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1.9.2009 Doplnenie UO a TVVP pre 2. a 6. ročník 

Doplnenie Výchovný program ŠKD 

1.9.2010 Doplnenie UO a TVVP pre 3. a 7. ročník 

Doplnenie Požiadaviek na kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

1.9.2011 Doplnenie UO a TVVP pre 4. a 8. ročník 

Zmena v súvislosti s dokladom o 

absolvovaní ISCED 1 /doložka/ 

1.9.2012 Doplnenie UO a TVVP pre 9. ročník 

Zmena v súvislosti s dokladom o 

absolvovaní ISCED 2 /doložka/ 
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ŠkVP 

1.9.2013 Doplnenie projektov do ktorých je škola 

zapojená  

Inovácia štruktúry a zmena terminológie 

VP ŠKD 

1.9.2015 Inovácia terminológie ŠkVP 

Zmena UP pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.CHARAKTERRISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 
 

1.1  Stratégia školy a poslania výchovy a vzdelávania 
 
     Filozofiou  školy je vychovávať mladú generáciu a vštepovať jej potrebné vedomosti 

a zručnosti tak, aby ich vedela správne použiť, aby bola tvorivá, flexibilná, komunikatívna, 

vychovávať ju v duchu humanizmu a vzdelávania v oblasti ľudských práv, s dôrazom na 

hodnotovú orientáciu, na etické princípy vo výchove a učiť ju zodpovednosti, mravnosti, 

odvahe a rozvahe. Škola umožní všetkým žiakom získať všeobecné vzdelanie a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a voliteľných predmetoch.  

 Hlavným poslaním školy je pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémové situácie, v ktorých sa 

ocitnú.  Systematickým pôsobením  pedagógov  vychovať zo žiakov ľudí vytrvalých, 

rozhľadených, schopných pracovať v tíme, prejaviť kladný vzťah k práci a úspechom 

vlastných a zároveň  druhých. Naším princípom je podporovať u žiakov pozitívny vzťah 

k učeniu a   k celoživotnému vzdelávaniu.  Našou úlohou je naučiť žiakov, ako sa majú učiť a 

ako pružne a tvorivo aplikovať vedomosti v každodennom živote. Nestačí, aby sme žiakom 

iba  poskytli kvalitné  vedomosti, ale ho aj naučili modifikovať informácie, aby mohol 

úspešne riešiť problémy, aby vedel vyhľadávať informácie a prezentovať svoju prácu. 

      Učiteľ sa na jednej strane riadi  predpísanými  učebnými osnovami a na strane druhej 

pracuje v žiackom kolektíve , ktorý je rôznorodý a záleží len na pedagogickom majstrovstve 

učiteľa, ako dokáže stanovené ciele splniť. Tradícia veľmi dobrých výsledkov našej školy 

zaväzuje, aby sme pokračovali v tomto úsilí a zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací 

proces.   

     Úspešné zvládnutie problémov a úloh si vyžaduje kvalitné riadenie výchovno-

vzdelávacieho procesu vo všetkých jeho zložkách v úzkej súčinnosti s odborne fundovaným 

pedagogickým kolektívom, ktorý je schopný takýto proces realizovať.    

 Základné vzdelanie má žiakom pomôcť utvárať a postupne rozvíjať kľúčové 

kompetencie a poskytnúť im spoľahlivý základ všeobecného vzdelania orientovaného hlavne 

na situácie bežného života a praktické jednanie. 

 

1.2  Ciele vzdelávania a ciele školy  

 
Cieľom nášho vzdelávania je, aby naši absolventi boli nielen múdri, ale aby vnímali svet, aby 

sa vedeli v ňom správne orientovať a rozhodovať. Celé naše úsilie smeruje k tomu, aby  sme 

žiakov pripravili pre ďalší život i pre ďalšie štúdium, celoživotné vzdelávanie, ale aj pre 

samotnú prax. Vzdelávanie, ktorého cieľom je okrem osvojenia si funkčnej gramotnosti 

umožňujúcej celoživotné vzdelávanie i výchova žiakov k vnímaniu potreby ochrany sveta a 

kultúry.  

Uvedomujúc si, že pre žiakov je rovnako dôležitá gramotnosť, ako i tvorivosť sme pri 

stanovení hlavného cieľa sme vychádzali z najširšieho zmyslu výchovy a vzdelania – naučiť 

sa byť, konať, poznávať a učiť sa žiť medzi ľuďmi.  

 

 

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité kľúčové spôsobilosti 

žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.  



V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 

matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v 

oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa 

učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť 

chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.  

 

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:  

 - osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,  

 - mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,  

 - osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa,  

 - nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,  

 - mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.  

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 

predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne sa 

dotvára v ďalšom priebehu života. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, 

organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, 

programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej 

činnosti. 

 

 

2.   ZAMERANIE  ŠKOLY   

 

2.1   Vlastné zameranie  školy   

 
        Základná škola Krymská 5  poskytuje žiakom základné vzdelanie v oblasti rozumovej  

výchovy  v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Zabezpečuje  mravnú, 

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov.  

  Cieľom školy je dosiahnuť, aby škola nebola pre žiakov iba miestom, kde sa 

vzdelávajú a získavajú vedomosti, ale aby sa pre ne stala miestom, kde prežívajú pocity 

uspokojenia z tvorivej práce, pocit úspechu, podpory a pochopenia.  

Možnosť vypracovať vlastný Školský vzdelávací program škola využila ako šancu vyjadriť 

svoje priority a vlastné zameranie.  

Krédo Školského vzdelávacieho programu prezentuje profiláciu školy, ktorej cieľom je to, 

aby naši absolventi boli schopní uplatniť osvojené kompetencie v praxi, reálnom živote 

a ďalšom štúdiu. Školský vzdelávací program sme zamerali na navýšenie hodinovej dotácie 

povinných predmetov, s cieľom poskytnúť naším žiakom trvácnejšie podrobnejšie poznatky, 

ktoré budú mať dlhodobejší charakter.  

Školským vzdelávacím programom ponúkame žiakom možnosť získať pevné základy 

používania a  komunikácie v materinskom jazyku, zdokonalenie matematickej gramotnosti, 

podrobný prehľad a poznatky z prírodovednej a spoločensko-vednej oblasti ako i možnosť 

získania komunikačných a dorozumievacích schopnosti v troch svetových jazykoch – 

anglický, nemecký, ruský. 

Našim žiakom ponúkame možnosť získania základných pracovných návykov potrebných pre 

ďalší život, či štúdium. 

V škole je zriadené Centrum voľného času,  zamerané na športovú/hádzaná/ a umeleckú 

činnosť / tanečný odbor, výtvarný odbor /. Zameraním na  športovo -pohybové schopnosti 

žiakov im poskytujeme priestor na vybudovanie kladného vzťahu k následnej pravidelnej 

športovej aktivite a zdravému životnému štýlu.  



Škola má dlhodobo rozpracovú víziu školy s cieľom otvorenia školy širšej komunite 

a zefektívneniu vzájomnej  medzisektorovej spolupráce. Na škole je zriadené mestské 

Materské združenie DROBEC, čím dochádza k prepojeniu komunít predprimárneho 

a primárneho vzdelávania. 

Naším zámerom je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, 

budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie 

a uznanie. Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní 

mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť, aby v ďalšom živote, na štúdiách i v práci 

dokázali uplatniť svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali už v základnej škole. Chceme 

vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom. Naša 

pozornosť sa sústreďuje na – postupnosť a špirálovitosť vedomosti a zručnosti žiakov vo 

výchovno-vzdelávacom procese, kvalitatívne vzdelávacie kritéria, prevenciu a elimináciu 

rizikového správania, integrácia rómskych žiakov do tried s ostatnou populáciou, podpora 

zdravia, sebaúcty, dôstojnosti dieťaťa a jeho morálnych hodnôt. Vo vyučovacom procese sa 

realizuje komunikatívno-praktický princíp, pomocou ktorého si žiaci osvojujú učivo, 

využívajú sa hravé a zábavné formy, ktoré vedú k praktickému osvojovaniu učiva.  

Vedenie školy a celý pedagogický zbor si uvedomuje neustálu potrebu zvyšovanie kvality 

školy tak v oblasti vedomostnej ako i spoločenskej. Tento zámer sa snažíme realizovať 

formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, inovácie učebných pomôcok, 

zavádzania moderných komunikačných technológií do vzdelávania, estetizácie interiéru 

a exteriéru školy, realizácie projektov na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. 

 

2.2.   Všeobecná   charakteristika   školy 
                         
       ZŠ Krymská 5 patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

  Škola sa nachádza v Košickom kraji. Je plno organizovanou základnou školou.  Od 

1.4.2002 je škola právnym subjektom,  jej zriaďovateľom je mesto Michalovce.  

