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ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
U SENIOROV PROSTREDNÍCTVOM
UNIVERZÍT TRETIEHO VEKU
THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL LITERACY AMONG SENIORS EDUCATION
THROUGH THIRD AGE UNIVERSITIES
Lucia Kováčová, Erik Selecký 1
Lucia Kováčová je absolventkou štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Venovala sa
problematike vzdelávania starších dospelých – seniorov a aktuálnej téme finančnej
gramotnosti. Erik Selecký je odborný asistent na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Venuje
sa problematike seniorského vzdelávania a aktívne spolupracuje s Asociáciou univerzít
tretieho veku na Slovensku.
Lucia Kováčová is a graduate of studies at the Faculty of Education, UKF in Nitra. She
focused on the issue of education of older adults - seniors and the current topic of financial
literacy. Erik Selecký is an assistant professor at the Faculty of Education, UKF in Nitra. He
focuses on the issue of senior education and actively cooperates with the Association of
Universities of the Third Age in Slovakia.
Abstract
The main goal of this article is to focus on the financial literacy of seniors. Find out with the
help of financial literacy teachers and also various projects focused on this issue, such as
seniors in Slovakia. After evaluating the results, try to make a questionnaire that can be filled
in by senior - university of the third age students. In the reaserch, we focused on qualitative
research enriched with quantitative research, in the form of a questionnaire. The research
sample consisted of 547 respondents – U3A students, the results of research approached the
current situation of financial literacy education for seniors in Slovakia.
Key words: financial literacy, senior, education seniors, university of the third age
Abstrakt
Hlavným cieľom príspevku sa je zamerať na finančnú gramotnosť seniorov. Zistiť pomocou
lektorov finančnej gramotnosti ako sú na tom seniori na Slovenku. Po vyhodnotení výsledkov
sme zostavili dotazník, ktorý sme dali vyplniť seniorom – študentom Univerzity tretieho
veku. Vo výskume sme sa zamerali na kvalitatívny výskum obohatený o kvantitatívny
výskum, formou dotazníku. Použili sme deskriptívnu metódu, výskumná vzorka pozostávala z
Adresa pracoviska: Mgr. Lucia Kováčová, PhDr. Erik Selecký, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická
fakulta, UKF Nitra, Drážovská 4, 949 01 Nitra
E-mail: luckakovacs@gmail.com, eselecky@ukf.sk
1

1

http://www.mladaveda.sk

Vol. 10 (3), pp. 1-10

547 respondentov – študentov UTV, výsledky empirického výskumu priblížili aktuálnu
situáciu vzdelávania finančnej gramotnosti seniorov na Slovensku.
Kľúčové slová: finančná gramotnosť, senior, vzdelávanie seniorov, univerzita tretieho veku
Úvod
Problematike edukácie seniorov sa venuje čoraz viac teoretických aj empirických štúdií.
Viacerí domáci aj zahraniční autori poukazujú na aktuálnu otázku v spoločnosti, kde
percentuálne pribúdajú ľudia v dôchodkovom veku a vznikajú otázky, ako sa tejto skupine
venovať. Jednou z možností ako zvýšiť kvalitu života v dôchodkovom veku je aj vzdelávanie.
Nehovorme len o vzdelávaní v laviciach, ale spomeňme aj exkurzie, tvorivé dielne, pohybové,
kultúrne aktivity a iné. Je dôležité, aby sme edukáciu seniorov považovali za širšiu
problematiku, kde majú priestor aj vzdelávacie inštitúcie, organizácie, združenia, komunitné
centrá, spolky a iné.
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť sa podľa Národnej stratégie finančného vzdelávania (2010) delí na:
• Peňažná gramotnosť – predstavuje orientáciu v správe hotovostných a bezhotovostných
peňazí a tiež v správe nástrojov slúžiacich k ich transakciám. Finančne gramotný človek by sa
mal vyznať v bankových produktoch ako sú bežný účet, platobné karty či úverové a depozitné
produkty.
• Cenová gramotnosť – predstavuje orientáciu medzi cenovým mechanizmom, infláciou,
úrokovými sadzbami, daňovým systémom a poplatkami. Najmä dôležitý je časový horizont
peňazí, ktorý udáva rozdiel medzi reálnou a nominálnou úrokovou sadzbou (Škvára, 2016)
• Rozpočtová gramotnosť – zahrňuje schopnosť ako sa zachovať v nečakaných životných
situáciách. Predstavuje tiež orientáciu nenahraditeľnú pre nastavenie rodinného či osobného
rozpočtu, ako aj schopnosť samotného vedenia rozpočtu, umenie sa rozhodnúť, kam budú
finančné zdroje alokované a z dlhodobého hľadiska správne stanovovať finančné ciele.
