
Pri unikátnom programe FinQ sme od úplného vzni-
ku. Spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne sme vy-
tvorili logo, web, koncept komunikácie a s odborníkmi 
pre vzdelávanie stojíme pri implementácii metodík v 
praxi. Deti učíme kriticky myslieť a finančnej kultúre aj 
bez bifľovania. Učitelia pracujú s FinQ na existujúcich 
predmetov, aby žiakov nezaťažovali hodiny navyše. 
Dnes FinQ vzdeláva približne 2500 žiakov po celom 
Slovensku. Vďaka aktivitám a tiež mediálnemu výtla-
ku získal program akreditáciu Ministerstva školstva.

VÝZVA A CIEĽ   

Naším cieľom bolo etablovať nový brand FinQ ako 
program finančného vzdelávania Nadácie Slovenskej 
sporiteľne a vyzdvihnúť jeho jedinečnosť v prepraco-
vanosti programu takou formou, aby zaujala nielen 
odborné publikum ale aj samotné školy, žiakov a 
širokú verejnosť. Hoci v minulosti už školstvo zažilo 
rôzne pokusy implementovania finančného vzdelá-
vania, nám sa pilot programu FinQ podarilo predsta-
viť tak, že je dnes spájaný s pojmom rozvoja finanč-
nej kultúry na školách a že sa vďaka nemu deti môžu 
rozvíjať vo finančnej kultúre napríklad aj na hodine 
dejepisu, či matematiky. 
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ZAČÍNAME

1. 1. – 31. 8. 2019TVORÍME PROGRAM 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020PILOT NA 25 ŠKOLÁCH

IQ + EQ + FinQ = 3Q PRE ŽIVOT

FINANČNÁ ROVNICA

FinQ je prvým vlastným vzdelávacím programom Nadácie Slovenskej sporiteľne zameraný na zlepšenie a rozvoj finanč-

nej kultúry žiakov základných a stredných škôl. Cieľovým skupinám pomôže rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte 

financií. Pri jeho koncepcii vychádza nadácia z už realizovaných etablovaných aktivít, ktorými systematicky a zodpovedne 

podporuje vzdelávanie na Slovensku. Jej angažovanosť a dlhoročné skúsenosti využívajú žiaci, študenti a pedagógovia 

v rámci viacerých projektov, ako sú Poznaj svoje peniaze, Viac ako peniaze či Teach for Slovakia. 

Schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia vyjadruje inteligenčný a emočný kvocient. 

Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finanč-

nej kultúry. Ten je potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života. Unikátny program Nadácie Slovenskej sporiteľne 

sa preto zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí. Pre jeho úspech je nevyhnutná aj angažovanosť 

a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Aby sme im pomohli zvyšovať ich profesijné kompetencie, vytvárame flexibilné mo-

duly vzdelávania. Nástroje pomôžu učiteľom osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov a poskytne im celú sadu 

kvalitatívne nových didaktických pomôcok.
Prečo FinQ?
• Program sa komplexne a systematicky zameriava na zlepšenie finančnej kultúry.

• Program má ambíciu rozvíjať kritické myslenie žiakov, študentov a pedagógov.
Preto FinQ!
• Cieľom je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti.

• Cieľom je, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mládeži prijímať správne rozhodnutia.

Čo nás k tomu vedie?• Chceme zvýšiť úroveň finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí na základných a stredných školách.

• Chceme pripraviť pedagógom komplexný program s kvalitnými zdrojmi informácií a študijnými materiálmi.

Čo program prináša?• Vzdelávacie moduly pre učiteľov a riaditeľov škôl.
• Banku metodických listov a učebných materiálov.
• Banku úloh a hodnotiacich nástrojov.• Webovú stránku www.finq.sk ako dostupný zdroj informácií pre odbornú i laickú verejnosť.

