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Spoločnosť Provident Financial podporuje finančné vzdelávanie  prostredníctvom 
projektu Škola rodinných financií, ktorý realizujeme s Nadáciou pre deti Slovenska  
už od roku 2008. Rozhodli sme sa podporiť tento projekt určený na zvyšovanie sociálno–
finančnej  gramotnosti, pretože je to blízke nášmu predmetu podnikania a cítime 
v spoločnosti dopyt po lepšej schopnosti ľudí spravovať svoj vlastný rozpočet. Forma 
vzdelávania priamo v komunitách znamená, že ľudia nemusia nikam cestovať a sú im tieto 
informácie odovzdané jazykom, ktorým sami hovoria. Učenie sa tak stáva ľahšie 
a prirodzenejšie. 
Každý rok sa snažíme projekt Školy rodinných financií rozvinúť, inovovať. V tejto publikácii 
chceme spolu s partnermi  podporiť realizáciu praktických činov v komunitách účastníkov. 
Myslíme si, že osobná skúsenosť, keď  účastníci kurzov budú môcť výsledok vytvorený 
vlastnými rukami vidieť, cítiť a počuť, im dá silný zážitok, ktorý im pomôže lepšie si 
zapamätať preberanú tému. Niekedy  je to hlavne o odvahe zmeniť staré zaužívané 
postupy k lepšiemu.  A o to nám všetkým v konečnom dôsledku ide  –  o zvyšovanie 
životnej úrovne a kvality života účastníkov kurzov. Prajem všetkým lektorom Školy 
rodinných financií, aby im tento materiál čo najlepšie slúžil a inšpiroval v živote.  

Russell Johnsen, 
generálny riaditeľ Provident Financial pre Českú republiku a Slovensko
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1. PRAKTICKÝ ČIN
Život v minulosti poskytoval viac príležitostí získať 
v detstve a v období dospievania potrebné zručnosti  
pre život. Tieto zručnosti boli dennodenne precvičované,  
na čo dohliadala  rodina, škola, komunita. V dnešnom svete 
plnom zmien nároky na používanie  životných  zručností 
rastú, ale príležitosti na ich trénovanie sa zmenšujú. Jednou z 
príležitostí ako a kde cielene trénovať životné zručnosti,  
sú programy rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti 
a  životných zručností, ktorých súčasťou sú praktické činy. 

Tréningy rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti sú zamerané 
na pochopenie skutočnosti, že peniaze nie sú cieľom života, 
ale dôležitým nástrojom na šťastný, úspešný, spokojný, 
užitočný život. Súčasťou  týchto tréningov je aj rozvoj 
osobných a sociálnych kompetencií/životných zručností  
s využitím metodiky Vysoko efektívneho učenia podľa 
S. Kovalikovej1. Učenie o peniazoch prebieha v súvislosti 
s rozvíjaním zodpovednosti, spolupráce, rešpektujúcej 
komunikácie, starostlivosti, iniciatívy, kritického myslenia 
a ďalších osobných  a sociálnych kompetencií/životných 
zručností. Cieľom učenia je získať  ucelený  pohľad  
na peniaze,  na spôsoby nakladania s nimi, pochopiť  
dôležité súvislosti a uvedomiť si hodnoty v živote človeka. 

Efektívnou metódou rozvoja životných zručností sú sociálne 
projekty2  - „učiť sa byť a učiť sa žiť s druhými“ - kľúčová časť 
edukačného programu Vysoko efektívne učenie podľa 
S. Kovalikovej3. Sociálne projekty umožňujú získavať 
skúsenosti s praktickou činnosťou a experimentovaním. 
Ide o projekt, ktorý vyjadruje občiansky postoj a prináša 
niečo pozitívne pre skupinu, komunitu - účinný prostriedok 
prepojenia učenia so životom. Sociálne projekty sa pokladajú 
za jednu z najvýznamnejších metód podporujúcich vnútornú 
motiváciu učiacich sa alebo neformálnych skupín, podnecujú 
kooperatívne učenie (Bagalová, Piovarčiová 2006).

Vo všeobecnosti sociálne projekty môžu mať formu 
integrovaných tém, tematických celkov, praktických 
problémov zo životnej reality či praktickej činnosti vedúcej 
k nejakému výsledku – vytvoreniu produktu,  výrobku alebo 
prospešného praktického činu pre rovesníkov,  miestnu 
komunitu, spoločnosť. Môžu mať rôzny rozsah - celotriedne, 
skupinové alebo individuálne projekty. Pri uplatnení hľadiska 
časového trvania ich delíme na krátkodobé (niekoľko dní), 
strednodobé (niekoľko mesiacov) a dlhodobé (polročné 
a dlhšie). 

Praktický čin chápeme v tejto súvislosti ako konkrétny 
výstup sociálneho projektu. Ide o aktivitu pre dobro svojej 
komunity, rodiny,  skupiny,  pre prospech rovesníkov, 
rodičov, spoluobčanov, životné prostredie. Praktický čin 
umožňuje preveriť vlastné vedomosti a schopnosti pri riešení 
skutočných problémov. Poskytuje im možnosť praktizovať 
občianstvo, iniciatívu v oblastiach, na ktorých nám záleží 
a osobne sa nás dotýkajú. Projekty  sa môžu  zamerať, 
napríklad, na učenie o zaujímavých témach - spravovanie 
osobných financií a investovanie zdrojov, pomoc v domove 
dôchodcov, v detskom domove, pri úprave detského ihriska, 
na ochranu a starostlivosť o zvieratá, komunikáciu 
s kompetentnými odborníkmi s cieľom dosiahnuť pozitívne 
zmeny vo svojom okolí – na vybudovanie skalky, bylinkovej 
špirály, zriadenie sušiarne liečivých rastlín, vybudovanie 
semaforu, protihlukovej  steny, bezbariérového prístupu, 
uskutočnenie svojich alebo iných snov. 

1.1. ČO JE PRAKTICKÝ ČIN?

Praktický čin predstavuje metódu rozvoja životných 
zručností, príležitosť  učiť sa vnímať svet v súvislostiach. 
Učiaci sa samostatne vykonávajú vybranú zmysluplnú 
a pre život užitočnú aktivitu. Cielene pri tom využívajú 
a rozvíjajú životné zručnosti, a tak testujú,  dokumentujú 
úroveň ich zvládnutia v reálnom svete. 

Praktický čin prebieha v nasledujúcich fázach:
• príprava aktivity,
• realizácia aktivity,
• reflexia procesu prípravy a realizácie aktivity,
• hodnotenie úrovne dosiahnutia cieľov aktivity, zvládnutie 

životných zručností.

V praktickom čine nejde len o aktivitu, ktorá spestrí učenie 
sa či vyplní voľný čas. Ide o cielené rozvíjanie vybraných 
životných zručností a hodnotenie úrovne ich zvládnutia. 
Dôležitou súčasťou praktického činu je reflexia po 
aktivite, pohľad späť na to, čo sme urobili, čo sme sa 
naučili, pozorovali, cítili. Pri hodnotení overujeme či to, 
čo sme si naplánovali, sme splnili, či sme to robili správne, 
múdro, tak ako to situácia vyžadovala. Oceňujeme, čo bolo 
dobré, hľadáme námety na zlepšenie.

Aké životné zručnosti v praktickom čine rozvíjame?
Pri praktickom čine môžeme rozvíjať  všetky životné 
zručnosti. Záleží na potrebách skupiny, jednotlivcov, kde 
zacielime našu pozornosť. Odporúčame vybrať dve až tri 
zručnosti, ktorých rozvoj bude pri praktickom čine kľúčový. 
Na ne zameriavame pozornosť učiacich sa prostredníctvom 
aktivít, cielenej reči, otázok reflexie, pozorovania, 
sebapozorovania počas všetkých fáz praktického činu.

V praktických činoch zameraných na rozvoj sociálno–
finančnej gramotnosti  sa najčastejšie vyskytuje rozvoj 
finančnej zodpovednosti a prijímania rozhodnutí, príprava 

rozpočtu, jeho monitorovanie, vyhodnocovanie plnenia, 
organizovanie osobných financií, komunikačných zručností 
(zvlášť aktívne počúvanie), spolupráca, iniciatíva a vytrvalosť.
Praktický čin poskytuje tieto príležitosti:
• rozvoj rešpektujúcej komunikácie, ďalších zručností 

potrebných na spoluprácu - deľba úloh, podporovanie, 
zodpovedné plnenie úloh, tvorivé riešenie problémov, 
skupinové rozhodovanie ...,

• uvedomiť  si problém a hľadať jeho riešenie,
• praktickú činnosť,
• vnímať seba, sebapoznanie,
• vnímať a poznať  druhých.

Pre vybrané životné zručnosti definujeme jednotlivé prejavy 
správania, ktoré môžeme pozorovať pri praktickom čine. 
Uvádzame niekoľko príkladov životných zručností spolu  
s možnými prejavmi správania.

SPOLUPRÁCA
Prejavy správania - podľa čoho vieme, že účastníci 
spolupracovali:
n v skupinkách si rozdelia úlohy, 
n každý je zapojený, prispieva  svojím dielom,
n trpezlivo čakajú  na odpoveď,
n vzájomne si pomáhajú a podporujú sa,
n vytvoria pracovné skupinky na plnenie určitej úlohy,
n ochotne  urobia podľa návrhov druhého, ak je to 

zmysluplné, 
n povzbudzujú a oceňujú sa,
n sledujú čas pri plnení úloh, plnia ich v stanovenom čase. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV
n Hovoria o svojich pocitoch, 
n zaujímajú sa o pocity iných, 
n poskytujú informácie, opis situácie,
n navrhujú viac riešení, 
n počúvajú návrhy iných, 
n hneď nehodnotia nápady iných, dávajú  zisťovacie otázky  

„Ako to myslíš?“,
n pýtajú  sa na ďalšie možnosti riešenia,
n hľadajú kritériá hodnotenia problému, výberu,  

optimálneho  riešenia.