Súčasťou rozpočtovej gramotnosti sú ďalšie 2 špecializované zložky, ktorými sú správa
finančných aktív (vklady, investície, poistenie) a správa finančných záväzkov (hypotekárny
úver, leasing, či úver zo stavebného sporenia). Dôležitá je orientácia nielen medzi nimi, ale
tiež správny výber medzi jednotlivými finančnými produktami v závislosti od životnej situácii
jedinca (Ministerstvo financií ČR, 2010).
Finančná gramotnosť zahŕňa schopnosť rozlišovať finančné rozhodnutia, diskutovať o
peniazoch a finančných problémoch napriek nepohodliu, plánovať dopredu a kompetentne
reagovať na životné udalosti, ktoré ovplyvňujú každodenné finančné rozhodnutia, vrátane
udalostí vo všeobecnej ekonomike (Sahadeo, 2018).
Edukácia seniorov by mala maximálnou mierou rozvíjať funkčnú gramotnosť seniorov, čo
znamená zvyšovať schopnosť jedinca aktívne zaobchádzať s informáciami a efektívne ich
využívať. Nejde tu teda len o získanie určitých vedomostí, ale o pochopení danej
problematiky a aplikácii získaných zručností. V oblasti funkčnej gramotnosti môžeme
rozlišovať nasledujúce typy gramotnosti (Špatenková – Smékalová, 2015, s. 87) :
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• Finančná gramotnosť.
• Právna gramotnosť – orientácia v právnom systéme, prehľad o vlastných právach a
povinnostiach.
• Mediálna gramotnosť – schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z
médií.
• Zdravotná gramotnosť – schopnosť získať prístup k informáciám, pochopiť ich a využívať
na podporu a udržanie dobrého zdravia (orientácia v lekárskych informáciách, dodržiavanie
predpísaných procedúr a nariadení a pod.).
• Pohybová gramotnosť - pripravenosť na pohyb, vedomé ovládanie pohybov vlastného tela,
ktoré prináša radosť, uspokojenie, prispieva ku kvalite života ak zdravému životnému štýlu.
E-gramotnosť so sebou prináša úplne novú kultúru gramotnosti. Jedná sa o používanie
počítača, mobilného telefónu, tabletu a všetkých elektronických médií. Jedinec musí nielen
porozumieť textu a vedieť ho interpretovať ale k textu nachádzajúceho sa v elektronickom
médiu potrebuje interakciu. Vyžaduje teda od jedinca úplne iné použitie myšlienkových
procesov ako pri čítaní textu z papiera. E-gramotnosť je momentálne najmladšou formou
gramotnosti (Gavora, 2003, s.11-23).
Zjednodušene môžeme povedať, že elektronické peniaze sú náhrada bankoviek a mincí v
elektronickej podobe. Ide teda o peniaze vo forme dát, sem spadajú digitálne, elektronické aj
kybernetické. Funguje to napr. ako počítačová pamäť alebo čipová karta. Je to elektronický
záznam peňazí, ktorý môžeme využívať na uskutočňovanie platieb na technickom prostriedku
(mobil, tablet, hodinky, atď.) kedykoľvek a kdekoľvek. Týmto vývojom sa zvyšuje
efektívnosť práce banky a jej klientov. Vďaka neustálym vývojom dnes máme nový typ
platobnej karty. Elektronickú peňaženku. Formy elektronického bankovníctva využíva každá
banka vlastné. Poznáme tieto:
• Internetbanking – pomocou internetového prehliadaču dokáže klient komunikovať so svojou
bankou;
• Homebanking – klient sa s bankou spojí pomocou počítača, je však potrebný špeciálny
softvér, aby zabezpečil komunikáciu s bankou;
• Phonebanking – pomocou phonebankingu sa dá s bankou skontaktovať 24/7, kde klienta
navádza pri používaní programu informačný hlasový systém;
• GSM banking (mobilbanking) – kde s bankou komunikuje klient pomocou SMS správ
(Serenčéš, a kol., 2008, s. 50).
Edukácia seniorov
Edukácia seniorov rovnako ako celé vzdelávanie dospelých má svoje špecifiká, v porovnaní s
edukáciou detí a mládeže tu nejde o formovanie osobnosti seniora prostredníctvom výchovy.