Kontakt: nadacia@slsp.sk 

INOVATÍVNY PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŠKOLY



STRATÉGIA A PLÁN 

Pri programe FinQ stojíme od jeho zrodu. Keďže na-
ším cieľom bolo zaujať odbornú aj širokú verejnosť, 
rozhodli sme sa strategicky zvoliť populárnu štylisti-
ku textov s odbornými citáciami expertov, ktorí FinQ 
vyvinuli. Takýmto spôsobom sme ešte pred spuste-
ním pilotu tvorili texty na web FinQ či tlačové správy, 
brožúry a stáli sme aj pri návrhu portfólia FinQ, teda 
vizuálne atraktívnych pracovných zošitoch. Značku 
sme na školách podporili aj brandovanými materi-
álmi, reprezentatívnym symbolom - badgeom FinQ 
pre každú zapojenú školu. Všetko v nami vytvorenom 
design manuáli s logom aj wordingom.

Inovatívny program FinQ, ktorý rozvíja 

finančnú kultúru na školách je prvým vlastným 

programom Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Späť hore

© 2021 FinQ · Ochrana osobných údajov

AKTUALITY

REFERENČNÝ RÁMEC PRE ROZVOJFINANČNEJ KULTÚRY
Cieľom referenčného rámca programu FinQ je určiť
a ďalej rozvíjať ekonomicko-sociálne myslenie žiakov
a žiačok na základných a stredných školách naSlovensku.

PRVÝ VSTUPNÝ TEST PROGRAMU FinQMAJÚ ŽIACI ZA SEBOU
4. septembra 2020 absolvovalo 2363 žiakovpilotných a kontrolných tried prvé diagnostickétestovanie. Cieľom vstupnej diagnostiky bolo zistiťvýchodiskovú úroveň kompetencií...

4.9.2020

PROGRAM FinQ - INOVÁCIA VOFINANČNOM VZDELÁVANÍ
Ako prví na Slovensku prinášame školám komplexné
metodické a vzdelávacie materiály v oblastifinančného vzdelávania. Cieľom programu FinQ jerozvíjať finančnú kultúru žiakov.

15.4.2020

NA NAŠICH UČITEĽOV MÔŽEME BYŤPYŠNÍ!

Počas týždňa prezenčného vzdelávania vRužomberku 150 pedagógov zo všetkých krajovSlovenska prvýkrát pretavili do praxe to, čo sanaučili počas pol ročného...

30.03.2020

DNI FinQ 

Učiteľky a učitelia zo škôl zapojených do pilotnéhooverovania programu finančnej kultúry FinQ sazúčastnili v troch krajoch Slovenska Dní FinQ.Stretnutia sa konali 20.9.2019...

22.10.2019

NADÁCIA SLSP

ČÍTAŤ VIAC 

O NADÁCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNEUž 15 rokov sa venujeme zlepšovaniu kvality života na Slovensku v rôznych oblastiach.

Venujeme sa podpore verejnoprospešných aktivít a rozvoju občianskej spoločnosti. K našim

hlavným prioritám patrí podpora vzdelávacích projektov s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Nie sú nám však cudzie ani iné oblasti – sociálna pomoc, ochrana životného prostredia,

rozvoj športovania detí a mládeže či kultúra. Záleží nám, v akej spoločnosti žijeme.
Sme otvoreníotvorení zaujímavým a inovatívnym projektom. Cítime zodpovednosťzodpovednosť za rozvoj

tejto krajiny, preto kladieme dôraz na spoločenský dopad našich aktivít a projektov. Sme

solidárnisolidárni so slabšími a znevýhodnenými.

!

Danica Lacová – programová riaditeľka FinQ

O PROGRAME FinQ

ČÍTAŤ VIAC  TÍM FinQ 

FinQ – PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA FINANČNEJ

KULTÚRY PRE ŠKOLY
Naše skúsenosti z oblasti vzdelávania a zvyšovania finančnej kultúry chceme rozširovať ďalej.

Preto sme pripravili prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s

názvom FinQ. Jeho vznik podnietili samotné školy, ktoré cítia potrebu reagovať na stagnujúcu

úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych

rozhodnutí, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu ich života.Program FinQ pomôže žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické

a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.!
"

POVEDALI O NÁS

Programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry

nielen detí a mládeže, ale aj ich pedagógov, rodičov i širšej populácie. O inovatívnom

programe, ktorý prináša pedagógom ucelenú metodickú podporu, napísali rôzne slovenské

médiá ako spravodajský portál TASR, časopis DOBRÁ ŠKOLA (strana 4), či portál

o vzdelávaní a sebarozvoji Eduworld. Naše vyhlásenia a novinky nájdete v sekcii Dokumenty

– Tlačové správy

FAQ

ČO JE TO PROGRAM FinQ?