 V ostatných rokoch školu navštevuje približne 420 žiakov, škola má 9 ročníkov 

a kapacitu 19 tried, z toho v 1.-4. ročníku 7 tried, v 5.-9. ročníku 10 tried. V škole nie sú 

zriadené triedy nultého ročníka ani špeciálne triedy. 

Škola je rozdelená do štyroch pavilónov. V prvom sa nachádzajú triedy prvého stupňa 

, v druhom triedy druhého stupňa, v treťom je školská jedáleň a špeciálne učebne, vo štvrtom 

veľká a malá  telocvičňa. Súčasťou školy je i  športový areál s atletickou dráhou, 

futbalovým, hádzanárskym, basketbalovým ihriskom a polyfunkčným ihriskom s umelým 

povrchom. 

 Škola sa nachádza v periférnej časti mesta. Je súčasťou sídliska Východ. Vstup do 

školy je skrášlený ihličnatými stromami a kvetmi. Ďalší exteriér školy tvoria trávnaté plochy. 

   

2.2.3  Charakteristika   žiakov   
 

Školu navštevujú žiaci z Michaloviec a okolia. Ku škole patria spádové obce Iňačovce, 

Jastrabie a Čečehov.  Žiaci z týchto obcí prichádzajú na školu po ukončení primárneho 

vzdelania. Netýka sa to Čečehova , deti ktorého navštevujú našu školu už od prvého stupňa. 

Žiaci na oboch stupňoch navštevujú klasické triedy. Od 1.ročníka sa všetci žiaci 

zdokonaľujú v povinnom predmete anglický  jazyk.  

Žiaci prvého stupňa majú možnosť navštevovať ŠKD, v ktorom opakovaním 

a precvičovaním učiva zábavnou formou skvalitňujú svoje vedomosti a poznatky. 



Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje spôsobilosti a venovať sa svojim záujmom v rámci 

bohatej ponuky krúžkovej činnosti.  

Vedomostná úroveň žiakov školy je na vysokej úrovni o čom svedčia výsledky 

v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach i popredné miesta v celoslovenskom 

testovaní žiakov T9. 

Škola nemá zriadený, ani sa perspektívne neuvažuje zriadiť nultý ročník a ani 

špeciálne triedy.  

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú integrovaní v bežných 

triedach, vyučujú sa podľa individuálnych učebných plánov,  učitelia im venujú náležitú 

pozornosť a spolu so  žiakmi im vytvárajú vhodné podmienky na integrovanie. 

Školu navštevujú i žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide zväčša 

o rómskych žiakov,  ktorí prichádzajú z málo podnetného rodinného prostredia. Týmto 

žiakom sa škola snaží vštepiť základy slušného správania, hygienických zásad a kladného 

vzťahu k vzdelávaniu. 

 

2.2.4   Charakteristika   pedagogického  zboru 

 
    Priemerný počet pedagogických zamestnancov je 30, priemerný vek pedagogických 

zamestnancov sa približuje k 50 rokom. Vzdelávanie realizujú plne kvalifikovaní pedagogickí 

zamestnanci.  Škola má kvalifikovaných učiteľov na vyučovanie cudzích jazykov. Riaditeľ 

školy a zástupcovia spĺňajú zákonom predpísané vzdelanie vedúcich pedagogických 

zamestnancov. V škole pôsobí výchovný poradca, vedúci školských metodických orgánov 

MZ a PK, koordinátori výchovných programov. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájajú 

do ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 

2.2.5   Spolupráca   s rodičmi  a inými  subjektmi 

 
            Škola má 11-člennú radu školy, ktorá zasadá podľa potrieb a naliehavosti riešenia 

problémov, minimálne 4- krát do roka. V škole pôsobí aj rodičovské združenie a rodičovská 

rada. Spolupráca vedenia školy s týmito subjektmi je veľmi dobrá. Škola ďalej spolupracuje 

so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického, s CPPPaP v  Michalovciach, Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach,  a športovými klubmi IUVENTA 

a Mestským hádzanárskym klubom Junior Michalovce.  Viac iniciatívy by sa žiadalo od širšej 

rodičovskej verejnosti, a tiež od časti rodičov minoritnej spoločnosti. 

 Pedagógovia sa s rodičmi stretávajú na vopred plánovaných rodičovských stretnutiach 

štyrikrát ročne. Rodičia majú možnosť konzultovať svoje záležitosti i mimo týchto stretnutí 

po predchádzajúcej dohode s triednym učiteľom, výchovným poradcom či vedením školy.  

Ďalším dôležitým zdrojom informácií o činnosti školy pre verejnosť je internetová 

adresa www.zskrymska.sk, kde rodičia majú možnosť získať informácie o činnosti školy, 

práci žiakov, prípadne o organizačných záležitostiach školy.  

 Veľmi dobrá je spolupráca so zriaďovateľom, ktorý je nápomocný škole v každej 

problémovej situácii, zúčastňuje sa života školy a zaujíma sa o priebeh výchovno-

vzdelávacieho procesu a pracovno-právne podmienky zamestnancov. Metodickú 

a poradenskú pomoc poskytuje škole aj Školský úrad v Michalovciach.  

 

 

 

 

 

http://www.zskrymska.sk/


2.2.6    Priestorové  a  materiálno-technické  podmienky  školy    
 

Základnú školu tvorí rozsiahla budova školy. Vedenie a manažment školy využívajú 

osobitné priestory nachádzajúce sa pri vstupe do budovy. Súčasťou tejto časti je i zborovňa 

pre pedagogických zamestnancov. Škola je rozdelená do štyroch častí, ktoré sú prepojené 

chodbami. V prvej sa nachádzajú triedy pre primárne vzdelávanie a kabinety pre pedagógov. 

V týchto triedach sa v popoludňajších hodinách realizuje činnosť ŠKD. V druhej časti sa 

nachádzajú triedy a kabinety pedagógov pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Tretiu časť tvorí 

rozsiahla školská  jedáleň vybavená novým jedálenským nábytkom, ktorú využívajú žiaci 

i zamestnanci školy. Vo štvrtej časti sa nachádza i zrekonštruovaná  veľká telocvičňa, malá 

telocvičňa a šatne pre žiakov školy.  

Interiér tried I. a II stupňa je vybavený novými školskými nábytkom. Celý priestor 

školy je pokrytý WI-FI pripojením /Bezpečnostný projekt školy/. Dochádza k postupnému 

vybaveniu tried IKT technikou využívanou na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné a  poloodborné učebne: 

 počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou na I. stupni, 

 počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou na II. stupni, 

 učebňa fyziky - dataprojekcia 

 interaktívna učebňa prírodovedných predmetov,  

 školské dielne,  

 školská knižnica,  

 tvorivá dielňa, 

 učebňa nemeckého jazyka  

 učebňa anglického jazyka s interaktívnou tabuľou, 

 učebňa ruského jazyka - dataprojekcia, 

 relaxačno-posilňovacie štúdio. 

 

Na škole je zriadená Učebňa kontinuálneho vzdelávania, kde sa pod záštitou Metodicko – 

pedagogického centra realizujú rozne formy vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

košického kraja. 

 Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a vymieňať za modernejšie. Mnohé z nich patria ešte k prvotnému vybaveniu školy. 

Doplnenie moderných didakticko – technických pomôcok by umožnilo tvorivejšie 

a efektívnejšie vyučovanie. 

 Škola má zabezpečený bezbariérový prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami. 

Budova ZŠ je dostatočne vzdialená od verejných komunikácií, takže rušivé vplyvy 

hlučnosti, kontaminácie škodlivín a prachu nepôsobia.  

Vyučovanie je rozdelené na 45-minútové vyučovacie hodiny. Medzi vyučovacími 

hodinami sú 10- minútové malé prestávky. Veľkú 20-minútová prestávka je po druhej 

vyučovacej hodine, popoludňajšia  obedňajšia prestávka trvá 30 minút.  

 

2.2.7   Škola  ako  životný  priestor 

 
    Život školy sa riadi školským poriadkom, ktorý vytvára podmienky pre dobré vzťahy 

medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu pravidiel 

medziľudských vzťahov a slušného správania. 



    Žiacke kolektívy sú vedené k zodpovednosti, mravnosti, odvahe a rozvahe, k vzájomnej 

spolupráci, priateľstvu a tolerancii. Všetky problémy sú riešené, o ich výsledkoch sú 

informovaní rodičia i pedagógovia. Sťažnosti rodičov sú riešené za účasti učiteľa a žiakov. 

Konflikty sa riešia vždy včas prijateľným spôsobom. Prostriedkami na hodnotenie práce 

žiakov, stimuláciu a motiváciu sú pochvaly, pokarhania, vecné ocenenia.  