ZODPOVEDNÉ  SPORENIE 
n poznajú rôzne spôsoby sporenia v domácnosti,
n diskutujú o výhodách a rizikách sporenia na dlhodobé 

ciele, 
n určia si jednotlivé postupy sporenia, 
n zisťujú ceny tovarov a služieb pred nákupom, 
n orientujú  sa v cenách výrobkov v jednotlivých predajniach 

v meste,
n cielene sporia na  konkrétnu vec  - krátkodobo, 

strednodobo, dlhodobo.

REŠPEKT
n Používajú opisné vyjadrenia a poskytujú informácie,
n dodržiavajú pravidlá a dohody,
n pri rozhovore počkajú, kým  niekto dohovorí,
n navrhujú výber z rôznych možností,
n prejavujú empatiu,
n sú otvorení  diskutovať o rôznych alternatívach,
n dokážu sa ospravedlniť, 
n dokážu prijať ospravedlnenie. 

VYTRVALOSŤ
n Dokončia každú začatú prácu,
n plánujú a rozdeľujú prácu na menšie časti, úlohy, 
n postupne dokončujú čiastkové úlohy, aby sa dopracovali  

k plánovanému výsledku,
n navrhujú riešenia problémov, ktoré sa priebežne vyskytnú.

SAMOSTATNÉ ROZHODOVANIE
n  Jasne pomenujú  svoj cieľ, sen,
n  krokujú aktivity na dosiahnutie svojho cieľa,  sna 
n  iniciatívne vyhľadávajú  potrebné informácie,
n  zvažujú, porovnávajú rôzne  možnosti,
n  zodpovedne vyberajú  rozhodnutie.

INICIATÍVA
n  Hľadajú  rôzne možnosti zárobku,
n  vyhľadávajú rôzne zdroje informácií, 
n  konajú aktivity  smerujúce na uskutočnenie sna, 
n  využijú zmysluplne  recyklovanie zdrojov,
n  spoluobčania (rovesníci) sa  začínajú zaujímať o praktický čin, 
n  aktivity účastníkov.

4 5

1Vysoko efektívne učenie podľa S. Kovalikovej -  novší názov pre Integrované tematické 
vyučovanie, ktoré na Slovensku rozvíja a odborne garantuje Asociácia S. Kovalikovej 
- Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku. Program bol experimentálne overený  ŠPÚ  
v rokoch 1993- 2001. www.skola21.sk, www.ask21.sk

2Bližšie Walterová, E.: Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. 
Brno: MU 1994.

3Bližšie Kovaliková, S. Olsenová, K.: Integrované tematické vyučovanie. 
Bratislava: Faber 1996.



RIADENIE RIZIKA
n Diskutujú o životných hodnotách,
n rozmýšľajú nad  rizikami v jednotlivých obdobiach 

životného cyklu,
n zisťujú a porovnávajú informácie o rôznych poisteniach,
n plánujú preventívne opatrenia.
n vytvárajú si osobné rezervy. 

1.2. PRÍPRAVA PRAKTICKÉHO ČINU

Aktivitu(y) pre praktický čin vyberáme s ohľadom na vybrané 
životné zručnosti, ktoré sa u účastníkov snažíme cielene 
rozvíjať. Do úvahy berieme nasledujúce kritériá aktivity. 
•  pre účastníkov bude príťažlivá, atraktívna, vzbudí emócie,
• všetci účastníci budú mať príležitosť zapojiť sa do aktivity 
 a prezentovať svoje schopnosti byť úspešní,
• výsledky, dôsledky aktivity budú užitočné pre jednotlivca, 

pre skupinu alebo pre širšiu komunitu (školu, rovesníkov 
na sídlisku, obec...).

Miera zapojenia detí v tejto fáze praktického činu je rôzna. 
Možno postupovať viacerými spôsobmi: 
Praktický čin vyberú lektori, komunitní, sociálni 
pracovníci.
Pri výbere sa možno inšpirovať niektorou z nasledujúcich 
oblastí: 
1. Aktivita na zlepšenie prostredia, v ktorom účastníci 

žijú  (skupina,  klub, škola, obec, komunitné centrum: 
vybudovanie jedlej záhrady,  bylinkovej špirály,  
vymaľovanie triedy, klubu, zriadenie hygienického kútika, 
pravidelné zušľachťovanie prostredia...).

2. Zorganizovanie podujatia, akcie pre rôzne sociálne  
skupiny v komunite (napríklad učenie o manažovaní  
osobných financií pre dôchodcov, deti z detského domova, 
iné sociálne znevýhodnené  skupiny, víkendový program 
pre tieto skupiny,  príležitostné trhy, uvarenie spoločného 
obeda, slávnostné stolovanie...).

3. Zorganizovanie podujatia, spoločnej akcie pre deti  
a dospelých (napríklad príprava aktivít pre deti a rodičov 
na rozvíjanie sociálno-finančnej gramotnosti, hľadanie 
výnimočných dospelých, ktorí uskutočnili svoje sny „vzory 
v našom okolí“...).

4. Vytvorenie samostatného diela, podujatia, poskytovanie 
služby (nácvik divadelného či hudobného predstavenia, 
vytvorenie knihy receptov, filmu, zorganizovanie módnej 
prehliadky, tematickej výstavy...).

5. Uskutočnenie aktivity pre vlastnú skupinu (pripraviť 
program pre skupinové stretnutie, zorganizovať výlet  
pre skupinu, recyklovanie surovín...).

6. Samostatné riešenie problémov denného života 
(nákupy a varenie jedla, samostatné cestovanie  spojmi 
MHD, vedenie finančného denníka ...).

7. Tvorba  a realizácia prieskumu, ankety, mapovanie 
potrieb v komunite (prieskum najvýhodnejších  bankových 
účtov,  prieskum hladiny cien vybranej služby, prieskum 
skúseností s finančnými produktami na trhu...).

8. Tvorba metodických materiálov k téme osobných  
financií -  zaujímavé testy, úlohy, námety aktivít  
na praktické činy pre rôzne cieľové  skupiny (dôchodcovia, 
deti v inštitucionálnej starostlivosti, deti v špeciálnej škole, 
dobrovoľníci  v organizácií, rodičia, učitelia...).

Praktický čin vyberáme spolu s účastníkmi. V skupinovej 
diskusii ujasňujeme porozumenie, čo je to  „praktický čin“   
a prečo ho robíme. Hľadáme aktivitu, ktorá súvisí  
s každodenným životom skupiny, so záujmami jej 
jednotlivých členov alebo komunity, v ktorej účastníci žijú, 
kde môžu vybrané životné zručnosti rozvíjať. 
Hovoríme o tom:

Čo môžeme  vytvoriť vo svoj prospech, v prospech 
spoločenstva, v ktorom účastníci žijú? 
Čo chceme urobiť?
Prečo to chceme urobiť. S akým cieľom?
Pre koho robíme aktivitu?
Čo môžeme  samostatne zorganizovať?
Aké zdroje na to budeme potrebovať?

Pri samotnej diskusii trénujeme komunikačné zručnosti, 
napríklad dodržiavanie pravidiel diskusie:

Hovorí len jeden.
Neútočíme na nápady iných.
Používame vecné argumenty.

Zoznam prioritných návrhov môžeme predstaviť vedeniu 
školy či starostovi obce, predstaviteľovi sponzorskej firmy 
alebo spolupracujúcej organizácii. Ich názory  sa tiež snažíme 
zohľadniť pri konečnom výbere praktického činu.

Pred diskusiou účastníci môžu urobiť prieskum potrieb 
spoluobčanov, problémov v komunite. Zistenia prezentujú 
v skupinovej diskusii a zostavia zoznam možných aktivít. 
Prideľovaním bodov jednotlivým aktivitám (napríklad každý 
dostane päť bodov, ktoré môže rozdeliť medzi predkladané 
návrhy) vyberú priority. Výber praktických činov umožňuje 
trénovať aj  spôsoby skupinového rozhodovania.

1.3. REALIZÁCIA PRAKTICKÉHO ČINU

Keď sme praktický čin vybrali, nasleduje konkretizácia plánov, 
ako ho uskutočniť.
Postupne odpovedáme  na otázky:

Aké aktivity uskutočníme?
Ako budeme postupovať? 
Kde?
Kedy? 
Ako si rozdelíme úlohy?
Čo to bude stáť?
Čo na to potrebujeme?
Ako to zdokumentujeme?
Ako to vyhodnotíme?

Praktický čin realizujeme vo viacerých krokoch:

Krok prvý
Formulácia cieľov

Hovoríme  s účastníkmi o tom, ako si predstavujeme úspešné 
vykonanie praktického činu. Zlaďujeme predstavy skupiny 
a vytvárame spoločný obraz, formulujeme ciele 
praktického činu. Pomenovávame aj zručnosti, ktoré  
na dosiahnutie týchto cieľov budeme potrebovať a ako sa
 v správaní účastníkov budú prejavovať - čo budeme vidieť, 
počuť, cítiť.
Spolu stanovíme  kritériá, kedy budeme považovať našu 
aktivitu za úspešnú. Hovoríme o  kritériách kvalitnej  práce. 
Snažíme sa pritom byť presní a špecifickí. Napríklad  pri 
organizovaní Dňa spoločného stolovania si premyslíme:

Kvantitatívne výstupy
Do jedálneho lístka  vyberieme a spoločne pripravíme  
aspoň tri jedlá podľa zásad zdravej výživy.
Do aktivity  sa zapojí  aspoň 16  deti a 3 dospelí.