Ide o náš prvý komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku. Program sa systematicky zameriava na zlepšenie finančnej kultúry a má ambíciu rozvíjať kritické

myslenie žiakov a pedagógov na základe metodológie 

ČO JE CIEĽOM PROGRAMU FinQ?

ČO PROGRAM PRINÁŠA?

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ?

AKO PREBIEHA PROGRAM FinQ?

ČO JE TO FINANČNÁ ROVNICA?

ČO PROGRAM OBSAHUJE?

KONTAKTUJTE NÁS

reCAPTCHA

Nejsem robot

Ochrana soukromí  - Smluvní podmínky

Meno

Priezvisko

E-mail

Vaša správa

ODOSLAŤ

Nadácia Slovenskej sporiteľneTomášikova 48

832 73 Bratislava

finq@slsp.sk

Koordinátorka programu FinQJana Kovaľová

kovalova.jana@slsp.sk
0910 685 784

FinQ
UČITEĽOM DÁVAME MOŽNOSŤ OSOBNÉHOROZVOJA

ZISTIŤ VIAC #

AKTUALITY NADÁCIA SLSP O PROGRAME POVEDALI O NÁS FAQ KONTAKT DOKUMENTY VIDEO

PRIHLÁSIŤ SA

Inovatívny program FinQ, ktorý rozvíja 

finančnú kultúru na školách je prvým vlastným 

programom Nadácie Slovenskej sporiteľne.

ST
RA

N
A 

06

POZNÁMKA:

BADGE MUSÍ BYŤ VŽDY SÚČASŤOU OBRÁZKA.

NESMIE PRESAHOVAŤ JEHO OKRAJ, ČI BYŤ INAK „ODREZANÝ“.

BADGE – ODZNAK

UMIESTNENIE NA RÔZNYCH PODKLADOCH



REALIZÁCIA

Ešte pred spustením pilotu venovali tvorcovia FinQ 
rok intenzívneho vzdelávania samotným učiteľom, 
aby sa aj oni sami cítili vo výučbe komfortne. Počas 
toho sme zbierali videomateriál s názormi pedagó-
gov z rôznych kútov Slovenska, ktorý sme následne 
použili do reportáží na webe finq ale aj ako citácie do 
tlačových správ či článkov. Takto sme rozšírili záujem 
aj do regionálných médií. Ako jednu z kľúčových in-
formácií sme ešte pred spustením programu na ško-
lách predstavili médiám Prieskum medzi riaditeľmi a 

učiteľmi škôl o odhadovanej úrovni finančného vzde-
lania detí. Záujem médií  nadväzoval aj v deň Štar-
tu pilotu na 25 vybraných základných a stredných 
školách, ktoré má zastúpenie na všetkých typoch 
škôl po celom Slovensku a na jeho historicky prvom 
testovaní detí s cieľom zistiť východiskovú úroveň ich 
finančnej gramotnosti. Prvý deň FinQ mal v médiách 
výtlak s viac ako 20-timi výstupmi v televíziach, živých 
vstupoch, či v relevantných online a printoch. Keďže 
program FinQ garantuje, že deti by mali byť vďaka 
nemu každý rok finančne čoraz viac zdatnejšie, ko-
munikácia prebieha v pravidelných dávkach stále no-
vých analýz a informácií.



VÝSLEDKY 

FinQ sa na pilotných školách stal obľúbeným bran-
dom a záujem o tento unikátny inovatívny vzdeláva-
cí projekt  stále rastie. Dali sme mu tvár s učiteľmi z 
reálneho prostredia. Spolu s jeho tvorcami sme zas 
ukázali potrebu finančného vzdelávania na základe 
zozbieraných dát. Informácie na danú tému spra-
covali všetky relevantné mienkotvorné médiá. Pro-
gram je dnes akreditovaný Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Podporu FinQ vyjadruje 
aj Národná banka Slovenska a naša finančná rovnica 
IQ+EQ+FinQ=3Q pre život sa stala súčasťou slovníka 
vzdelávania o finančnej kultúre.