    Pedagogický kolektív vytvára podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na 

školu organizovaním spoločenských akcií a športových aktivít. V súlade so vzdelávacím 

programom škola vytvára žiakom ponuku aktivít vo voľnom čase prostredníctvom 

záujmových krúžkov, exkurzií a výletov. Estetické potreby žiakov rozvíja vkusnou úpravou 

prostredia tried, chodieb aj celého areálu školy, výstavkami, aktuálnymi informáciami 

o aktivitách školy na informačných tabuliach, účasťou na divadelných predstaveniach, 

koncertoch a umeleckých súťažiach 

 

2.2.8  Podmienky  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia         

       Neoddeliteľnou súčasťou  vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej 

práci vychádza z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení 

vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a  technických noriem). Tieto požiadavky sa 

vzťahujú k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou vyučovania. Tieto požiadavky sa 

dopĺňajú informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri  vyučovaní 

vystavení, vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov a rizík.  

     Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanoveným 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých a v súlade 

s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce. Základnými 

podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi – žiak potvrdí svojím podpisom 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov  

 vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi 

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a okolí 

a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a 

tiež pravidelná bezpečnostná kontrola.  

 

 



3.  PROFIL ABSOLVENTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY                

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie 

účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady 

na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a 

spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.  

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa  

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

 osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 

vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných 

rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.  

 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho 

sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

 kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

 kompetencie (spôsobilosti) občianske  

 kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

 kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

 kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

 kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 

3.1. Získaný stupeň vzdelania, podmienky a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 
Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu 

ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je 

vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na 

nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni 

viacročného gymnázia. 

Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 



všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné 

základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).  

4. ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

 
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. 

Rozvrh hodín je v každej triede, potvrdený riaditeľom školy. Centrálny rozvrh hodín sa 

nachádza v zborovni školy. 

 Začiatok vyučovanie je 7,45 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí  

zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka je po 

druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút. 

 

Popoludňajšie vyučovanie začína o 13,45, vyučovacia hodina trvá 45 minút, prestávka 5 

minút.  

 

4.1. Organizačné formy a metódy vyučovania 

 
V súlade s o stanoveným cieľom Školského vzdelávacieho procesu – naučiť žiakov učiť sa 

učiť sa snažíme o novší prístup pri chápaní organizačných foriem vyučovania t.j. organizačnú 

formu ponímame ako komplexné systémové riadenie a usporiadanie výučby v určitej 

vzdelávacej situácii.  

 

Pri usporiadaní výučby vychádzame z dvoch hľadísk: 

 s kým a ako učiteľ pracuje,  

 kde výučba prebieha. 

 

Po zohľadnení týchto hľadísk a podmienok školy vo výučbe využívame: 

 hromadnú výučbu, 

 individuálnu výučbu, 

 kooperatívnu. 

 

Žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami vytvárame podmienky na 

výučbu, ktoré sú zohľadnené prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

 

5. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE CHODU ŠKOLY 

 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľ, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom 

školy. Ďalšími veducími zamestnancami, ktorí zabezpečujú chod školy sú zástupkyne pre 1. 

a 2. stupeň vzdelávania. 

Súčasťou pedagogického kolektívu sú ďalší pedagogickí zamestnanci, ktorí sa delia na 

triednych a beztriednych učiteľov. Výchovne poradenstvo na škole realizuje výchovný 

poradca, ktorí koordinuje prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovo - vzdelávacími potrebami 

a prestup žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.  Členovia z  radov pedagogických 

zamestnancov školy vykonávajú činnosti v súvislosti s pozíciou koordinátoara /koordinátor 

drogových závislosti, koordinátor enviromentálnej výchovy, koordinátor výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor zdravej školy a koordinátor ľudských práv/. 

Pedagogickí zamestnanci sú združení v metodikých združeniach a predmetových komisiách, 



ktoré poradnými orgámni vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti výchovno –

vzdelávacieho procesu. 

 Súčasťou pedagogického kolektívu sú nepedagogickí zamestnanci ako ekonómka 

škola, personalista a ďalší nepedagogickí zamestnanci – školníci a upratovačky. 

 Potreby školskej jedálne organizačne zabezpečuje vedúca školskej jedálne. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v centre voľného času realizujú interní pedagogickí 

zamestnanci a extérni zamestnanci. 

 Súčasťou života školy sú i členovia širšej komunity, ktorí sú zastúpení v Rade školy 

a Výbore rodičovského združenia. 

 Zabezpečiť bezpróblemový chod školy je náročná práca, ktorá si vyžaduje spoluprácu 

veľkého kolektívu ľudí, z rôznych profesií. Preto je naším cieľom podporovať pozitívnu 

klímu školy a kladné medziľudské vzťahy.   

 

 

 

 

 

6. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIFICKÝMI 

POTREBAMI       
 

 

 
Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem navštevovať ju, t.j. aj pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa kategórie: 

 

 

 žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.  

- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),  

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným 

psychomotorickým vývinom), žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou 

správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe 

rozhodnutia súdu,  

 

 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

 

 žiak s nadaním.  

 

 

V podmienkach našej školy sa realizuje zohľadnenie žiakov so špeciálnymi výchovno –

vzdelávacími potrebami čím je zabezpečený rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný 

rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Uplatnením ďalších zdrojov sa snažíme zabezpečiť žiakom so špeciálnymi výchovno  – 

vzdelávacími potrebami vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám 

žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. 

 



Medzi ďalšie zdroje patria: 

 

 vzdelávanie podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, 

 kompenzačné pomôcky, úprava prostredia /bezbariérový prístup/, 

 pravidelná odborná konzultácia a rediagnostika, 

 úzka spolupráca rodič – žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 

učiteľ – výchovný poradca. 

 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  
 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných 

cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné 

kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali 

tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

 ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka 

má právo sa s týmto programom oboznámiť, 

 žiak je hodnotený podľa usmernení  Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikácie 

žiakov 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP. 



7.  ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM                                                                                                                                           
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú 

cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky sme v našich podmienkach uplatnili ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 

predmetov. Vybranou formou realizácie prierezových tém je projektové vyučovanie a 

využívanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  

Na úrovni primárnehoa nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program tieto prierezové témy, ktoré sú súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu: 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ 

PREMÁVKE  

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

 REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Charakteristika prierezových tém /príloha č. 1/ prepája rôzne oblasti základného učiva 

a prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov.  

 

 

7.1 Rozvoj osvetovej, vzdelávacej a výchovnej činnosti žiakov 

 
Naším cieľom je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov 

začlenením výchov do edukačného procesu prostredníctvom  ročného  plánu práce školy, 

metodických orgánov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov učebných predmetov. 

 

 prevencie drogových závislosti,  

 environmentálnej výchovy,  

 výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

 zdravej školy, 

 výchovy k ľudským právam,  

 finančnej gramotnosti / príloha č. 2 / 

 

 

 

8. VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA 
 
Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na 3 oblasti: 

• Hodnotenie žiakov 

• Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

• Hodnotenie školy 

 

 

 

 



8.1  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 
     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. /Metodiký pokyn 22/2011/. Dôležitou súčasťou hodnotenia je 

i autoevalvácia žiakov, kde žiaci zhodnotia svoje silné i slabé stránky a okomentujú svoje 

výkony.  Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami beremie do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

 Škola hodnotií a klasifikuje  i  správanie žiakov v škole i pri akciách organizovaných 

školou. O správaní žiaka bude zákonný zástupca informovaný priebežne triednym učiteľom 

a učiteľmi jednotlivých predmetov. 

Žiacke kolektívy sú vedené k zodpovednosti, mravnosti, odvahe a rozvahe, 

k vzájomnej spolupráci, priateľstvu a tolerancii. Všetky problémy sú riešené, o ich 

výsledkoch budú informovaní všetci pedagogickí zamestnanci.  

Sťažnosti rodičov budú riešené za účasti triedneho učiteľa, prípadne žiakov alebo 

triedy. Prostriedkami na hodnotenie práce žiakov, stimuláciu a motiváciu sú  pochvaly, 

povzbudenia, vecné ocenenia, no i napomenutia a pokarhania. 

 

 

8.2  Vnútorný  systém  kontroly  a hodnotenia  zamestnancov  
   
    Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať ma bodovom hodnotení. Body sa  budú 

prideľovať na základe:  

• pozorovania  /hospitácie/, 

• rozhovoru, 

• výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, žiacke súťaže,.../, 

• sledovania pokroku, napredovania, výsledkov žiakov pod vedením učiteľa, 

• hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, a pod., 

• hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy, 

• vzájomné hodnotenie učiteľov /vyžaduje si aj vzájomné hospitácie, otvorené  hodiny/, 

• hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 

 

8.3  Hodnotenie  školy 
      
       Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby verejnosť vedela, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.  

 

 

 

      Pravidelne monitorujeme: 

 

• podmienky na vzdelanie, 

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

• prostredie – klíma školy, 

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania, 

• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

• výsledky vzdelávania, 



• riadenie školy, 

• úroveň výsledkov práce školy. 