Kvalitatívne výsledky
PREJAVY SPOLUPRÁCE:
vytvorený  jedálny lístok dňa, kde sú zahrnuté jedlá, na ktorých 
sa skupina dohodla bez hádky, 
sú pomenované  činnosti, ktoré  je potrebné robiť pri  príprave, 
varení, stolovaní,
sú  rozdelené zodpovednosti, kto čo zabezpečí, 
členovia skupiny ochotne plnia   prevzaté úlohy, zodpovednosti, 
pri vzniknutých problémoch sa pýtajú iných na ich názor, 
získajú podklady -  ceny tovarov, v diskusii odhadujú možné 
náklady na spoločný obed,
... 
PREJAVY SEBAÚCTY:
 účastníci budú vedieť pomenovať, ako jednotlivci prispeli 
k úspechu spoločného diela (stolovania),
 vedia povedať, čo mohli urobiť inak,
budú vedieť opísať aspoň 3 prednosti svojho jedla a 1 rozvojovú 
možnosť procesu prípravy, 
budú cítiť hrdosť na vydarené jedlo, stolovanie,  svoje 
schopnosti, ....

Ďalej premýšľame o miere úspešnosti pri jednotlivých 
prejavoch životných zručností. Konkretizujeme oblasti 
predpokladanej zmeny, čo budeme považovať za úspech 
- v správaní, vo vzťahoch, výkonoch, v postojoch, pocitoch, 
názoroch účastníkov.

Príklady: 
Všetci účastníci budú vedieť neznámej osobe opísať aspoň 
2 silné stránky  - svoje, členov svojej skupiny pri príprave 
spoločného stolovania (sebaúcta, úcta).

Všetci účastníci budú vedieť vysvetliť čo znamená vyvážený 
rozpočet, pomenovať, aké položky obsahuje rozpočet prípravy 
spoločného stolovania - (plánovanie zdrojov).
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Účastníci sa v skupine dohodnú na troch otvorených otázkach 
do záverečnej reflexie dňa spoločného stolovania (spolupráca, 
skupinové rozhodovanie).
Všetci v skupine sa dohodnú bez hádky, aké jedlá zaradia 
do spoločného menu:
80% potrebných činností sa bude robiť  načas, 
bez pripomínania vedúceho (zodpovednosť),
90% účastníkov  vie  pripraviť zoznam surovín a odhadnúť 
náklady na nákup potravín,  keď pozná jedlo, ktoré sa bude 
variť.
Keď sa  vyskytnú problémy počas prípravy, navrhnú účastníci 
viaceré možné riešenia a dohodnú sa, ktoré uskutočnia (pružné 
riešenie problémov).

Krok druhý
Plánovanie

Keď vieme, čo ideme robiť, ako to má vyzerať,  čo chceme 
dosiahnuť, začíname plánovať. Zostavíme zoznam všetkých 
činností, ktoré musíme urobiť, aby sme stanovené ciele 
dosiahli. Napríklad navrhnúť jedlá, získať recepty, odhadnúť 
náklady, urobiť nákupy, ... kto sa zúčastní, pozvať hostí,... kto dá 
miestnosť po skončení do poriadku...

Priority. 
Urobíme poradie dôležitosti činností, stanovíme, čo musíme 
robiť najprv, čo neskôr.
Vytvoríme zoznam jednotlivých úloh pre vybrané činnosti.

Napríklad informovanie o plánovanej aktivite: vytvorenie 
pozvánok, zasadacieho poriadku,  ...
n  Dohodneme sa, kto jednotlivé úlohy bude plniť. 
n  Odhadneme čas, ako dlho nám jednotlivé úlohy budú 

trvať. 
n  Hovoríme o tom, ktoré zručnosti budú potrebné na to, 

aby účastníci jednotlivé úlohy zvládli.

Krok tretí
Realizácia. 

V tejto časti ide často hlavne o tréning zodpovednosti 
a riešenia problémov. Priebežne monitorujeme, či sú  
dodržiavané termíny, podporujeme hľadanie tvorivých 
riešení pri vznikajúcich problémoch, výber najvhodnejších 
riešení.

Priebežne dávame spätnú väzbu  - jasnú a otvorenú. 
Pomáhame v prípade potreby. Podporujeme účastníkov, 
oceňujeme ich výkony, používame cielenú reč na životné 
zručnosti – oceňujeme iniciatívu, ochotu. Zodpovednosť 
každého rozhoduje o tom, či sa spoločné dielo podarí 
uskutočniť podľa plánov. Akokoľvek precízna príprava 
a plánovanie nezachytí všetky možné úskalia plánovaných 
činností a je potrebné za niekoho zaskočiť, niečo dotiahnuť, 
vyrobiť... Je nápomocné, keď sa nám podarí hovoriť 
o možných úskaliach realizácie aktivity a dopredu  pripraviť  
varianty riešenia, plán B.

Praktický čin má zvyčajne svoj deň D - vlastnú realizáciu 
vybranej aktivity. Sledujeme, či všetci vykonávajú 
dohodnuté úlohy, povzbudzujeme, oceňujeme účastníkov, 
tešíme sa z ich výkonov a prejavených zručností.

      Krok štvrtý
      Reflexia, hodnotenie. 

Naplánujeme, kedy a akým spôsobom budeme hodnotiť, ako 
sa nám aktivita vydarila, čo sme sa naučili, ako sa nám 
darilo uplatniť životné zručnosti v jej príprave a realizácii.

Premyslíme, ako aktivitu zdokumentujeme (natočenie 
videozáznamu, fotodokumentácia diel, ppt prezentácia, 
záznamy od účastníkov, vyjadrenia účastníkov...). 
Nezabudneme ani na to, ako dáme materiály,  pomôcky, 
priestory do poriadku.

Vyberieme si, aké metódy hodnotenia budeme používať. 
Premyslíme si, ako získame spätnú väzbu od účastníkov aj 
realizátorov

Pri kvantitatívnych výstupoch ide o jednoduché zrátanie 
účastníkov, vytvorených produktov, urobených  aktivít...

Pri kvalitatívnych výsledkoch zisťujeme dôsledky aktivít 
na správanie účastníkov, na prostredie, okolie. Získavame 
odpovede na otázky - čo oceňujem a čo  mohlo byť inak. Na 
zistenie dôsledkov môžeme  naplánovať napríklad anketu, 
rozhovory s účastníkmi, pozorovanie reakcií účastníkov, 
realizátorov, účastníci si môžu zapísať  do denníka dojmy 
z aktivity,  prečítať  úryvky na spoločnej komunite, poslať sms,  
zosumarizovať obsah odkazov z knihy návštev...

Premyslíme si, kedy sa budeme venovať reflexii procesu 
prípravy i  samotného priebehu aktivity a ako bude 
prebiehať. Dohodneme spoločné stretnutie realizátorov  
po skončení aktivity.

Spoločné uvažovanie o tom, ako aktivita prebiehala, je 
dôležitou súčasťou praktického činu. Skupina spoločne 
hľadá odpovede na otázky: 

Ako sme to dokázali? 
Čo bolo kľúčovým momentom, že sa nám dielo 
podarilo?
Čo bolo príčinou, že sme neuspeli?
Aké životné zručnosti sme potrebovali?
Aké nám chýbali? 

Praktický čin poskytuje účastníkom  príležitosť spoznať 
sám seba, spoznať známych ľudí v nových situáciách, 
spoznať nových ľudí. Podporuje učenie sa spolu,  rešpekt  
jeden  k druhému a vnímanie jedinečnosti každého. Prináša 
jedinečnosť zážitkov, nové skúsenosti, výzvy, podnety  
na premýšľanie aj konanie. 

Spracovali: Tatiana Piovarčiová, Ľubica Bagalová 

2

3

8 9

4 2.  PRÍKLADY PRAKTICKÝCH ČINOV

2.1. Názov praktického činu: Rozvíjanie 
finančnej gramotnosti

Časové trvanie:  máj – jún 
Počet účastníkov:  detí: 36    dospelých: 10

1. Aké zručnosti ste u detí a mladých ľudí cielene 
rozvíjali?

Rozvíjali sme najmä životnú zručnosť – spoluprácu:
n  Vedenie dialógu o spoločnom cieli,
n  rozhodovanie v  skupine,
n  rozdeľovanie úloh pri napĺňaní cieľa,
n  iniciatíva pri plnení nepopulárnych úloh (napr. 

upratovanie).

Zvyšovali sme u detí finančnú gramotnosť:  
n  Tvorba rozpočtu na nákup potravín – odhady cien a ich 

porovnanie s realitou, 
n  zodpovedné nakupovanie – dodržanie  podľa 

dohodnutého plánu nákupu.

Rozvíjali sme rešpektujúcu komunikáciu:
n  Vypočuť názor iného a nehodnotiť celého človeka,
n  neútočiť na iného, keď má odlišný názor.

Rozvíjali sme u detí hrdosť, sebaúctu:
n  Vyjadriť ocenenie  členom svojej aj cudzej skupiny,
n  uvedomiť si pozitíva  svoje, svojej skupiny. 