Senior chce byť podporovaný a usmerňovaný, aby správne postupoval pri sebavzdelávaní, nie
vychovávaný. Seniori si obsah vzdelávania osvojujú a zároveň ho hneď transferujú do
reálneho života. To je základný rozdiel v porovnaní s deťmi a mládežou, ktorí nadobudnuté
vedomosti a poznatky využívajú až neskôr v živote. Rovnako je rozdielna aj motivácia,
dospelý resp. starý človek má sám záujem vzdelávať sa, nepotrebuje na rozdiel od detí
motiváciu zvonku (Határ, 2014, s.77-79).
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Veľa ľudí si myslí, že seniorov už netreba vzdelávať v oblasti financií. Sú predsa už starší,
majú plno skúseností a preto im nové vedomosti netreba, no opak je pravdou. Môžeme
povedať, že seniori majú za tie roky nasporených najviac peňazí, s ktorými môžu disponovať
prakticky okamžite. Veľakrát odkladajú nasporené peniaze doma, práve preto sú jedna z
najviac ohrozených skupín. Mnohokrát nemajú technické zručnosti na internet banking alebo
mobil banking a tak radšej vždy zájdu osobne na pobočku banky. Tu im môžu ponúknuť
rôzne ponuky na kreditné banky či investovanie alebo čokoľvek iné a ak im nevysvetlí
pracovník alebo pracovníčka v banke čo to vlastne ponúkajú, môže sa stať, že seniori tejto
ponuke ani nerozumejú a zoberú si ju po prehováraní. Práve tu vidíme potrebu vzdelávať
seniorov v oblasti finančnej gramotnosti, rodinného rozpočtu alebo aj v technologických
zručnostiach.
Metodika
Na realizáciu výskumu sme použili štandardizovaný rozhovor, ktorý sme viedli s tromi
lektormi finančnej gramotnosti z praxe. Z týchto rozhovorov sme čerpali podklady na
vytvorenie dotazníka, ktorý bol distribuovaný študentom UTV na Slovensku. Dotazníkovou
metódou sme zozbierali údaje od študentov UTV. V rámci spracovania empirických údajov
sme použili štatistickú metódu, kedy sme spracovali zozbierané údaje a následne
deskriptívnou metódou interpretovali výsledky výskumu.
Výskumná vzorka v kvalitatívnej časti výskumu pozostávala z 3 respondentov – lektorov
finančnej gramotnosti:
• Ing. Branislav Slovák – lektor na UTV vo Zvolene a Banskej Bystrici;
• Mgr. Roman Fusek – riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS;
• Ing. Andrej Cupák PhD.– starší výskumný pracovník NBS.
Výskumnú vzorku v kvantitatívnej časti výskumu tvorili univerzity tretieho veku, ktoré sú
združené v Asociácii UTV na Slovensku. Výskum sa uskutočnil na 19 štátnych, súkromných
a verejných, vysokých školách. Dotazník bol distribuovaný prostredníctvom elektronickej
pošty – elektronickou formou.
Sumarizácia kvalitatívneho výskumu
Všetci respondenti sa zhodli v tom, že všeobecne FG je na Slovensku nízka. Z výskumov
vyplýva, že seniori sú na tom zle. Nevedia odpovedať na základné otázky, ale zároveň sú
zraniteľní tým, že majú vysoké úspory. Aktívni seniori sú na tom samozrejme lepšie (tých je
ale pomerne málo), naopak tí pasívni – najviac zraniteľní, tých je naozaj niekoľko tisíc. Často
nerozumejú finančným službám, nevedia, že kreditná karta nie je ako debetná a pod. V
súčasnosti má mnoho seniorov svoje úspory v konzervatívnych fondoch aj napriek tomu, že
pre nich nie sú výnosné.
Respondenti sa zhodli v tom, že pre seniorov je podstatná digitálna gramotnosť.
Vzdelávanie by sa malo orientovať aj na bankovníctvo pre seniorov, ktoré zahŕňa ako sa
dostať k bankovým službám, ako ich používať a pod. Ďalší okruh by bola digitálna
gramotnosť, ktorá by zahŕňala finančnú gramotnosť podvodu, ako sa chrániť na internete,
4
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podvodom, a pod. Nemalo by sa zabúdať ani na výdavkovú časť a na zlepšovanie sa v oblasti
IT.