       

 Kritériom pre nás je: 

 

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

• kvalita výsledkov. 

 

      Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 

• dotazníky pre žiakov a rodičov, 

• analýzy úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach, 

• SWOT analýza. 

 

 

 

 

 

 

 

9. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

 
       Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich 

pedagogických zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom 

vypracováva ročné plány kontinuálneho vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci sú vedením 

školy pravidelne informovaní o možnostiach vzdelávania sa v rôznych oblastiach, so zreteľom 

na profiláciu školy. 

        Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom 

na premenu tradičnej školy na modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, 

skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu 

práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce pedagogického zamestnanca.  

        Zaradenie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie je postupne realizované podľa 

ich záujmu a potrieb školy a v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu. 

        Pedagógmi získané vedomosti a zručnosti sa implementujú do vyučovacieho procesu a 

tým dôjde k skvalitniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu. 

 Dôležitým faktorom vdelávania sa pedagógov je i odovzdávanie získaných 

kompetencií ďalším pedagóm v rámci MZ a PK, vypracovanie podporných metodických 

materiálov a učebných textov slúžiacich celej komunite pedagógov.  

 

 

 

 

 

 



Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú 

cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky sme v našich podmienkach uplatnili ako 

integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích 

predmetov. Vybranou formou realizácie prierezových tém je projektové vyučovanie a 

využívanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.  

Na úrovni primárnehoa nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program tieto prierezové témy, ktoré sú súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu: 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ 

PREMÁVKE  

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

 REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Charakteristika prierezových tém /príloha č. 1/ prepája rôzne oblasti základného učiva 

a prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti  primárneho vzdelávania 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyka a literatúra 

Anglický jazyk 

 

Príroda a spoločnosť 
Prírodoveda 

Vlastiveda 

 

Človek a hodnoty 
Etická výchova 

Náboženská výchova 

 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatická výchova 

 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti  nižšieho stredného vzdelávania 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyka a literatúra 

Anglický jazyk  

Nemecký jazyk 

Ruský jazyk 

 

Príroda a spoločnosť 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

 

Človek a hodnoty 
Etická výchova 

Náboženská výchova 

 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

 

Človek a svet práce 
Svet práce 

Technika 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova  

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 
 



Učebný plán  primárne vzdelávanie 

 

 

Vyučovací  predmet 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Slovenský jazyk a literatúra  6/3 6/3 6/3 

Anglický jazyk  1 3 3 

Prírodoveda  1 1 1 

Vlastiveda  1 1 1 

Etická/ Náboženská výchova  1 1 1 

Matematika  4/1 3/2 3/2 

Informatická výchova  1 1 1 

Pracovné vyučovanie    1 

Výtvarná výchova  1 1 1 

Hudobná výchova  1 1 1 

Telesná výchova  2 2 2 

Počet hodín spolu  18/5 20/5 21/5 

 
 Čiernou farbou je označená časová dotácia rámcového učebného plánu rozdelená 

podľa ročníkov primárneho vzdelávania 

 Farebne je označená disponibilná časová dotácia - voliteľné hodiny 

 

     Poznámky k učebnému plánu: 

Prvý stupeň základnej školy tvorí stavebný základ pre ďalšie vzdelávanie. Ide o začiatky 

utvárania vzťahu k vzdelávaniu, povinnostiam, vzdelávaniu sa, ku kolektívu a zodpovednosti 

za výsledky svojej práce. Za jednu z hlavných podmienok úspešného vzdelávania žiakov tejto 

vekovej kategórie považujeme vytváranie príjemnej atmosféry v triede.  

Vo výchovno vzdelávacom procese v tejto etape vývoja za najdôležitejšie považujeme 

zvládnutie čítania s porozumením a začiatok učenia  „učiť sa.“ Preto sme disponibilnú dotáciu 

venovali k navýšeniu časovej dotácie povinných predmetov - slovenský jazyk a literatúra, 

matematika a prírodoveda. 

Anglický jazyk sme do druhého ročníka zaradili ako povinný predmet, v časovej 

dotácii 1 hodina týždenne. 

 

 

 

 



Učebný plán  nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 

 Čiernou farbou je označená časová dotácia rámcového učebného plánu rozdelená 

podľa ročníkov nižšieho stredného vzdelávania 

 Farebne je označená disponibilná časová dotácia - voliteľné hodiny 

 

 

 

 

Vyučovací  predmet 
5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Slovenský jazyka a literatúra  4/1 4/1 5 5 

Anglický jazyk  3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk  1/1 1/1 1/1 1/1 

Fyzika  1 1 1/1 2 

Chémia   1 1/1 2 

Biológia  1/1 1/1 1 1/1 

Dejepis  1/1 1 1/1 2 

Geografia  1/1 1/1 1/1 1/1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

Etická / Náboženská výchova  1 1 1  

Matematika  4/1 4/1 4/1 4/1 

Informatika   1   

Svet práce  1 1  1 

Technika    1  

Hudobná výchova  1 1   

Výtvarná výchova   1 1   

Výchova umením    1  

Telesná a športová výchova  2 2 2 2/1 

Počet hodín spolu  22/7 24/6 24/6 25/5 



Poznámky k učebnému plánu: 

 V súlade so zameraním a profiláciou školy sme disponibilné / voliteľné hodiny, 

využili formou navýšenia hodinovej dotácie povinných predmetov. Konkrétne ide o doplnenie 

časovej dotácie predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, 

matematika, geografia, dejepis, biológia, fyzika, chémia, svet práce a náboženská a etická 

výchova telesná a športová výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

prierezové témy 

 

        

 

 

Plán dopravnej výchovy 
 
 

Hoci dopravná výchova nie je samostatným predmetom,  je do obsahu jednotlivých 

predmetov zaradená tak, aby každý predmet svojou špecifickosťou a väzbou s prvkami 

dopravnej výchovy prispel ku komplexnej výchove detí a mládeže ako aktívnych účastníkov 

cestnej premávky.  

 

 

Ciele dopravnej výchovy 

 

 
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na 

oblasť kognitívnu, afektívnu a psycho-motorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v 

rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na 

úkor osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto 

oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

 formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky, 

 pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky,  

 naučiť sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej 

situácie a správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a 

reagovať na chyby druhých, 

 pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

 osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci 

zranenej osobe pri dopravnej nehode, 

 osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 



 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

 

 poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich, 

 bezpečne chodiť po chodníku a po ceste, 

 brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky, 

 kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch, 

 zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode, 

 schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti, 

 ovládať bezpečnú jazdu na bicykli, 

 osvojiť si poznatky a pravidlá cestnej premávky.  

 

 

 

Tematické okruhy dopravnej výchovy: 

 

 

1.Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

 

 správanie sa chodcov, 

 správanie sa korčuliarov, 

 správanie sa na križovatke, 

 správanie sa cyklistov, 

 cestovanie MHD. 

 

2. Dopravné značky a zariadenia 

 

 značky príkazové, 

 bezpečné miesta pre hry, 

 priečne čiary, 

 svetelné signály, 

 výstražné, informatívne, zákazové značky. 

 

3. Podmienky premávky na cestách 

 

 druhy ciest, 

 vozovka a chodník, 

 praktické cvičenia, 

 prechádzanie cez cestu, prechádzka so psom. 

 

4. Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov 

 

 druh vozidiel, 

 cestovanie hromadnou dopravou, 

 špeciálne druhy dopravných prostriedkov. 

 

 

               

 



Plán environmentálnej výchovy 
 
   

 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 

prierezovej témy je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť  vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím  na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami  

a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu  k prostrediu. 

 

 

Cieľom edukácie žiakov  v oblasti environmentálnej výchovy je: 

 

 
 rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka  

k životnému prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe  životného prostredia  na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni, 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka  k prostrediu ako spotrebiteľa 

a výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

 

 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne žiak schopnosť: 

 

 
 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

 posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

 schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém  v prospech  konania smerom k 

životnému prostrediu, 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

 

 



Obsah environmentálnej výchovy:  

 

 
Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu 

jednotlivých učebných predmetov. Obsah si učiteľ vyberá z tém uvedených v osnovách 

v súlade s možnosťami predmetu, ktorý vyučuje. 

Na spestrenie vyučovacieho procesu sa využíva zapojenosť do environmentálnych 

projektov miestneho i regionálneho charakteru, organizovanie exkurzií a pozorovaní priamo 

v prírode. Súčasťou je i príprava žiakov na súťaže a olympiády environmentálneho 

charakteru.  