2. Ako ste praktický čin  realizovali?

Praktický čin sme realizovali v jednotlivých triedach, ktoré 
boli vybavené kuchynkou. Deti boli rozdelené do piatich 
skupín. Každá skupina sa zúčastnila aktivít štyrikrát. Spolu 
sme uskutočnili dvadsať stretnutí. Dvakrát viedol stretnutie 
učiteľ dopoludnia a dvakrát viedol stretnutia popoludní 
vychovávateľ. Zapojili sme do projektu aj vychovávateľov, 
pretože z časového hľadiska by to bolo pre učiteľov 
veľmi náročné a takto sme prehĺbili a rozvíjali spoluprácu 
nielen medzi deťmi, ale aj pedagogickými a výchovnými 
pracovníkmi. 
Stretnutie začínalo tým, že si deti rozdelili úlohy (šéfkuchár, 
pomocníčka, príprava stola, nákupcovia, zapisovateľka, 
umývač riadu), neskôr deti vybrali recept a urobili predbežný 
rozpočet buď na tabuľu, alebo do zošita. Nákupcovia sa mohli 
vybrať do obchodu, samozrejme, s nákupným zoznamom, 
aby neminuli viac ako si naplánovali. V obchode sa deti 
museli najprv zorientovať, kde sa čo nachádza, prípadne 
požiadať o pomoc aj pani predavačku. Deti po návrate 
z obchodu zapísali  podľa pokladničného dokladu z obchodu 
reálne ceny tovaru, koľko minuli z danej sumy a koľko im  
ešte zostalo. Keď mali toto všetko hotové, mohli sa pustiť  
do varenia; šéfkuchár rozdával inštrukcie, pomocní kuchári 
ale aj ostatné deti sa podieľali na ďalších úlohách - umývali 
riad, zdobili stôl, ukladali príbory či servítky. Deti sa naozaj 
správali ukážkovo, dokázali si pomôcť, prejaviť svoj názor 
bez agresie. Dokonca pripravili stolovanie a pohostili aj 
svojich spolužiakov a kamarátov. Ich oči sa usmievali 
a tvár žiarila, keď videli ako sa pozvaní hostia tešia. Naše deti 
potrebujú prežívať veľké množstvo pozitívnych zážitkov, 
pocity úspechu, hodnoty, užitočnosti, aby sa aspoň čiastočne 
kompenzovali zážitky neúspechu a inakosti. 

3. Ako boli do prípravy a realizácie zapojení účastníci?

Cieľová skupina detí sa zapájala do prípravy a realizácie 
veľmi aktívne. Pri každom stretnutí bolo ich úlohou vybrať 
recept s jedlom, ktorý budú variť, piecť. Spísali si potrebné 
suroviny, nakupovali, platili, počítali peniažky, vykladali tovar. 
Pri varení im pomáhala a usmerňovala ich dospelá osoba, 
ale deti chceli, a niektoré aj vedeli, ako na to (šúpali zemiaky, 
miešali cesto, robili palacinky a pod.). Sami si pripravovali stôl, 
umývali riad a pozývali hostí. Pre deti to bol naozaj zážitok 
samostatnosti, spolupráce a iniciatívy. 

4. Ako ste realizáciu praktického činu zhodnotili? 

Kvalitatívne výstupy: aktivitu pokladáme za úspešnú, 
pretože sme pozorovali nasledujúce  prejavy a zmeny  
v správaní detí: 
n  Deti sa dokázali dohodnúť na rozdelení úloh, dokázali 

prijímať názor iných detí, pri spätnej väzbe dokázali 
vyjadriť svoj názor, dohodli sa na výbere jedného jedla  
a spolu ho uvarili, dokázali si aj spontánne pomôcť.

n  Počas dvadsiatich aktivít sa nevyskytla fyzická agresia, 
útok na iné dieťa pri presadzovaní si vlastných 
požiadaviek.

n  Deti sa naučili rozpoznať jednotlivé euro mince, bankovky; 
majú predstavu o cene potravín v obchode, vedia, ako sa 
majú správať pri nakupovaní.

n  Dokázali sa podeliť so svojou prácou aj s ostatnými deťmi 
a čo je veľmi dôležité, urobili to nezištne a s radosťou.

Na stretnutiach sme uskutočňovali spätnú 
väzbu na každé stretnutie, oceňovali 
úspechy pri plnení úloh. Napísali sme 
a zverejnili článok po skončení projektu 
v novinách Mojmírovčan (noviny obce 
Mojmírovce a okolia). Z aktivít sme vytvorili 
fotodokumentáciu, záznam výdavkov 
a príjmov (finančný rozpočet) v zošitoch 
jednotlivých skupín.

Spracoval POKESON, o. z. 
Upravila: Tatiana Piovarčiová



2.2. Názov praktického činu: Vytvorme si krajší 
a zdravší svet

Časové trvanie: máj – september (2 x 30 hodín)

Počet účastníkov:  detí  (10 - 16 rokov) – 56,  dospelí: 
dvaja lektori, štyria učitelia pracovnej výchovy, učiteľka 
informatickej výchovy, školník.

Zámer praktického činu: 

Rozvíjať sociálno–finančnú gramotnosť detí v škole,  ich 
environmentálne i estetické cítenie  a   osobnú zodpovednosť 
za prostredie, v ktorom žijeme.
Skrášliť prostredie školského dvora - vytvoriť novú skalku 
a kvetinový záhon.

1. Aké zručnosti sme u detí a mladých ľudí cielene 
rozvíjali?

Naše deti sú často ekonomicky a sociálne znevýhodnené. 
Mnohé pochádzajú z rodín, kde nedostávajú dostatok 
rôznorodých  podnetov na svoj osobnostný  rozvoj. Úprava 
okolia a jeho skrášľovanie je pre väčšinu z nich nepodstatné, 
pretože na to nie sú zvyknuté z rodinného zázemia. Ako 
náhle sme sa začali viac venovať  tomuto praktickému činu, 
ich záujem rástol. 

Týmto praktickým činom sme chceli u detí rozvinúť 
nasledovné životné zručnosti: 

Spoluprácu - pochopenie princípov spolupráce:
n rešpektujúce vypočutie názorov iných, 
n kultivované, úctivé vyjadrenie svojho názoru v diskusii,
n spoločné rozhodovanie,
n vyjednávanie vzájomne výhodných podmienok,
n rozdeľovanie úloh a ich zodpovedné plnenie.
 
Plánovanie a hospodárne zaobchádzanie s peniazmi:
n odhady cien rastlín a materiálov na vybudovanie skalky, 

záhonu,
n zisťovanie cien a orientácia v cenách  rastlín a materiálov, 
n odhadovanie objemu a ceny ľudskej práce,
n význam a postupy tvorby rozpočtu.

Iniciatíva:
n kritické vnímanie svojho okolia,
n plánovanie jeho zlepšenia,
n iniciatívne konanie pri zlepšovaní prostredia, v ktorom 

dennodenne žijú.
 
Vytrvalosť:
n vytrvanie a dokončenie začatého diela napriek 

prekážkam, 
n čakanie na finálny výsledok,
n schopnosť požiadať o pomoc, zapojenie ďalších zdrojov 

pri dokončení práce, 
n schopnosť kriticky zhodnotiť svoje možnosti a prínosy.

2. Ako sme praktický čin  realizovali?

Príprava 
Prvým krokom bolo zhodnúť sa na konkrétnom výbere 
zámeru projektu. Po náročnej diskusii sme sa rozhodli pre 
tvorbu skalky a záhradného záhonu. Už pri oboznámení sa 
so zámerom praktického činu, boli  deti zvedavé, prečo niečo 
také chceme robiť. Spoločne s deťmi sme zmapovali okolie 
našej školy, vytvorili viaceré návrhy na jeho zlepšenie. 
O realizácií projektu sme upovedomili starostku obce  
a zverejnili sme náš  zámer v obecných novinách. Počas 
školského výletu na Zemplínsku Šíravu sme deti podnecovali 
k pozorovaniu okolia - úpravy exteriérov domov, záhrad. 
V škole  sme s deťmi zorganizovali diskusiu  o cieľoch 
skrášlenia prostredia školy. V príprave  sme pokračovali počas 
hodín pracovného vyučovania a informatiky prezeraním 
časopisov,  odbornej literatúry, internetových zdrojov.  
Konkretizácia predstáv  pomáhala zvyšovať záujem detí 
o praktický čin.

Realizácia
Dopracovali sme plán premeny prostredia našej školy – 
vybudovanie novej skalky a záhradného záhonu. Uskutočnili 
sme skupinové vyučovanie na tému peniaze sú dôležité. 
Deti mali dosť skreslené predstavy o tom, koľko financií je 
potrebné na vybudovanie malej skalky. Myslíme si, že práve 
to ich naučilo menej ničiť prírodu a znečisťovať svoje okolie.

Začal sa prieskum trhu, cien potrebných materiálov, 
zostavovanie rozpočtu.  Prostredníctvom letákov a internetu 
deti hľadali informácie o cenách materiálov potrebných  
na projekt. Po prázdninách deti spoločne s učiteľmi pracovnej 
výchovy upravili terén. Vytvorili sme  plán sadenia rastlín.  
Oslovili sme  sponzorov na získanie hliny a materiálov. 
Komunikovali sme svoje zámery - plány vytvoriť skalku 
a záhon - aj  s pracovníčkami záhradkárstva, ktoré pomáhali 
svojimi radami na vytvorenie plánu sadenia. Mali už 
skúsenosť s pomocou pri tvorbe projektov v školách, no 
ako uviedli, ešte nezažili, aby sa na nich prakticky podieľali 
samotní žiaci. 

Namáhavú prácu pocítili hlavne starší žiaci pri rozvážaní hliny, 
umiestňovaní skál na skalku. No po úspešnej práci sa chválili 
spolužiakom, že to práve oni pripravili priestor na sadbu.  

Sadenie skalničiek, kvetov a stromčekov bolo pre deti veľkou 
zábavou. Každý chcel mať kúsok podielu na spoločnej tvorbe.

Realizáciu praktického činu sme vyhodnotili, zdokumentovali. 
Na záver sme sa  poďakovali  zúčastneným stranám, 
sponzorom. Informovali sme obec o úspešnej  realizácii 
nášho zámeru v obecných novinách.

3. Ako boli do prípravy a realizácie zapojené deti, mladí 
ľudia?

Zapojiť deti do realizácie projektu nebolo ťažké, pretože 
všetko sa odohrávalo formou  zmysluplného zážitkového 
učenia v ich každodennom prostredí. Naše deti sa navzájom 
poznajú (ide o rómsku komunitu), no majú problém  
so vzájomnou spoluprácou a s rešpektujúcou  komunikáciou. 
Ich zapojenie do prípravnej fázy praktického činu, 
sprostredkovanie skúseností – výlet a pozorovanie záhrad, 
štúdium obrazových materiálov pomohlo deťom lepšie 
pochopiť zámer projektu. Rozdelenie úloh  pri budovaní 
skalky a záhonu im pomáhalo zapojiť  sa  do  vytvárania  
veľkého spoločného diela.  

