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Úloha NBS vo finančnom vzdelávaní verejnosti
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MISIA NBS

▪ Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti finančnej gramotnosti. 

▪ Presvedčiť, že lepšia koordinácia aktivít finančného vzdelávania prinesie synergický efekt.

▪ Iniciovať systematické meranie finančnej gramotnosti na Slovensku. 

Podpora inštitucionálneho (formálneho) 
vzdelávania a realizácia zážitkového 

(neformálneho) vzdelávania - cieleného na 
študentov základných a stredných škôl

Následné (nepretržité) vzdelávanie –
cielené na dospelú populáciu  ktorá 

neabsolvovala formálne finančné 
vzdelávanie



„5peňazí“ značka a portál venovaný finančnému 
vzdelávaniu

5peňazí – vlajková loď finančnej 
gramotnosti 

• Portál 5penazi.sk + komunikácia na 
sociálnych sieťach – Facebook, 
Instagram

• Online a prezečné zážitkové 
vzdelávanie

• Spolupráca s partnermi
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New visual identity (Brand)

on the 
internet

in the 
regions and 

online

with 
partners

Public Relations
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Vizuálna identita (značka)

na internete v regiónoch
a online

s partnermi

Public Relations



Čo NBS ponúka používateľom na webe a sociálnych sietiach?
▪ Aktuality;
▪ Rôzne videá a rozhovory;
▪ Varovanie a upozornenia;
▪ Rady;
▪ Súťaže a kvízy;
▪ Články a prezentácie;
▪ Moduly finančného vzdelávania;
▪ Grantové schémy a partnerstvá.

Na internete 2021 - 2022
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Socialne média–
Facebook, Instagram

4 832            
2 631

8,5 mil. zobrazení

5penazi.sk
135 595 čitateľov
276 309 návštev

8 influencerov
32 stories

650 000 videní

+ +
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v regiónoch a online v 2021 - 2022
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Finančné vzdelávanie študentov online a v regiónoch

▪ Regionálne vzdelávacie centrá v Košiciach, 
Banskej Bystrici, Kremnici a Bratislave

▪ 4 skúsené lektorky, 

▪ Jedinečné zážitkové vzdelávacie moduly 
(Práca a príjem; Finančné plánovanie)

▪ Špeciálne vyvinutý on-line modul 
zážitkového vzdelávania

▪ V súlade s Národným štandardom finančnej 
gramotnosti 

▪ 5-6 školení týždenne

▪ Vyškolených 1350 študentov
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s partnermi v 2021 - 2022
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✓ NBS rovnako podporuje nezávislé projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu finančnej 
gramotnosti špecifických  cieľových skupín

✓ Spolupráca na tvorbe obsahu webu 5penazí s SASS, CFA Society Slovakia, AOCP, Incien, ....

5 projektov podporených grantovou schémou NBS  v roku 2021 
v celkovej výške 299 974 €

+
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▪ Seriál krátkych animovaných videí – 12 
animovaných príbehov na motívy ľudových 
rozprávok, zobrazujúcich rôzne finančné témy 
a životné situácie v modernej forme.
https://5penazi.sk/5peniazko/

TV – originálne vzdelávacie kampane a aktivity pre 
verejnosť 2022
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Ako si Šípková Ruženka úver brala –

rozprávka od Päťpeniažka

▪ Video seriál pre seniorov pod názvom „Inteligentný senior“– 20 krátkych 
video reportáži pre starších, na rôzne finančné témy a situácie – všetko založené 
na reálnych životných prípadoch
Najviac žiadané témy: Bankový účet, Online banking, Ako používať kreditnú kartu, Nakupovanie online, Najbežnejšie finančné podvody, 

Sporenie a investovanie, Poistenie

https://5penazi.sk/5peniazko/5peniazko_assets/videos/ruzenka_hd.mp4
https://5penazi.sk/5peniazko/5peniazko_assets/videos/ruzenka_hd.mp4


in the regions and online in 2021 - 2022
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Od Slovenskej koruny k euru
▪ Permanentná interaktívna výstava pre študentov a verejnosť 

zobrazujúca formovanie a vývoj Eura system
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Viac ako 4000 návštevníkov

InfoSWAP
▪ Online webinar ktorí spája univerzity a študentov po celom Slovensku 

s rôznymi študijnými zameraniami
▪ Prostredníctvom zdieľania informácii, študenti získavajú znalosti z 

oblasti financií ale aj nefinančnej sféry

Zapojilo sa viac ako 400 univerzitných študentov 

Príbehy s Kremnice 
▪ Animované príbehy na finančnú tému banského mesta Kremnica (Ako 

zarobiť peniaze; Minúť peniaze; Ušetriť peniaze; Požičať si; Chrániť 
peniaze) a ďalšie interaktívne aktivity pre rodiny

Viac ako 400000 videní; 11228 návštevníkov webu ; 4:39 priemerný čas strávený na webe



Ďakujeme za pozornosť

Next steps AM 2022 -10.5. 2022

Mgr. Júlia Čillíková 

AKÁKOĽVEK DÔSLEDNÁ REGULÁCIA NIE JE 
DOSTATOČNE ÚČINNÁ BEZ FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

NBS vníma ako súčasť svojich úloh, podporu finančnej gramotnosti obyvateľstva a chce 
prispieť k podpore finančného vzdelávania na Slovensku

výkonný riaditeľ úseku dohľadu a ochrany 
finančných spotrebiteľov


