Tretí blok 
projektu je venovaný súťaži Finančný päťboj. Cieľom 

je podporiť rozvoj systematického myslenia a 

správneho konania v oblasti financií u žiakov 

gymnázia a ZŠ inšpiratívnou a netradičnou 

formou.  

GV-2022-5-P29 COR centrum n. o. Tri groše 2,134 €
PRIMÁRNA: klienti centra pre detia rodiny 

s resocializačným programom

Odborné poradenstvo pre klientov COR centrum 
Krupina so zameraním na diagnostikovanie potrieb a 
limitov klientov. Patria do rizikovej skupiny, ich 
predchádzajúci život ovplyvňovala závislosť a 

rizikové správanie v mnohých prípadoch zapríčinili 
zadlženosť. Ďalším krokom bude odborné 

poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti: 
zodpovedný prístup ku hospodáreniu, eliminovanie 
rizík a hrozieb, osobný finančný bankrot. V tretej 

fáze sa projekt zameria na motiváciu klientov ku 

zmene správania v oblasti finančnej gramotnosti a 
zodpovednosti za svoje konanie. 

GV-2022-5-P30 ABCedu pre vzdelanie Finančná gramotnosť v praxi 4,995 € SEKUNDÁRNA: učitelia ZŠ a SŠ

Rozvoj a etablovanie finančnej gramotnosti v zmysle 
Národného štandardu finančnej 

gramotnosti. Zvyšovanie odbornosti pedagógov 

a poskytovanie edukačných pomôcok pedagógom aj 

študentom. Praktické osvojenie kľúčových aspektov 

riadenia osobných financií každého žiaka. Praktická 

aplikácia poznatkov do reálneho sveta. Učitelia tak 

dokážu zo žiakov vyformovať občanov plne 

kompetentných vo sfére financií. Pri dynamike, s 

akou sa svet financií mení, je potrebné dohliadať na 

neustály prísun aktuálnych informácií. 