4. Ako sme realizáciu praktického činu zhodnotili? 
      (Ukazovatele a metódy hodnotenia) 

Tento projekt  pomohol deťom vytvárať si hodnotové 
postoje, prejaviť ich vo svojom konaní - rozvinúť  
environmentálne cítenie,  ohľaduplnosť,  zodpovednosť 
za vytváranie a  ochranu životného prostredia, vytvárať  
pozitívne medziľudské vzťahy. 
Získavaním informácií o materiáloch na realizáciu projektu 
- o cenách rastliniek, stromčekov, kvetín a iného materiálu 
- deti získali predstavu o hodnote materiálov, vstupných 
nákladoch na realizáciu projektu, o postupoch tvorby 
rozpočtu, jeho plánovaní,  monitorovaní čerpania, 
vyúčtovania rozpočtu,  čim sme u nich rozvíjali zručnosť 
zodpovedne a plánovane narábať s financiami. 
     
Pracovníčky záhradníctva boli milo prekvapené, ako deti 
so záujmom aktívne  počúvali informácie o rastlinkách,  
o tom ako ich treba správne zasadiť a starať sa o ne. 

Deti pracovali veľmi iniciatívne. Už v predstihu si našli miesto 
a trpezlivo čakali na zasadenie svojej rastlinky. Všetci sa 
zapájali bez napomínania, spolupracovali, nehádali sa.

Praktický čin sme zdokumentovali  - fotografiami a spätnou 
väzbou – vyjadreniami detí, pozorovaním správania rodičov, 
detí,  kreslením obrázkov. 
Pri kreslení deti vyjadrovali hrdosť na výsledok svojej práce. 
Všetky  obrázky sme vystavili na nástenke. 

Prekonávaním prekážok pri dokončení skalky a záhonu sa  
posilňovala ochota nenásilne riešiť problémy a úlohy. 

Keďže takéto aktivity naše deti bežne v škole nerobievajú, 
bolo  to pre nich niečo nové a zaujímavé, ochotne sa zapájali 
do činnosti a pomáhali si. Začali sa viacej zaujímať 
o prostredie školy, jeho skrášľovanie. V budúcnosti by sme 
radi vytvorili pre žiakov i oddychovú či hraciu zónu. 

Tým, že projekt trval dlhšie  a výsledok jeho realizácie sa 
musel posunúť  po ukončení letných prázdnin, sme  deti 
viedli k vytrvalosti a pružnému prispôsobeniu celého procesu 
dosiahnutiu cieľa.  

Tento praktický čin spojil do spoločnej činnosti nielen 
našich žiakov, ale aj pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov. Pozitívna odozva odznela i zo strany rodičov 
- pýtali sa, čo sa deje  a dokonca prisľúbili pomoc  pri ďalšej 
úprave okolia školy. 

Tým, že každé dieťa priložilo ruku k dielu si oveľa viac vážia 
svoju prácu a neničia ju, považujú ju za svoje vlastníctvo,  čo  
znamená veľký pokrok   v správaní sa detí. Naši žiaci  si  dnes 
viac vážia čistotu prostredia a konkrétnejšie vnímajú zmeny 
vo svojom okolí. To nás len utvrdilo v tom, že i keď sú to deti 
z iného  kultúrneho prostredia,  ak majú správnu motiváciu 
a prístup, sú schopní  zmeniť svoje zmýšľanie a konanie. 
Na nás, učiteľoch však ostáva neľahká úloha, pokračovať 
v tejto zmene neustálou trpezlivou prácou, používaním 
opisnej cielenej reči na správanie detí, poskytovaním 
podstatných informácií o spôsobe vytvárania zdravého 
a príjemného prostredia okolo seba, stálym  upevňovaním 
rozvíjaných životných zručností.

Spracovali: Mgr. Anna Mišľanová,  Katarína Romaňáková, 
Špeciálna základná škola Pavlovce nad Uhom, Kapušianska  2
Upravila : Tatiana Piovarčiová
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PRÍLOHY

Príloha č. 1:

METÓDY HODNOTENIA PRAKTICKÉHO ČINU

Pri praktickom čine zvyčajne získavame údaje potrebné  
na hodnotenie nasledujúcimi metódami:
n Písomná spätná väzba od realizátorov praktického činu  

- Čo oceňujem? Čo mohlo byť inak? a jej analýza.
n Písomná spätná väzba od účastníkov, pre ktorých bol 

praktický čin uskutočnený a jej analýza. 
n Analýza videonahrávky, fotodokumentácie.
n Vzájomné ocenenia medzi účastníkmi. 
n Postrehy, ocenenia náhodných pozorovateľov.
n Neverbálne metódy hodnotenia (pohybové škály,  

dohodnuté  hodnotiace gestá...).
n Výpovede účastníkov.
n Záznamy z aktivity (programy, scenáre, plánovacie hárky, 

zoznamy účastníkov...).
n Pozorovanie procesu lektorom, vedúcim, ďalším 

prizvaným dobrovoľníkom. Počas realizácie praktického 
činu pozorujú rozvíjané prejavy správania vybraných  
životných zručností. Zaznamenávajú jednotlivé prejavy 
správania do pozorovacieho hárku -  ukazovatele zmeny 
(jeden dospelý na 2-3 účastníkov) alebo zaznamenávajú 
vybrané prejavy správania v celej skupine (napr. 
sledovanie ochoty pomáhať pri neštandardných 
situáciách, kritické zvažovanie podmienok nákupu... ).

n Sebareflexia účastníkov (dotazníky pred a po aktivite, 
písanie denníka, vyjadrenia v komunite na otázky: Kedy si 
bol trpezlivý, zodpovedný?  Ako sa to prejavilo v tvojom 
správaní, konaní? Ako si prispel v príprave? Ako sa ti darilo 
v...?

 Otázky v dotazníkoch korešpondujú so stanovenými 
ukazovateľmi miery úspešnosti, aby sme prostredníctvom 
nich mohli úspešnosť vyhodnotiť: napr. Vedel si pomenovať 
a vysvetliť aspoň 3 silné stránky svojho diela, produktu? 
(vždy, väčšinou, niekedy, nikdy). Získal a porovnal si aspoň 
3 cenové ponuky pred rozhodnutím o nákupe produktu, 
výbere finančnej inštitúcie? 

n Reflexívna diskusia po praktickom čine. Proces rozvoja 
životných zručností pokračuje aj v tejto fáze praktického 
činu. Reflexia je súčasť upevňovania životných 
zručností. Hovoríme o životných zručnostiach - 
pomenujeme príčiny úspechu a príčiny problémov - Ktoré 
zručnosti sme používali? Ktoré nám pomáhali byť úspešní? 
Ktoré nám chýbali?

Stretnutie bezprostredne po aktivite je viac zamerané  
na zdieľanie pocitov, oceňovanie. 
Ako sa kto cíti „po“... a prečo? Čo sa podarilo? Čo sme splnili?  
Čo sme urobili správne?
Vyjadrujú  sa ocenenia, uznanie, poďakovanie.  Snažíme 
sa obmedziť pochvaly a generalizujúce výroky, napríklad, 
ste super,  bolo to výborné, úžasné. Uprednostníme opisné 
vyjadrenia: Oceňujem súhru všetkých skupín, presné  
dodržanie scenára, zabezpečenie všetkých pomôcok hodinu  
pred začiatkom, nič sme nemuseli zháňať na poslednú chvíľu...
Po aktivite účastníci ešte spracúvajú niektoré úlohy, napr. 
spätnú väzbu od účastníkov,  vyhodnocujú a interpretujú ich.

Následné stretnutie býva komplexnejšie, podrobnejšie 
spracujeme priebeh praktického činu, analyzujeme rozvojové 
možnosti. Hovoríme o procese, o výsledkoch a  ich ďalšom 
využití, o pocitoch.
Ktoré boli kľúčové momenty prípravy, uskutočnenia aktivity? 
Ako sa nám spolupracovalo? Ako sme sa cítili v príprave?
Ako kto prispel k spoločnému dielu?
Aká bola kvalita nášho produktu? Podľa čoho tak usudzujeme?
Aké zručnosti  ju pomáhali  dosiahnuť? 
Urobili sme to najlepšie, ako sme mohli? 
Čo oceňovali účastníci našej aktivity? 
Čo účastníkom našej aktivity chýbalo?
Čo, koho oceňujem ja a prečo?
Čo mimoriadne sa udialo, s čím sme nerátali? Ako sme to 
zvládli? Čo sme na  to potrebovali?
Čo mohlo byť inak? 
Aké sú naše rozvojové možnosti?
Aké zručnosti nám pomáhali zvládnuť aktivity? Ako sa 
prejavovali?
Čo a prečo fungovalo/nefungovalo?
Čo sme sa naučili?
Kde môžeme to, čo sme sa naučili, použiť v iných súvislostiach, 
v inom prostredí?

Niekoľko otázok môže byť spracovaných aj formou dotazníka 
na spätnú väzbu a vyplňujú ho účastníci písomne.
Súčasťou hodnotenia praktického činu môže byť aj udelenie 
certifikátu  o zvládnutí  životnej  zručnosti.

Často býva pre účastníkov objavným zistením, že použitie 
životných zručností uľahčí dosiahnutie cieľa a  spokojnosť 
s vykonaným dielom  je vyššia. Účastníci sú prekvapení 
z vlastnej „schopnosti“, čo všetko dokážu. 

Ak sa plánovaná aktivita nevydarí celkom podľa predstáv
V  reflexívnej diskusii rozoberáme kľúčové momenty, čo sa 
stalo, prečo sa aktivita nevydarila - Čo sa nepodarilo? 
Čo sme nesplnili? Prečo? Ako sme to mohli urobiť inak?  Čo sa 
potrebujeme naučiť?  Proces učenia životných zručností  tak 
pokračuje.