Respondenti sa zhodli v tom, že seniorov treba motivovať pomocou názorných
ukážok. Tým, že im ukážu kde sa dá ušetriť ako efektívne pracovať s financiami. Ako viem
ušetriť (bankový účet zadarmo, lacnejšie bankové produkty a pod.) a „wow“ efekty (zážitok
na vlastnej koži, tým že si to skúsim sa to naučím).
Problematike FG sa nevenuje dostatok pozornosti. Dôkazom sú ľudia, ktorí majú
exekúcie, kvôli veľkému množstvu napožičiavaných peňazí z bankových aj nebankových
subjektov.
Sumarizácia kvantitatívneho výskumu
Celkový počet respondentov výskumu: 547 (z toho 465 žien t.z. 85 %). Socioekonomická
pozícia respondentov: poberateľ starobného dôchodku (77,9 %), zamestnanec (13,2 %),
invalidný dôchodca (4 %), živnostník (1,6 %), podnikateľ – zamestnávateľ (1,3 %). Vekové
zloženie respondentov: 60-69 (54,3 %), 70-79 (26,1 %), 50-59 (13 %), 45-49 (3,1 %), viac
ako 80 (2,4 %), menej ako 45 (1,1 %). Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ 2.stupňa (49 %),
stredoškolské s maturitou (45,3 %), VŠ 1.stupňa (2,4 %), VŠ 3.stupňa (2,2 %), stredoškolské
bez maturity (1,1 %).

Graf 1 – Počet respondentov výskumu z hľadiska využívania platobných kariet
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 2 – Počet respondentov výskumu z hľadiska využívania služieb internet banking
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Graf 3 – Počet respondentov výskumu z hľadiska komunikácii s bankou
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 4 – Počet respondentov výskumu z hľadiska záujmu na tému digitálnej gramotnosti
(internetu, práce s počítačom, smartfónom a pod.)
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 5 – Počet respondentov výskumu z hľadiska podvodov, chránenia sa na internete,
podozrivých mailov alebo telefonátov od podvodníkov
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Graf 6 – Počet respondentov výskumu z hľadiska porozumenia ponúkaných
finančných služieb na pobočkách bánk
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 7 – Počet respondentov výskumu z hľadiska využívania aplikácií bánk
(Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, Poštová banka a i.)
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 8 – Počet respondentov výskumu z hľadiska efektívneho nakupovania
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Graf 9 – Počet respondentov výskumu z hľadiska online nákupov, cez internet
Zdroj: Vlastné spracovanie

Diskusia
Výskumom sme zistili, že lektori, s ktorými sme robili výskum sa venujú najmä témam
zameraným na spotrebiteľské práva (nekalé praktiky, moje práva, neprijateľné podmienky, a
pod.), digitálnu gramotnosť, zhodnocovanie finančných prostriedkov a pod.
Čo sa týka záujmu seniorov o vzdelávanie FG, zistili sme, že seniori neradi dávajú
spätnú väzbu, ak niečomu nerozumejú a nie je im to dostatočne vysvetlené postupne stratia
záujem. Zistili sme tiež, že seniori, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v oblasti FG, chodia na
prednášky, workshopy a pod., sú tí menej zraniteľní zo skupiny seniorov. A naopak tí, ktorí sú
pasívni a nemajú záujem o žiadne vzdelávanie, alebo ani nevedia, že niečo také existuje, sú
najviac ohrození zo skupiny seniorov.
Lektori nám potvrdili, že niektorí seniori nevedia odpovedať na základné otázky o FG,
nerozumejú finančným službám, atď. Aktívni seniori sú na tom samozrejme lepšie, to sú tí,
ktorí sa vzdelávajú, zaujímajú o finančnú gramotnosť, dianie vo svete, rôzne podvody a pod.
Ak by mali lektori zostaviť študijný plán vo finančnej gramotnosti v súčasnosti by ho
orientovali najmä na problematiku bankovníctva pre seniorov, ktoré zahŕňa ako sa dostať k
bankovým službám, ako ich používať a pod.. Ďalej sa zhodli, že ďalším dôležitým okruhom
by mala byť digitálna gramotnosť, ktorá by zahŕňala finančnú gramotnosť podvodu, ako sa
chrániť na internete, pred podvodmi, a pod.