 

 

Témy učiva:  
 

 Zachovanie biodiverzity 

 Odlesňovanie 

 Erózia pôdy 

 Racionálne využívanie prírodných zdrojov 

 Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 

 Úbytok ozónovej vrstvy 

 Kyslý dážď 

 Skleníkový efekt 

 Spotreba energie 

 Odpad 

 Urbanizácia 

 Populačná explózia 

 

 

Hlavné úlohy: 

 

 
 plniť úlohy vyplývajúce z prierezovej oblasti Environmentálna výchova, 

 plniť úlohy z Národnej koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, 

 posilňovať zdravý životný štýl žiakov, 

 venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia. 

 

 

 

Na rozvíjanie vzťahu k prírode, k jej ochrane, k zdraviu a k všetkým 

žijúcim organizmom sa odporúča:    
 

  
 využívať alternatívne možnosti vyučovania (projektové vyučovanie, terénne projekty, 

terénne práce), 

 zabezpečiť efektívnu spoluprácu s environmentálnymi organizáciami a strediskami, 

 posilňovať informovanosť žiakov o potrebe konzumácie neškodnej pitnej vody  

 vychovávať v duchu humanizmu, 

 spolupracovať so SČK,  



 posilňovať zdravý životný štýl žiakov v zmysle úloh Národného programu podpory 

zdravia, 

 pre úspešnú realizáciu cieľov Environmentálnej výchovy je nevyhnutné, aby sa 

uplatňovala vo všetkých predmetoch i mimo vyučovania. 

 

 

            
 

Plán mediálnej výchovy 
 
 

     Mediálnu výchovu možno definovať ako  praktické vyučovanie zacielené na budovanie 

mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj voči médiám s cieľom 

vychovať emancipovaných občanov, schopných vytvoriť si svoj vlastný názor na základe 

prijatých informácií.  

     Hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj  mediálnej gramotnosti a 

osvojenie  mediálnych kompetencií - schopnosti  prijímať, analyzovať, hodnotiť a 

komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov   

     Na základe získaných vedomostí o médiách ( ich funkciách a fungovaní) potrebných pre 

získanie kritického odstupu od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim, reflektovať svoje 

návyky využívania médií, maximálne využívať pozitívny prínos ich produktov k rozvoju 

svojej osobnosti, ako aj eliminovať ich negatívne vplyvy na svoju osobnosť. 

 

   

Ciele mediálnej výchovy: 

 
 základná orientácia v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich  

vplyve na žiackeho príjemcu ( poslucháča, diváka, čitateľa…). Žiak by si mal vedieť  

uvedomiť, s ktorými médiami prichádza každodenne do  kontaktu, ako naň vplývajú –  

uvedomiť si ich pozitívny vplyv, ako aj ich nebezpečenstvá ( manipulácia, neprimerané  

násilie a i.),  

 formovanie vlastného názoru na médiá a ich posolstvá (na základe poznania, 

interpretácie , hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov ). 

 

 

Výkonový štandard 

 

 
 identifikovať základné druhy médií s ktorými prichádza žiak do kontaktu počas 

osobnej histórie a počas každodenného života,  

 rozpoznať, čo je médium a čo masmédium,  

 charakterizovať jednotlivé druhy médií,  

 popísať, do ktorých oblastí života médiá vstupujú a ako nás môžu formovať,  

 pochopiť, ako médiá ovplyvňujú každodenný život (individuálny, rodinný, 

spoločenský,...),  

 uvedomiť si vplyv médií na štruktúrovanie a usporiadanie denných aktivít a celého 

dňa,  

 ohodnotiť obľúbený film, obľúbenú knižku,  

 komunikovať, odpovedať na otázky (rozvoj komunikačných schopností).  



Aplikácia mediálnej výchovy do vyučovania  

 

 
 na hodinách slovenského jazyka a literatúry využívať metódu zážitkového vyučovania 

– tvorbou interview, rozhlasových hier, dramatizácií, tvorbou reklám, reklamných 

spotov, dramatizovaním literárnych diel, 

 využívať internet ako zdroj informácií a cieľavedome upozorňovať na nebezpečenstvá 

a riziká  pri výbere nevhodných zdrojov, 

 oboznamovať žiakov s druhmi médií a masmédií a poukazovať na potrebu získania ich 

kritického odstupu a prehodnocovania svojho vzťahu k nim, 

 urobiť prieskum o využívaní médií s cieľom eliminovať masmediálnu manipuláciu 

rozoznávaním kvalitných programov a produktov, ktoré ponúkajú. 

 

 

. 

 

     

 Plán multikultúrnej  výchovy 
 
 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne   prostredie,  kde  po  stáročia  spolunažívali  príslušníci  rôzneho   etnického,   

národného, náboženského  a  kultúrneho  pôvodu. Tradičná  kultúrna  rozmanitosť sa  pritom 

v súčasnosti  ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom 

globalizácia. Jedným z týchto trendov,   ktorý   výrazne   zvyšuje  rozmanitosť   kultúr   na  

Slovensku, je  migrácia   príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a 

subkultúr. Multikultúrnosť  slovenskej  spoločnosti však  nikdy  neznamenala  len  pokojné 

spolunažívanie  rôznych  skupín obyvateľov, ale vždy bola a  dodnes  je  poznačená  aj  

predsudkami  a  stereotypmi,  ktoré  sa  prejavujú  v  rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu, či xenofóbie. 

Multikultúrna výchova označuje výchovu k medzikultúrnemu porozumeniu. Je to 

výchova, ktorá podporuje kultúrnu pluralitu a mierové spolunažívanie v tejto pluralite. 

Multikultúrna výchova  je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v 

súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je 

predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a 

bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto je jedným z našich cieľov 

výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných 

kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne 

pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnutie 

chápania rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické 

a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je 

žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi 

spolupracovať. 

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi 

učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere je jej cieľom dosiahnuť 

rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a 

kultúrneho zázemia. 

 

 



Ciele multikultúrnej výchovy: 

 

 schopnosť rešpektovať existenciu iných kultúr, 

 schopnosť včleniť a chápať úlohu jednotlivých kultúr a spoločenstiev v historickom 

kontexte schopnosť chápať ich diferencovaný a pritom sociálne rovnocenný vklad do 

svetovej kultúrnej histórie, 

 schopnosť prekonať egocentrický pohľad na svet, 

 schopnosť vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii, 

 schopnosť viesť dialóg s inými kultúrami, prípadne snahu otvoriť sa a vstúpiť do 

aktívneho tvorivého dialógu s inými kultúrami, 

 schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami, 

 schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry, 

 schopnosť byť tolerantný a empatický k iným kultúram a schopnosť starostlivosti o 

iné kultúry. 

 

Obsah multikultúrnej výchovy: 

 

Multikultúrna výchova vychováva žiakov k tomu, aby odlišovali rôzne kultúrne vrstvy, aby si 

uvedomovali, že dominantná kultúra nie je jediná, ale že popri nej existuje množstvo ďalších, 

a plne rovnocenných – menšinových kultúr. Ukazuje žiakom, že aj dominantná kultúra nie je 

jednoliata, ale že aj v nej sa stretáva mnoho pohľadov na svet, mnoho odlišných rituálov, 

životných 

štýlov. zvykov, predsudkov a názorov.  

Premeny  kultúrnej identity sú  ďalšou dôležitou  témou  multikultúrnej  výchovy. 

Upozorňuje na premenlivosť  každej  kultúrnej  identity,  na  skutočnosť,  že  vzniká  zo  

životných  a  historických skúseností jednotlivých ľudí aj celých spoločenstiev. Multikultúrna 

výchova vedie žiakov k tomu, aby  cítili,  že  kultúrna  identita  je  mnohovrstevná  a niekedy  

rozporuplná,  že  jeden človek môže v sebe  cítiť aj  viacero  kultúrnych  identít,  čiže  môže  

sa  cítiť  ako  príslušník rôznych kultúr. Pre formovanie   kultúrnej  identity  sú  dôležité  

kultúrne vzory. Dieťa  sa  ich  učí  v rodine,  v škole a v partnerských skupinách,  dospelý  

človek si ich niekedy aj  uvedomele  vyberá  a  riadi  sa  nimi. 

Kultúrne vzory, sú podkladom pre vznik kultúrnej tradície. Kultúrna tradícia patrí k 

dôležitým témam multikultúrnej výchovy.  Upozorňuje na spätosť tradície so životným 

štýlom, s predmetmi, ktoré  v  kultúre  vznikajú, s ich  hodnotením  ľuďmi  v  minulosti  a v  

súčasnosti. Cez geografické a historické súvislosti tradície môže multikultúrna  výchova  

smerovať  pozornosť žiakov  na veľké geografické kultúrne okruhy (euro - atlantický, čínsky, 

stredoeurópsky, balkánsky, islamský a pod.) Pochopenie premenlivosti týchto okruhov, 

pochopenie ich vzájomných  kontaktov a konfliktov vedie žiakov k vnímaniu súčasných 

kultúrnych konfliktov a problémov ako normálnej súčasti života človeka. 