Pri prežívaní neúspechu zdieľame spoločne pocity, 
vyjadrujeme účastníkom empatiu,  podporu, hľadáme 
a pomenúvame príčiny. Problémy, ktoré sme zažili, chyby, 
ktoré sme urobili sú tiež skúsenosťou, ktorú analyzujeme 
a učíme sa z nej. Proces učenia sa životným zručnostiam je 
úspešný, aj keď sa aktivita nevydarila podľa našich predstáv. 
Účastníci získali skúsenosť, niečo sa naučili o sebe, o iných. 

Príloha č. 2:

UKAZOVATELE  ZMENY ROZVOJA ŽIVOTNÝCH  ZRUČNOSTÍ 

Opíšeme, ako využívanie životných zručností v procese 
prípravy a realizácie ovplyvnilo výsledky praktického 
činu.

Akú zmenu sme zaznamenali? Boli správne naše predpoklady? 
(kvalitatívne výsledky)
Ako sme pozorovali definované prejavy správania? V akých 
súvislostiach sa prejavovali? (kvalitatívny ukazovateľ zmeny, 
prejavy v správaní) 
V akej miere?  (miera úspešnosti)
Pri vyhodnotení venujeme  pozornosť  aj overeniu stanovenej 
miery úspešnosti pri rozvoji jednotlivých zručností.

Príklad 1:
Ukazovateľ zmeny
Všetci účastníci sa vystriedajú pri prezentácii svojich produktov 
alebo sa aktívne zúčastnia ankety medzi návštevníkmi 
podujatia (odvaha, sebadôvera).

Miera úspešnosti zmeny (Zaznamenáme, ako účastníci 
využili možnosť výberu, kde, pri ktorej úlohe sme mali 
možnosť ju pozorovať):
85 % detí prezentovalo vytvorené produkty, 25 % detí realizovalo 
anketu medzi účastníkmi (10 % účastníkov sa zúčastnilo 
na obidvoch činnostiach). Pozorovali sme  zvýšený záujem  
prezentovať na verejnosti a odvahu viesť rozhovor s neznámym 
človekom.

Príklad 2:
Ukazovateľ zmeny
Všetci účastníci si budú viesť  aspoň jeden mesiac prehľad  
svojich  príjmov a výdavkov.  Následne urobia analýzu prehľadu 
a navrhnú možné  kroky na zvýšenie svojich príjmov, ktoré 
použijú na realizáciu svojho sna.

Miera úspešnosti
90 % účastníkov vytrvalo viedlo evidenciu svojich príjmov  
a výdavkov aspoň jeden mesiac.  V skupine sme vytvorili  
zoznam možných zdrojov zvyšovania príjmov. 
Všetci účastníci vedeli jasne a realisticky opísať svoje sny.

Kvalitatívne výsledky praktického činu
Počas praktického činu účastníci pracujú samostatnejšie 
ako zvyčajne, preberajú viac zodpovednosti ako zvyčajne 
a obvykle sú aj úspešnejší, zanietenejší, ochotnejší, 
iniciatívnejší. 

Uvádzame ďalšie príklady oblastí zmien kvalitatívnych 
výsledkov, ku ktorým môže dôjsť počas realizácie praktického 
činu spolu s ukazovateľmi zmeny4. Jednotlivé zmeny sa týkajú 
oblasti motivácie, výkonov, postojov, vzťahov, sebaúcty.

Kvalitatívny výsledok: VYŠŠIA ZODPOVEDNOSŤ
Ukazovateľ zmeny: Ospravedlnia sa - pošlú SMS, e-mail  
pred stretnutím, odkaz po niekom, keď nemôžu prísť.
Ukazovateľ úspešnosti: Vždy sa ospravedlnia alebo pošlú 
SMS, e-mail pred stretnutím, odkaz po kolegovi, keď nemôžu 
prísť. 

Kvalitatívny výsledok: KVALITA PRODUKTOV
Ukazovatele zmeny: Počet zásahov dospelých do príprav 
realizácie aktivity sa znižuje.
Pri svojich úlohách sa účastníci snažia prácu dokončiť a podať 
čo najlepší osobný výkon.

Ukazovateľ úspešnosti: Dokončujú náročnejšie, 
komplexnejšie diela ako zvyčajne.
Zvyčajne pracujú samostatne, zodpovedne dokončia úlohy, 
produkty, v dohodnutom čase.

Kvalitatívny výsledok: ZVÝŠIŤ FINANČNÚ PROSPERITU
Ukazovateľ zmeny: Realisticky odhadujú cieľovú sumu 
sporenia za vybrané obdobie.
Odolajú nutkaniu  vybrať  z účtu na neplánované a nie 
naliehavé účely.

Ukazovateľ úspešnosti: Aspoň polovica účastníkov realisticky 
odhadne cieľovú sumu sporenia za daný čas.
Aspoň 70 % účastníkov odolá nutkaniu vybrať  z účtu   
na neplánované a nie naliehavé účely.

Príloha č. 3

KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE  PRAKTICKÉHO ČINU 

Ukazovatele závisia od typu praktického činu. Pri  jeho 
vyhodnocovaní porovnávame  plánované kvantitatívne  
ukazovatele  úspechu so skutočnosťou.

Najčastejšie sa vyskytujú tieto ukazovatele:
n Počet zapojených účastníkov (percento zapojenia 

skupiny).
n Počet prípravných stretnutí.
n Počet zapojených dôležitých dospelých, dobrovoľníkov 

do príprav a realizácie (podľa charakteru aktivity, percento 
zapojenia dôležitých dospelých napr. 30 %, účasť 
primátora, ...).

n Počet vytvorených produktov, výrobkov.
n Počet návštevníkov, účastníkov aktivity,  počet opakovaní 

aktivity.
n Počet pracovných skupín.
n Počet nových kontaktov, spolupracujúcich organizácií.
n Dĺžka trvania aktivity.
n Iné.
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Príloha č. 4:

KVALITATÍVNE UKAZOVATELE 

V prílohe uvádzame príklady kvalitatívnych ukazovateľov 
hodnotenia životných zručností a ich  možné prejavy.

Kvalitatívny výsledok: ZÁUJEM ÚČASTNÍKOV O  AKTIVITU
Ukazovatele zmeny
Hovoria o tom, čo chystajú aj ďalším  ľuďom mimo skupiny.
Pravidelne sa zúčastňujú  na prípravných stretnutiach.
Vždy sa ospravedlnia, pošlú SMS, e-mail dopredu,  odkaz 
po kamarátovi, keď nemôžu prísť.
Pýtajú sa, ako sa môžu do aktivity zapojiť, hlásia sa dobrovoľne 
k jednotlivým úlohám.

Kvalitatívny výsledok: OCHOTA  
ZÚČASTŇOVAŤ SA NA AKTIVITÁCH
Ukazovatele zmeny
Iniciatívne prijímajú rozdeľované úlohy. 
Iniciatívne  sa stretávajú a pripravujú, čo je potrebné 
v ich voľnom čase (počas prestávok, po vyučovaní, mimo 
pravidelných klubových stretnutí).
Podieľajú sa na plánovaní  prípravných stretnutí.
Nepredvídané udalosti riešia tvorivo a flexibilne zariadia, 
čo je potrebné.
Rozdelia si  úlohy v skupine bez hádky.
Predkladajú  návrhy na spoločné riešenie, keď  je to potrebné.

Kvalitatívny výsledok: MOTIVÁCIA K PRÁCI NA ÚLOHÁCH
Ukazovatele zmeny
Tešia sa na stretnutia a  prácu na praktickom čine.
Pospevujú si pri práci.
Vykonávané úlohy považujú za zmysluplné.
Bez vyzvania zostávajú pracovať na úlohách aj po skončení 
stretnutia.
Spontánne sa oceňujú potleskami.

Kvalitatívny výsledok: INICIATÍVA 
Ukazovatele zmeny
Prichádzajú s vlastnými nápadmi, zlepšeniami.
Bez vyzvania alebo určenia  prijímajú rozdeľované úlohy.
Hľadajú dostupné informácie k téme praktického činu.
Prinášajú z domu pomôcky a materiály.
Rozmýšľajú odkiaľ získať finančné zdroje a potrebné pomôcky 
na aktivitu, navrhujú riešenia.
Vymýšľajú návrhy a podnety na zlepšenie, rozšírenie aktivity.
Zaujímajú sa o ďalšie pokračovanie aktivity.

Kvalitatívny výsledok: PRIATEĽSTVO
Ukazovatele zmeny
Stretávajú sa aj mimo stanoveného času kvôli práci na úlohách 
a to  vo svojom voľnom čase.
Hľadajú možnosti, ako pokračovať v aktivite v budúcnosti.
Vyjadrujú želanie znovu spolupracovať, byť spolu 
aj v „nepracovnom čase“, napr. počas prázdnin.
Nadväzujú priateľské vzťahy s tými, s ktorými sa predtým 
nekamarátili.

Kvalitatívny výsledok: KOMUNIKÁCIA
Ukazovatele zmeny
Komunikujú smelo. 
So znalosťou veci odpovedajú na otázky účastníkov.
Pozorne počúvajú  hovoriaceho, udržujú zrakový kontakt.

Uplatňujú trpezlivosť pri počúvaní iných.
Jasne vysvetľujú svoje dôvody.
Dokážu sa zrozumiteľne  písomne vyjadriť v primeranom 
rozsahu.
Zlepšia svoj písomný prejav (na začiatku nevedeli formulovať 
vety, na konci napíšu článok do časopisu).