V dotazníku sa preukázalo v otázkach finančnej gramotnosti, že až 85,00%
respondentov pravidelne používa bankomatové karty, občas karty využije 9,90% a až 1,30% z
našich respondentov nemá bankomatové karty. Pravidelne využíva služby internet bankingu
70,30% respondentov, zatiaľ čo vôbec internet banking nepoužíva až 11,90%. Len 11,70%
respondentov komunikuje so svojou bankou pomocou e-mailu, 17,20% respondentov
navštevuje vždy bankovú pobočku osobne a 50,80% respondentov navštevuje osobne
pobočku banky, len keď to je nevyhnutné. Záujem o tému digitálnej gramotnosti má až
48,10% respondentov, ktorí tvrdia, že keby v okolí ich bydliska bol nejaký kurz určite sa
prihlásia, priučiť sa základným zručnostiam chce 35,50% respondentov a nezaujíma táto téma
11,30%.
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Pravidelne sa zúčastňuje na prednáškach Finančnej gramotnosti len 6,40% respondentov,
ktorých sme sa pýtali na otázku - Ako sa brániť podvodom na internete, podozrivý email,
telefonát, a pod., nepotrebuje to 1,60% respondentov, 8,60% respondentov sa chce naučiť ako
sa brániť podvodom a pod., niečo o tejto téme čítalo na internete alebo počulo v rádiu 60,40%
respondentov. Vysvetliť nové finančné služby, ktoré ponúkajú banky a s tým súvisiace pojmy
potrebuje vysvetliť až 18,80% respondentov, 64,00% respondentov tvrdia, že ak niečomu
nerozumie spýta sa, aby im to bolo vysvetlené a všetkému rozumie 17,20% respondentov.
Pravidelne používa aplikáciu svojej banky 51,00% respondentov, vôbec nepoužíva aplikáciu
až 23,40%, na skontrolovanie stavu účtu ju zapne 6,40% respondentov, občas cez ňu urobí
bankový prevod 15,50% respondentov. Efektívne nakupuje 16,80% respondentov, zatiaľ čo
27,80% respondentov nakupuje vždy čo je treba, bez ohľadu na ceny, občas nakupuje podľa
letákových akcií 55,40% respondentov. Pravidelne online nakupuje (potraviny, drogéria,
oblečenie, a pod.) 13,20% respondentov, 78 občas nakupuje online 59,20% respondentov a
radšej zájde do obchodu až 27,60% respondentov. Svoje peniaze a úspory chráni na
sporiacom účte 56,90% respondentov, na bežnom účte v banke ich necháva až 25,60%
respondentov, naopak žiadne úspory nemá až 5,10% respondentov. Fondy
(podielové/investičné/realitné) využíva len 2,90% respondentov, investuje 2,00%
respondentov, 1,30% respondentov to vníma ako súkromnú záležitosť, ktorú nechceli uviesť,
dám deťom, čo ostane miniem 0,90% respondentov, dlhopisy využíva len 0,70%
respondentov, doma má schované peniaze 0,70% respondentov, tiež 0,70% respondentov
kombinuje bežný účet s investovaním do fondov, osobného bankára má 0,40% respondentov,
0,40% respondentov kombinuje bežný účet so sporiacim účtom, sporiaci účet kombinuje s
investovaním do fondov 0,20% respondentov, dôchodkové sporenie má len 0,20%
respondentov, stavebné sporenie s podielovými fondami kombinuje 0,20% respondentov, do
akcií investuje 0,20% respondentov, stavebné sporenie má 0,20% respondentov, len 0,20%
respondentov uplatňuje rozloženie rizika.
Čo sa týka tém zo vzdelávania finančnej gramotnosti o informačné technológie by
malo záujem až 52,70% respondentov, ako sa chrániť pred podvodníkmi je téma, ktorá
zaujala až 48,70% respondentov, ako ušetriť peniaze zaujíma 39,60% respondentov, zatiaľ čo
o výdavkovú časť sa zaujíma 13,90% respondentov, naopak téma ako vzniká dlh, ako sa
nezadlžovať zaujala len 7,70% respondentov, témy ako opatrenia/ochrana proti inflácii
označilo len 0,50% respondentov a ako funguje systém investovania na Slovensku len 0,20%
respondentov
Záver
Problematika finančnej gramotnosti je veľmi aktuálna a predovšetkým je dôležitá aj pre
seniorov. Na základe nášho výskumu sa nám potvrdili, že vzdelávanie v tejto oblasti je
nevyhnutné avšak seniori nechcú počúvať ako majú narábať so svojimi peniazmi. Aj
univerzity tretieho veku (okrem štátu), by mali zohrávať dôležitú úlohu v tejto problematiky
prostredníctvom platených aj bezplatných kurzov a školení.
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. PhDr. Martin Javor, PhD.
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