 

 

Hlavné úlohy multikultúrnej výchovy  

 
 

 venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu priaznivej klímy školy a jednotlivých tried, 

podporujúcich vzájomný rešpekt a partnerské vzťahy medzi učiteľom a žiakom, 

tímovou spoluprácou, sebaúctou, komunikačnými  zručnosťami a  vytvoriť   bezpečné 

nažívanie, 



 rozvíjať priaznivé postoje k ľuďom inej  národnosti, etnickej  alebo náboženskej  

príslušnosti  každodenným  osobným  príkladom,                                                                                     

 komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi na báze vzájomného porozumenia, tolerancie  

a otvoreného konania,                                                                 

 vhodne využívať vecný obsah každého vyučovacieho predmetu a pracovať s 

odporúčanou literatúrou, 

 zoznamovať žiakov so základnými údajmi o menšinách, ktoré u nás žijú, s ich 

kultúrou, dejinami a rozvíjať u nich vedomie spolužitia, 

 učiť žiakov chápať a oceňovať rozdielnosť jednotlivcov a vážiť si každého človeka, 

každej minority, každej kultúry, 

 nenechať bez povšimnutia žiadny prejav ani náznak intolerancie, xenofóbie, alebo 

rasizmu a okamžite prijímať vhodné konkrétne opatrenia, 

 pri prevencii intolerancie, rasizmu a xenofóbie intenzívnejšie spolupracovať 

s rodinami žiakov, 

 podľa možností i pre voľno časové aktivity ponúkať programy rozvíjajúce toleranciu a 

podporujúce všestranný rozvoj osobnosti žiaka, 

 so žiakmi otvorene diskutovať o uskutočnených besedách, prednáškach, návštevách 

filmových a divadelných predstavení, televíznych a rozhlasových relácií, ktoré 

obsahovo súvisia s  intoleranciou, xenofóbiou a rasizmom, 

 využívať programy a ponúkať spoluprácu v oblasti vzdelávania s neštátnymi 

subjektmi, ktoré majú v programe multikultúrnu výchovu, vzdelávanie Rómov, 

odídencov a rôznych národností a etník, 

 realizovať aktivity zamerané na výchovu proti predsudkom. 

 

Plán ochrany života a zdravia 

 

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho 

programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a 

kurzu. Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a 

zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na 

zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 

nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:  

 formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí, 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života, 

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, 



 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných tematických 

celkoch s týmto obsahom:  

 riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 pobyt a pohyb v prírode, 

 záujmové technické činnosti a športy. 

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. 

Integrujú spôsobilosti žiakov získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú, upevňujú 

ich.  

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany človeka a 

zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké 

povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, 

prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov 

 

                 

 

Plán osobnostného  a sociálného  rozvoja 
 
 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný 

(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré 

spätne akademický rozvoj podporujú. 

 

Dopĺňa požiadavky vo vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ktorý rozširuje: 

 poznanie školského vzdelávacieho programu špeciálne profilu absolventa školy, 

 vnímanie kultúry školy, špeciálne hodnôt školy, školských dokumentov a očakávaní 

ako prispievajú žiaci ku kultúre školy, 

 základné prístupy a techniky k efektívnemu štúdiu. 

  

 

Ciele osobnostného a sociálneho rozvoja: 

 

 
Učivo v podstate rozvíja všetky časti všeobecnej zložky profilu absolventa školy tým 

že si ich žiaci explicitne uvedomia, zaujmú k ním postoje a identifikujú sa s nimi.  

Cieľom je: 

 rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie,  

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných,  



 pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,  

 pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,  

 rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu,  

 podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 

(prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

 

 

Prehľad kľúčových kompetencií: 

 

 
 spôsobilosť k celoživotnému vzdelávaniu, 

 sociálne a komunikačné spôsobilosti, 

 spôsobilosť riešiť problémy, 

 spôsobilosti občianske, 

 spôsobilosti sociálne a personálne, 

 spôsobilosti sociálne a personálne, 

 spôsobilosti pracovné, 

 kultúrne kompetencie, 

 matematické a technické spôsobilosti, 

 informačné spôsobilosti, 

 spôsobilosti vedúce k iniciatíve a podnikavosti. 

 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie osobnostného a sociálneho rozvoja: 

 

 
 žiak sa učí vnímať celoživotné vzdelávanie ako predpoklad úspechu ľudstva, 

 žiak sa učí vnímať hierarchiu poznávacích funkcií, 

 žiak sa učí efektívnym metódam štúdia, 

 žiak sa učí formulovať, zdôvodňovať a obhajovať svoje predstavy a postoje, 

 žiak sa učí čítať text štruktúrované a s porozumením, 

 žiak sa učí potrebe sebahodnotenia, 

 žiak sa učí potrebe hľadať príčiny javov a predpokladať dôsledky, 

 žiak sa učí identifikovať svoje postoje s hodnotami školy, 

 žiak sa učí identifikovať svoje záujmy a ciele s profilom absolventa, 

 žiak sa učí operatívne plánovať svoje štúdium, 

 žiak sa učí stanovovať vízie a ciele na základe formulácie podmienok, 

 žiak sa učí používať grafické modely situácií (schémy, grafy...), 

 žiak sa učí cieľavedomosti a stanovovaniu reálnych cieľov. 

 

 

Plán tvorby  projektu a prezentačných zručnosti 

 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a 

svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.  



Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa 

riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, 

spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť 

hypotézu, overiť ju a pod.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu:  

 vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať 

kontakt, 

 zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a 

vedia ju aplikovať, 

 vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe, 

 pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT, 

 identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

 navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus, 

 získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, 

 na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery, 

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu, 

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

 prijať kompromis alebo stanovisko inej strany, 

 poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného 

postoja, 

 využívať rôzne typy prezentácií, 

 aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu 

 proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie 

a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti, 

 chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Príloha č. 2 
 
Finančná gramotnosť 
vypracovaná na základe novej metodiky na zapracovanie a aplikáciu tém 
finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných 
a stredných škôl, vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.septembra 2014  
 
 

1. Charakteristika 

Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné povedomie širokej slovenskej populácie je 

nedostatočné. Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa prinášajú 

stresové okamžiky, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú nevhodne, čoho 

dôsledkom sú krízové situácie. Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich 

fungovania a ich zmysluplného využívania. Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a 

skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné 

finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

 

Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité. Jednotlivec by mal mať zručnosti 

na uplatnenie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte 

doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, schopnosť rozvíjať a používať 

matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách– v podstate 

ide o matematickú gramotnosť. 

Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života, rozhodovať, 

zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy. 
 

Základným dokumentom pre tvorbu metodiky bol aktualizovaný a Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard finančnej gramotnosti 

verzia 1.1. (ďalej len „NŠFG“), podľa ktorého je spracovaná metodika pre zapracovanie 

a aplikáciu tém FG do ŠkVP ZŠ, ktorej hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri 

zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.  

 

Každý učiteľ by mal získať ucelenú predstavu o tom, čo má žiak v oblasti finančnej gramotnosti 

počas svojho vzdelávania na základnej škole dosiahnuť, bude sa môcť  lepšie rozhodnúť, ako ju 

bude v škole realizovať vo vzdelávaní, do akých predmetov ju začlení a aké metódy vo výučbe 

bude uplatňovať.  

 

2. Ciele 

Žiak by mal získať schopnosť: 

- prostredníctvom definovania osobných životných potrieb dôjsť k poznaniu možností ako 

tieto potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň, 

- rozpoznať možnosti/nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti, 

- porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi skúsenosťami 

z osobného života, 

- orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť, 

- argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému, 

- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť, 

- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, 

- schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, 

- používať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii, 



- umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov 

súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní, s racionálnym a samostatným 

prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových 

vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti 

a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 
 
Finančnú gramotnosť je možné:  
 
začleniť do jednotlivých predmetov, uplatniť medzipredmetové vzťahy,  

realizovať ju v blokovom vyučovaní,  

realizovať ju formou kurzu,  

vytvoriť samostatný predmet.  
 

 
Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských 
vzdelávacích programov  
 
 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských 
vzdelávacích programov pre prvý stupeň  primárneho vzdelávania 
základnej školy  
 
Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni základnej školy je spravidla realizovaný 
jedným vyučujúcim. Implementácia finančnej gramotnosti je preto jednoduchšia, je 
možné realizovať blokové vyučovanie i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov. 
Ako pomôcku by sme na tomto mieste chceli uviesť, v ktorých učebných predmetoch, 
prípadne v ktorom ročníku a téme je možné realizovať finančné vzdelávanie, pomôcku 
však netreba chápať ako nemenný zoznam. Tvorivý učiteľ nájde priestor aj v iných 
učebných predmetoch, témach a využije aktuálne situácie.  
Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni je možné realizovať od začiatku povinnej 
školskej dochádzky, teda už v prvom ročníku základnej školy. Väčší zmysel však 
nadobúda od tretieho ročníka základnej školy.  
 
Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:  
1. ročník  
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20  
Etická výchova – Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si veci svoje i 
iných)  
 
2. ročník  
Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, 
Rozhovor  
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100  
Vlastiveda – Rodina, Obec  
Prírodoveda – Zdroje vody  
Etická výchova – Iniciatíva vo vzťahu k iným (riešenie problémov – navádzanie na 
klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie, ...)  
 



3. ročník  
Slovenský jazyk a literatúra – Reklama, Diskusia – názor, Vyjadrenie vlastnej túžby, 
Inzerát, Porekadlo, Príslovie, Ľudové rozprávky  
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie 
aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  
Prírodoveda – Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov  
Vlastiveda – Slovensko  
Výtvarná výchova – Reliéf (mince)  
Etická výchova – Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov, Riešenie konfliktov – 
výchova k zmierlivosti, Pomoc, darovanie, delenie sa  
 
4. ročník  
Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Názor  
Matematika – Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie prirodzených 
čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie  
Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie, Význam elektrickej energie pre človeka  
Pracovné vyučovanie – Papier a kartón, Elektrický obvod, Zdroje elektrickej energie  
Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta  
Etická výchova – Reálne a zobrazené vzory, Rozvoj tvorivosti a iniciatívy  
Informatická výchova – Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov vlastnej práce), 
Komunikácia prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie informácií)  
Finančné vzdelávanie je možné realizovať aj v rámci školského klubu detí v 
spoločenskovednej oblasti.  
 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských 
vzdelávacích programov pre druhý stupeň nižšieho stredného 
vzdelávania  základnej školy  
 
Na druhom stupni základnej školy by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v 
ktorých bolo potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je možné využívať túto skúsenosť a 
nadväzovať na ňu. Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia 
súčinnosť. Je vhodné nájsť spoločné témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej 
gramotnosti.  
Na tomto mieste by sme chceli upriamiť pozornosť na učebné predmety, prípadne na 
témy, v ktorých je možné realizovať finančné vzdelávanie. Ťažisko finančného 
vzdelávania je v tomto prípade v trojici učebných predmetov – občianskej náuke, 
matematike a etickej výchove. Treba však pripomenúť, že i menej skúsený učiteľ určite 
odhalí príležitosť aj v iných učebných predmetoch, prípadne v maximálnej miere využije 
aktuálne dianie v spoločnosti.  
Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné 
vzdelávanie na prvom stupni základnej školy.  
Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:  
 
Slovenský jazyk a literatúra  
Diskusia – argument, diskusný príspevok  

E-mail  

Plagát, inzerát, reklama 
Polemika  

Úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť  

Vlastný názor  



Poštový peňažný poukaz  
 
 
Matematika  
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Počtové výkony s prirodzenými číslami  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

Počtové výkony s desatinnými číslami  

Percentá (vrátane jednoduchého úročenia)  

Počtové výkony s celými číslami  

Pravdepodobnosť, štatistika  

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc  

Grafické znázorňovanie závislostí  

Štatistika  
 
 
Informatika  
Informácie okolo nás – vytvorenie plagátu, prezentácie  

Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií  

Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské 
práva  
 
Fyzika  
Iné zdroje energie  
 
Geografia  
Austrália  

Amerika  

Afrika  

Ázia  

Slovensko  
 
V každom regióne sa môžete zamerať na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, 
environmentálne problémy.  
 
Občianska náuka  
Moja škola  

Štát a právo  

Trestné právo  

Ekonomický život v spoločnosti (vrátane rozširujúceho učiva)  
 
Etická výchova  
Ekonomické hodnoty a etika  

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre  

Pozitívne vzory v každodennom živote  

Masmediálne vplyvy  

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty  

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine  

Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom  
 

 



Metódy a formy práce  
Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Práve preto tu 
môžeme uplatňovať najrôznejšie inovatívne metódy vyučovania, ktoré ocenia nielen 
žiaci, ale i učitelia.  
Metódy sami osebe sú použiteľné i pre iné predmety. Je potrebné však počítať s tým, že 
vyžadujú dlhšiu a väčšiu prípravu. Niektoré dokonca vyžadujú skúsenosti a umenie 
improvizácie. Odmenou za prácu navyše však bude väčšia radosť z učenia, 
jednoduchšie zapamätávanie si, zvýšená interaktivita na hodinách a praktické 
precvičenie preberaného učiva.  
 
Pre metódy vyučovania by malo vo všeobecnosti platiť:  
Názornosť. Poskytované informácie by mali byť názorné, dobre viditeľné a mali by 
sa opierať o vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie prezentácií, 
výučbových schém a podobne.  

Jednoduchosť. Jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti, resp. skúsenosti 
žiakov. Pojmy používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich 
významu.  

Aktivita žiakov. Žiaci by mali na hodinách sami aktívne vystupovať, skúšať si 
uvádzané situácie, diskutovať a podobne.  

Tempo hodiny. Hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie 
preberaných súvislostí. To platí ako pre celú triedu, tak i pre jednotlivcov.  

Zmysluplnosť. Žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia. Mali by si uvedomovať, 
prečo je finančná gramotnosť dôležitá.  

Využiteľnosť. Využiteľnosť sa týka najmä informácií, ktoré žiaci v rámci finančnej 
gramotnosti získavajú. Tieto informácie by mali byť prakticky využiteľné, čo súčasne 
vedie k lepšiemu zapamätaniu.  

Dôležitosť. Nie všetky informácie sú pre žiakov dôležité. Preto by sa mali naučiť 
rozpoznať, ktoré informácie by si vo vlastnom záujme mali osvojiť.  
 
Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a 
preto by malo byť s každodenným životom úzko previazané. Je vhodné pripraviť také 
aktivity, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k 
osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Na tento účel odporúčame najmä 
heuristickú metódu, resp. metódu riešenia problémov a situačné metódy.  
Heuristická metóda býva často charakterizovaná ako metóda učenia objavovaním. 
Žiakom sa nepredkladajú hotové fakty alebo výsledky, ale sú podnecovaní, aby sami 
hľadali riešenia.  
 
Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej 
problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti. Žiaci potom používajú svoje 
vedomosti a zručnosti, pracujú s informačnými zdrojmi, ale zohľadňujú aj svoje 
skúsenosti, názory a postoje. Spoločne diskutujú o možných riešeniach, hľadajú ich 
výhody a nevýhody a rozhodujú sa, ktoré riešenie je za daných podmienok najlepšie.  
 
Dôležitá je podpora žiackeho objavovania a samostatného riešenia problémových 
situácií.  
Dávať žiakom kreatívne problémové otázky a úlohy, ktoré sa ich bezprostredne 
dotýkajú. Napr. Porovnať tri ponuky telefónnych programov vhodných pre žiakov. Vybrať 
najvýhodnejšiu ponuku a svoj výber zdôvodniť.  



Nepredkladať žiakom k osvojeniu hotové riešenia, podporovať aktívne objavovanie 
efektívnych stratégií. Napr. Žiakom predložiť nevyrovnaný rodinný rozpočet. Úlohou je 
nájsť problém a predložiť niekoľko možností riešenia.  

Viesť žiakov k poznaniu, že každý problém má viacero možných riešení, ktoré sú 
ovplyvnené okolnosťami konkrétnej situácie, napr. finančnou situáciou celej rodiny, 
zamestnaním.  
 
 
 
Postaviť finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život.  
Zamerať sa na finančné situácie spojené s chodom domácnosti, napr. rodinný 
rozpočet, plánovanie dovolenky, plánovanie štúdia detí, poistenie auta.  

Pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov.  

Presunúť vyučovanie zo školských lavíc do reálneho prostredia, napr. do banky, do 
zmenárne, do obchodu, kde je možné porovnávať ceny rôznych balení výrobkov alebo 
výhodnosť nákupu, príp. marketingové triky.  
Prekonať izolovanosť vyučovacích predmetov  
Predkladať žiakom také problémy, ktoré vyžadujú uplatnenie vedomostí, zručností a 
schopností z viacerých predmetov. V reálnom živote sa tiež veci nedejú izolovane, napr. 
nakupovanie nie je len o matematike, ale premietajú sa doň aj psychologické, sociálne a 
právne aspekty.  

Pokúsiť sa v rámci nejakej aktivity alebo projektu integrovať vzdelávací obsah 
niekoľkých predmetov.  
 
Vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom IKT.  
Využívať vo výučbe počítače, mobilné telefóny, interaktívne tabule, tablety.  

Neobmedzovať sa na individuálnu prácu, IKT je možné efektívne využívať i pri 
skupinovej práci.  
 
Viesť žiakov k využívaniu on-line finančných kalkulačiek.  
Zoznámiť žiakov s možnosťami i rizikami on-line finančných kalkulačiek.  