Kvalitatívny výsledok: ATMOSFÉRA A VZŤAHY V SKUPINE, 
MEDZI SKUPINAMI
Ukazovatele zmeny
Na najbližšom stretnutí si rozprávajú zážitky z aktivity.
Znepriatelené skupiny začínajú komunikovať, zúčastňovať sa 
spoločných stretnutí.
Častejšie sa vyskytujú prejavy obdivu k výkonom ostatných 
účastníkov.
Pomenúvanie životných zručností, ktoré postihujú, obdivujú 
u iných a v  akej situácii.
Spontánne si pomáhajú medzi sebou.
Spontánne sa objavuje pri práci vzájomné oceňovanie sa, 
prejavy uznania.
Kriticky a adresne hodnotia výkony spolužiakov.

Kvalitatívny výsledok: HRDOSŤ
Ukazovatele zmeny
Vyjadrovanie spokojnosti zo zvládnutia úlohy.
Pomenovanie v čom sú dobrí, v čom vynikajú.
Odvaha hovoriť verejne o svojich silných stránkach.
Vyjadrovanie radosti z reakcií účastníkov aktivity.
Vedia pomenovať aj svoje rozvojové možnosti a navrhnúť 
spôsoby, ako   sa zlepšovať.
Vedia pomenovať, čo k zlepšovaniu sa potrebujú.

Kvalitatívny výsledok : ZODPOVEDNÉ SPRAVOVANIE  
FINANCIÍ
Ukazovatele zmeny
Dokážu odkladať potešenie.
Pravidelne si odkladajú financie na vytýčený finančný cieľ.
Zodpovedne plánujú svoje príjmy a výdavky.
Usilujú sa prispieť do rodinného rozpočtu prostredníctvom 
vlastnej aktivity, práce.
Hľadajú príležitosti  pracovať ako dobrovoľníci vo svojej 
komunite.
Vedú  kartotéku finančných dokumentov v domácnosti.
(účtovné doklady, výpisy z bankových účtov).
Zodpovedne sa rozhodujú o nákupoch (nad stanovený objem) 
po preskúmaní  viacerých  možností nákupu.
Zodpovedne narábajú, využívajú elektronické nástroje platenia.
Dlhy a úvery, požičiavanie vecí  využívajú po ujasnení si rizík  
z požičiavania peňazí a vecí.

Kvalitatívny výsledok: OSOBNÉ MAXIMUM
Ukazovatele zmeny
Pri svojich úlohách sa snažia prácu dokončiť a podať čo najlepší 
osobný výkon („neodfláknu“ to).
Pokúšajú sa opakovane splniť úlohu, aj keď mali viaceré 
prekážky. 
Hovoria o svojich silných stránkach bez ostychu a vedia 
pomenovať aj rozvojové možnosti, majú odhodlanie na nich 
pracovať. Vedia pomenovať,  ktoré zručnosti  potrebujú  
na dosiahnutie úspechu v tom, čo robia.

Spracovali: Tatiana Piovarčiová, Ľubica Bagalová

Príloha č. 5: 

Námety  na praktické  činy

Námet  č.1.

Názov praktického činu: Šetrím, šetríš, šetríme...

Názov  organizácie: OZ Kultúra Rajec

Názov projektu: „Chcem zmeniť svoj život“
Časové trvanie:  4 stretnutia
Účastníci: klientky neziskovej organizácie Áno pre život 
Rajecké Teplice
Lektor ŠRF: Liová Mária
Cieľ:
Vytvorenie publikácie „Šetrím, šetríš, šetríme,“ ktorá bude 
zahŕňať rôzne nápady  ako a kde šetriť. Tieto nápady sú  tiež 
nápomocné pri tvorbe rodinného rozpočtu. 

Postup: 
1. Klientky a ich deti mali ako úlohu doma porozmýšľať 

spolu o tvorbe brožúrky „Šetrím, šetríš, šetríme...“
2. Na stretnutiach sme si zapisovali konkrétne nápady 

klientiek a ich detí. 
3. Dokončili sme tipy (aj keď vieme, že ich je omnoho viac 

ako to, čo klientky zozbierali a čo sme našli na internete) 
do brožúrky  „Šetrím, šetríš, šetríme...“ Keďže pri svojich 
mamách boli aj ich deti, mali nakresliť alebo napísať, ako 
pomôžu svojej mame ušetriť peniaze.

4. Každá účastníčka dostala brožúrku: „Šetríš, šetrím,  
šetríme...“ v tlačenej forme

    Klientky hľadajú nápady...

Námet č. 2

Názov praktického činu: Cestovná kancelária Slniečko - 
zakladáme firmu

Názov  organizácie: Základná škola P. Kellnera Hostinského 
Rimavská Sobota
Názov projektu: Škola rodinných financií
Časové trvanie: 16 hodín
Účastníci:  20 žiakov 9. ročníka zo sociálne znevýhodneného 
prostredia

Lektor ŠRF: PaedDr. Mária Chovanová
Cieľ:
Založenie vlastnej Cestovnej kancelárie Slniečko, ktorá slúžila  
na zorganizovanie a realizáciu exkurzie – zájazdu 
 do Osvienčimu. Rozvíjať sociálne zručnosti v skupinovej práci  
a uplatniť nadobudnuté zručnosti finančnej gramotnosti.

Postup: 
1. Po oboznámení sa so základným pojmami v oblasti 

financií účastníci kurzu zrealizovali praktický čin, ktorým 
bolo založenie cestovných kancelárií a ponuka zájazdov 
pre rodiny s deťmi na letnú rekreáciu. 

2. S lektorom najprv pripravili zájazd do Osvienčimu. Žiaci 
osobne navštívili triedy 9. ročníka a  zisťovali záujem 
spolužiakov. Komunikovali s Koncentračným táborom 
Osvienčim a rezervovali si termín. Vytvorili rozpočet 
zájazdu.  Zisťovali ceny a vybrali najvýhodnejšiu ponuku 
(ceny vstupenky, poplatky za sprievodcu, za autobus, 
poistenie...). Určili konečnú cenu zájazdu. Vypracovali  
program, vytvorili, rozdali a evidovali prihlášky  
a informovali prihlásených. Vybrali poplatok za zájazd. 

 Dňa 25. 5. 2012 realizovali zájazd. Na záver vyhodnotili  
a zájazd spoločne vyúčtovali.

3. Na základe tejto skúsenosti boli žiaci rozdelení do skupín, 
mali založiť cestovné kancelárie a vypracovať ponuku 
zájazdov a rekreácií pre rodiny s deťmi, prípadne pre deti, 
ktoré sú v hmotnej núdzi.

4. Žiaci vytvárali postery s ponukami.
5. Postery prezentovali pred spolužiakmi, ostatní žiaci 

hodnotili  a bodovali  (0 – 10 bodov): dizajn posteru,  
spôsob prezentácie, úplnosť ponuky, cenu, program 
rekreácie.

6. Po prezentácii všetkých skupín bola diskusia  
a oceňovanie.

Námet č. 3

Názov praktického činu: Súbor metodických nástrojov 
pre prácu v komunitných centrách

Názov  organizácie: Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Teologická fakulta Košice
Názov projektu:  Finančná gramotnosť študentov odboru 
sociálna práca a jej aplikácia v praxi (zvyšovanie praktického 
uplatnenia študenta odboru sociálna práca v komunitných 
centrách).
Časové trvanie: 14 hodín
Účastníci : 28 študentov Teologickej fakulty v Košiciach 
odboru sociálna práca
Lektor ŠRF: Lýdia Lešková
Cieľ:
Vypracovanie súboru metodických nástrojov pre prácu 
v komunitných centrách s rôznymi vekovými kategóriami 
klientov v oblasti práce s peniazmi (brožúrka k jednotlivým 
témam,  spracovanie materiálov a hier). Praktické overenie si 
spracovaných tém Školy rodinných financií v Charitnom dome 
sv. Alžbety. 

Postup:
1. časť - Príprava brožúrky na CD/ DVD nosiči  
k jednotlivým témam ŠRF
1. Na základe odprednášaných tém ŠRF študenti spracovali 

jednotlivé témy vo forme Power-pointovej prezentácie. 
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4. Zorganizovali sme návštevu finančných inštitúcií v meste 
Košice a zisťovali možnosti založenia osobného účtu pre 
študentov (skupinová aktivita). Študenti mali za úlohu  
v skupinách navštíviť finančné inštitúcie. Na túto aktivitu 
mali čas asi hodinu.

5. Nasledovala prezentácia zistených informácií, získaných 
letákov a propagačných materiálov o možnosti založenia 
účtov a sporenia v jednotlivých inštitúciách. Diskutovali 
sme a spoločne  hľadali výhody alebo nevýhody pre 
študentov.

Spracovala: Alena Matúšková

2. Témy týkajúce sa investovania, hospodárenia s peniazmi 
sme spracovali ako aktivizujúce hry resp. stolové hry – 
skupinová práca (3 skupiny pripravili hry doma  
a prezentovali na stretnutí).

3. Dve skupiny spracovali témy aj vo forme kvízu (kvíz 
pripravili doma a prezentovali na spoločnom stretnutí).

4. K téme „Osobný a rodinný rozpočet“ sme na základe 
podkladových materiálov spracovali prehľad, ktorý sa 
týkal položiek: moje príjmy, mesačné výdavky, moje 
poistenie a moje sporenie. Takto spracovanú tému sme si 
následne overovali v praxi s klientmi  Charitného domu 
sv. Alžbety. 

5. Power-pointové prezentácie, kvízy a hry sme odskúšali 
počas stretnutí, pričom sa zapájali do jednotlivých aktivít 
obvykle všetci účastníci projektu.

6. Na poslednom stretnutí bola spracovaná jedna spoločná 
hra na opakovanie nadobudnutých vedomostí  
zo všetkých prebratých tém. Na jej príprave sa podieľali 
všetci účastníci projektu. Každá skupina pripravila dve 
hracie polia (dve témy), ku každému hraciemu poľu 
pripravili 6 otázok a k nim aj odpovede. Skupina spoločne 
usporiadala hracie pole a následne sme si hru odskúšali.

 
 2. časť - Overenie spracovaného súboru metodických 

nástrojov v praxi 
1. Na základe pripravených podkladov k jednotlivým témam 

sme vybrali overenie v praxi spracovaného textu k téme 
„Osobný a rodinný rozpočet“.

2. Navštívili sme zariadenie ADCH Košice - Charitný dom  
sv. Alžbety, Bosákova (nocľaháreň a útulok). 

3. Neštruktúrovanými rozhovormi s vedúcou zariadenia  
a s klientmi študenti zisťovali základné údaje, ktoré sa 
týkajú finančného zabezpečenia klientov, a to  príjem 
klientov (z čoho pozostáva),  aké sú výdavky klientov, 
platby za zariadenie, platby za stravu, akým spôsobom 
motivujú klientov k lepšiemu hospodáreniu s peniazmi, 
ako ich učia hospodáriť a kde sú najväčšie prekážky. 

4. Na záver  sa uskutočnilo porovnávanie získaných 
informácií s osobnými rozpočtami účastníkov projektu. 

Námet č. 4

Názov praktického činu:  Varíme úsporne a zdravo

Názov organizácie: Krízové centrum pre deti a dospelých
Názov projektu:  Škola rodinných financií
Časové trvanie: 7 hodín 
Zloženie  účastníkov:  16 klientiek Krízového centra pre 
dospelých
Lektor ŠRF:  Ing. Alena Haštová
Cieľ:
Príprava lacného  jedla podľa sezóny, ktoré nepresiahne 
náklady 0,50 €, zároveň bude zdravé a chutné aj pre deti. Rozvoj 
zručnosti potrebných  na vytvorenie  a vedenie rozpočtu.

Postup:
1. Porovnávali sme  ceny nakupovaných  materiálov: hliva 

ustricová,  zemiaky, šalát a rastlín nazbieraných v prírode 
- kvety bazy, žihľava, cesnak medvedí... Diskutovali sme  
o význame uprednostňovania slovenských výrobkov 
(nie  trvanlivých  a chemicky upravovaných) a o možnosti 
pripraviť jedlá dostupné v prírode podľa sezóny.

2. Spolu s klientkami sme si pripravili niekoľko receptov. 
Urobili sme odhady  vstupných nákladov na realizáciu 

projektu. Vytvorili sme rozpočet  na prípravu jedla, ktoré 
nepresiahne náklady 0,50 €, bude zdravé a chutné aj  
pre deti. Učili sme sa plánovať rozpočet na jedlá. 

3. Mamičky a staršie deti mali za úlohu nazbierať čerstvé 
bylinky - žihľavu, cesnak medvedí. Počas aktivity sa deti 
zapájali do prípravy jedla, dochucovania a  servírovania 
jedla,  prípravy stola, umývania riadu...

4. Každá mamička predstavila jedlo,  ktoré spĺňa dané 
kritériá aj s rozpočtom. Mamičky si tak vzájomne vymenili 
recepty. 

5. Na záver sme monitorovali  čerpanie rozpočtu a jeho 
vyúčtovanie (mamičky si bločky z predajne odkladali  
a viedli si denník výdavkov).

 Žihľavové halušky

Námet č. 5

Názov praktického činu: Založenie osobných účtov 
resp. spravovanie už existujúcich s naplánovaním 
pravidelného sporenia. 

Názov  organizácie: Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Teologická fakulta Košice
Názov projektu:  Finančná gramotnosť študentov odboru 
sociálna práca a jej aplikácia v praxi  (zvyšovanie praktického 
uplatnenia študenta odboru sociálna práca v komunitných 
centrách).
Časové trvanie: 7 hodín
Účastníci: 28 študentov Teologickej fakulty v Košiciach 
odboru sociálna práca
Lektor ŠRF: Lýdia Lešková
Cieľ:
Založenie alebo  spravovanie si svojho osobného účtu 
a motivácia  k vlastnej zodpovednosti za peniaze, ktoré majú 
študenti k dispozícii.

Postup:
1. Prvou úlohou ešte pred stretnutím bolo spracovať prehľad 

svojich príjmov a výdavkov (s týmto prehľadom sa potom 
pracovalo častejšie).

2. Na ďalšom stretnutí sme zisťovali, aké zdroje peňazí 
majú študenti, ako ich získavajú i akým spôsobom ich 
používajú; či majú alebo nemajú prehľad o svojich 
financiách.

3. Spoločne sme diskutovali na tému „osobný účet“ – 
výhody jeho zavedenia, prečo je potrebné mať svoj účet. 
Študenti prezentovali: či majú svoj účet a ak áno, aký účet 
používajú, v akej finančnej inštitúcii je vedený, aké jej 
produkty využívajú, prečo sa rozhodli pre danú inštitúciu. 
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O partneroch projektu

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších 
mimovládnych neziskových organizácií  s celoslovenskou 
pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým  
ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. 
Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje  
ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí  
na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. 
Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri 
predchádzaní problémov a na systematické vzdelávanie 
dospelých, ktorí sa venujú deťom.
Na skvalitňovanie práce profesionálov s deťmi a mladými 
ľuďmi sa zameriava prostredníctvom konceptu novo 
sa vynárajúcich potrieb detí v oblasti ich formálneho aj 
neformálneho vzdelávania. Rozvíja finančnú gramotnosť 
a životné zručnosti mladých ľudí na Slovensku pomocou 
vzdelávacích programov a v neposlednom rade 
prostredníctvom celoročnej verejnej finančnej zbierky 
Hodina deťom podporuje projekty zamerané  
na skvalitňovanie ich života. 

Programové oblasti, ktorým sa venuje:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe 
aj k iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí 
a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji ako aj k práci 
v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, 
keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú 
dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa 
ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie 
a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú 
gramotnosť, na inovácie vo vzdelávaní, na vysoko efektívne 
učenie.

4. DIEŤA  A JEHO PROSTREDIE
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia 
pre deti, na podporu vzájomnej spolupráce organizácií 
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, ako aj  na podporu 
spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj 
pracovníkov.

Viac informácií na www.nds.sk, www.hodinadetom.sk

Spoločnosť Provident  Financial, s.r.o., 
súčasť finančnej skupiny International Personal Finance 
plc, je na Slovensku jedným z najväčších poskytovateľov 
hotovostných a bezhotovostných pôžičiek pre domácnosti. 
Provident Financial  založili v roku 1880 v Bradforde vo Veľkej 
Británii. Viktoriánsky filantrop Sir Joshua Waddilove sa snažil 
nájsť spôsob, ako poskytovať pôžičky vhodné pre rodiny 
robotníkov v priemyselnej oblasti West Yorkshire v Anglicku. 

Spoločnosť International Personal Finance vznikla v roku 
2007 rozdelením britskej finančnej skupiny Provident 
Financial plc na časť Provident Financial plc, podnikajúcu 
vo  Veľkej Británii, a na spoločnosť International Personal 
Finance, ktorá zastrešuje bývalú medzinárodnú divíziu 
Provident Financial, združením trhov v Českej republike, 
Poľsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Mexiku. Akcie 
International Personal Finance sú kótované na londýnskej 
burze cenných papierov.

Spoločnosť Provident Financial, s.r.o., pôsobí na slovenskom 
trhu krátkodobých hotovostných a bezhotovostných pôžičiek 
pre domácnosti od roku 2001. Pôžičky poskytuje na základe 
transparentných zmlúv  bez udania účelu, bez ručiteľa, bez 
skrytých poplatkov. Zákazník v okamihu uzatvorenia zmluvy 
pozná konečnú čiastku, ktorú zaplatí. 
Na Slovensku zabezpečuje zázemie spoločnosti 300 
zamestnancov a vyše 1400 obchodných zástupcov. Výška 
hotovostnej alebo bezhotovostnej pôžičky sa pohybuje  
od 140 do 2300 eur s dĺžkou splácania 45, 60 alebo 100 
týždňov.

Viac informácií na www.providentfinancial.sk alebo 
www.provident.sk

Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 
21. storočie na Slovensku /ASK 
- je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 
vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov 
s deťmi a mládežou v inovačných edukačných programoch. 
Odborne garantuje zavádzanie inovačného programu 
Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické 
vyučovanie(VEU/ITV), overeného Štátnym pedagogickým 
ústavom (2001). Spolupracuje s domácimi a zahraničnými 
vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania. 

Viac informácií na www.ask2.sk,  www.skola21.sk

Aktivity ASK
n Vytvára  metodiku rozvoja  životných zručností/kľúčových 

kompetencií v prostredí školských tried a v komunitách 
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi. 

n Uskutočňuje tréningy, workshopy, webináre VEU/ITV 
(doteraz pre viac ako 12 100 účastníkov).

n Od roku 1998 vzdeláva na základe akreditovaných 
vzdelávacích programov MŠ SR: Vytváranie podmienok  
na efektívne učenie, Efektívne riešenie problémov  
a podnecovanie individuálneho učenia a osobnostného 
rozvoja, Základy integrovaného tematického vyučovania  
v školách.

n Vydáva metodické materiály pre pedagógov  
a pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi.

n Poskytuje poradenské a konzultačné služby pre rodičov, 
pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl  pri riadení 
zmeny školy a zavádzaní programu Vysoko efektívne 
učenie v školách.

n Je partnerom Nadácie pre deti Slovenska v  projektoch 
sociálno-finančnej gramotnosti Poznaj svoje peniaze, BUS  
a ďalších  inovačných projektoch - Škola ako otvorená učiaca 
sa organizácia, Novo vynárajúce sa potreby detí, Mediálna 
výchova a ochrana detí pred nevhodným obsahom - Celkom 
iná mediálna výchova, Vita fit, Thing big.

n Spolupracuje na rozširovaní programu Spoločnosti  
pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie - Rešpektovať  
a byť rešpektovaný. 

n Odborne garantuje a vytvára portál na podporu 
inovatívnych škôl – www.skola21.sk – súčasť 
celosvetového programu spoločnosti Microsoft - Partneri 
vo vzdelávaní.

Poznámky
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