Pripraviť pre žiakov úlohy, pri ktorých musia využiť on-line finančné kalkulačky (napr. 
prepočet kurzu pri výmene peňazí, výpočet výšky čistej mzdy, výpočet výšky splátky pri 
úvere).  

Skúsiť so žiakmi porovnávať spracovanie úlohy a jej výsledky pomocou tradičných 
výpočtov a prostredníctvom on-line finančných kalkulačiek.  
 
Spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov je jednou z charakteristík kooperatívneho 
učenia sa. Jedným prínosom je aktivizácia žiakov, rozvíjanie komunikácie, vzájomné 
obohacovanie sa a posilňovanie sociálneho rozvoja žiakov. Výučbe nedominuje 
interakcia medzi učiteľom a žiakom, výrazne je posilnená vzájomná interakcia medzi 
žiakmi, pretože sú členovia skupiny pri práci na sebe závislí. Učia sa tým prekonávať 
súťaživosť v prospech spolupráce a tolerancie. Žiaci si môžu odovzdávať skúsenosti, 
môžu sa od seba navzájom učiť a môžu tak prirodzene formovať svoje názory a postoje 
v skupine vrstovníkov. Práca v skupine umožňuje každému zapojiť sa podľa svojich 
možností a schopností, dáva možnosť vyniknúť a uplatniť vedomosti či prednosti, ktoré 
ostatní nemajú. Žiaci sa delia o svoje skúsenosti zo svojich rodín, aplikujú rôzne 
stratégie, ale tiež si uvedomujú, že v prístupe k financiám i vo finančných situáciách 



rodín existujú rozdiely. Kooperácia nemusí prebiehať len na úrovni triedy, ale aj na 
úrovni škôl, či v rámci medzinárodných projektov.  
Finančná gramotnosť je koncipovaná tak, že prostredníctvom vzdelávacieho obsahu 
prepája konkrétne učebné predmety s činnosťou žiakov realizovanou v škole i mimo nej. 
Podobný cieľ má aj projektové vyučovanie. V tomto prípade však vyučovanie nie je 
organizované podľa učebných predmetov, ale žiaci sa učia riešiť a spracovávať 
jednoduchšie i zložitejšie projekty (nemýľme si to s referátmi) s určitým jedinečným a 
novým cieľom. Projektová metóda vnáša do vyučovania poznanie, viac reality a 
samostatného hľadania informácií, tak isto pomáha u žiakov vytvárať potrebné životné 
kompetencie. Ide o spoločné premýšľanie, diskusiu či spoločné riešenie, ktoré vedie k 
uskutočneniu cieľa. Žiaci pracujú v skupine, čo podporuje ich spoluprácu. Využívajú pri 
tom dostupné zdroje, pri ktorých sa učia rozlišovať ich vierohodnosť. Výučba teda 
nemusí prebiehať len v priestoroch učebne. Je možné využívať konzultácie s 
odborníkmi, knižnicu, internetové zdroje, odbornú literatúru, noviny, časopisy a pod. Na 
projekt je vhodné využiť súvislý čas, ktorý by za ideálnych podmienok nemal byť členený 
pevne stanovenými vyučovacími hodinami podľa rozvrhu. Celkový čas jedného projektu 
sa líši a je závislý od náročnosti témy.  
 
Organizačná štruktúra projektového vyučovania:  
Úvodná motivácia, pri ktorej sú stanovené základné otázky, vymedzené ciele a úlohy 
projektu, dohodnuté pravidlá a pod.  

Práca v skupinách, kedy dochádza k vyhľadávaniu informácií.  

Prezentácia projektu – sú prezentované závery,  
porovnávané výsledky projektov a hľadané súvislosti.  

Hodnotenie projektu, jeho jednotlivých častí a sebareflexia v rámci projektu.  

 

Inscenačné metódy založené na simulácii a hraní rolí sú jednou z možností, ako žiakov vtiahnuť 

do finančnej problematiky. Je možné tak rozvíjať finančné stratégie, ale zároveň nepracovať s 

citlivými údajmi. Aj z tohto dôvodu majú tieto metódy vo finančnom vzdelávaní široké 

uplatnenie. Umožňujú hlbšie porozumenie vzdelávaciemu obsahu, ale sú vhodné najmä pre rozvoj 

sociálnych zručností, kedy sa žiaci učia rozhodovať. Žiaci sa správajú tak, ako to vyžaduje ich 

rola, vciťujú sa do situácie. Hrať rolu v prevažnej miere dospelých je pre žiakov motivujúce a 

zábavné. Tým, že žiaci predstierajú inú osobu, môžu problém preskúmať z iného uhla pohľadu. 

Inscenačné metódy sú vhodné aj pre nácvik asertívnej komunikácie. Pokročilú úroveň simulácie 

predstavujú fiktívne firmy, ktoré spolu obchodujú podľa bežných pravidiel, ale používajú fiktívne 

peniaze.  

Pre viaceré témy finančnej gramotnosti sú veľmi vhodné diskusie a diskusné hry. Žiaci môžu 

byť rozdelení i na skupiny obhajujúce určitý názor či postoj alebo môže ísť o diskusiu žiakov a 

učiteľa. Žiaci by sa mali na diskusiu vopred pripraviť, nájsť si argumenty a podklady pre svoje 

tvrdenia. Diskusné hry precvičujú schopnosť komunikácie, vyjednávania a dosahovania súhlasu, 

formulácie názoru a pocitu, načúvania, vciťovania sa. Slúžia aj k ujasňovaniu a formovaniu 

hodnôt a postojov, zamysleniu sa nad novými problémami. Na dosiahnutie týchto cieľov však 

nestačí predložiť zaujímavú tému a nechať skupinu, aby ju neorganizovane riešila. Je potrebné 

stanoviť pravidlá diskusie a kontrolovať ich dodržiavanie.  

Odporúčame do vyučovania zaraďovať ďalšie metódy:  

Brainstorming– predstavuje skupinovú techniku zameranú na získanie čo najväčšieho množstva 

nápadov na danú tému. Je založená na skupinovom výkone. Princíp spočíva v tom, že členovia 

skupiny sú schopní vyprodukovať oveľa viac nápadov, ako by vymysleli jednotlivo. Pri 

brainstormingu je nutné dodržiavať pravidlá, najmä to, že zverejnené nápady nebudú nikým 

komentované ani hodnotené. I ten zdanlivo najbláznivejší nápad môže totiž niekoho ďalšieho 

inšpirovať. Pri brainstormingu ide predovšetkým o získanie kvantity nápadov. Môže mať rôzne 



varianty, napr. neštruktúrovaný brainstorming, štruktúrovaný brainstorming, voľné písanie, kmene 

a korene, kocka.  

Myšlienková (mentálna) mapa – predstavuje graficky usporiadaný text (prípadne doplnený 

obrázkami) s vyznačenými súvislosťami. Využíva sa na zapamätanie, na učenie, na grafické 

zobrazenie alebo na riešenie problémov. Zvyčajne sa začína hlavným námetom uprostred papiera 

(tabule) a kreatívnym využitím rôznych obrázkov, kódov, symbolov i farieb je vytvorená 

myšlienková (mentálna mapa).  

Icebreaker(prelomenie ľadov, ľadolamka) sa zaraďuje na začiatok hodiny, pred úvodný 

informačný blok. Poskytuje priestor na bližšie vzájomné zoznámenie. Slúži k prelomeniu ľadov, k 

prekonaniu začiatočných formálnych bariér, k odpútaniu účastníkov od problémov každodenného 

života, na naladenie sa na program a na navodenie neformálnej priateľskej atmosféry. Vhodný je 

tiež vtip alebo krátky príbeh.  

Doplňovačky, osemsmerovky– tvoria metodický základ, ktorý je jednoduchý a časovo 

nenáročný. Ide o rýchle cvičenia, pomocou ktorých si žiaci zopakujú to podstatné z preberanej 

látky. Niekedy môžu slúžiť aj ako motivácia.  

Učebnú metódu zvolí vyučujúci v závislosti od preberaného učiva. Pri niektorých témach je 

vhodnejší tradičný frontálny výklad spojený so záverečným zopakovaním, pri iných aktivizujúce 

metódy.  

Didaktické hry predstavujú ďalšiu možnosť, ako v praxi realizovať alebo spestriť finančné 

vzdelávanie. Medzi didaktické hry môžeme zaradiť aj klasické skupinové hry alebo strategické 

hry, ktoré sú spracované ako doskové hry, prípadne počítačové aplikácie. Môžu plniť funkciu 

motivačnú i upevňovaciu. Prostredníctvom didaktických hier je možné so žiakmi riešiť aj zložité 

učebné problémy.  

Zbierať skúsenosti s hraním didaktických hier.  
Čerpať námety z odborných publikácií.  

Získať osobnú skúsenosť s hraním týchto hier.  

 

Vyskúšať didaktické hry na vyučovaní.  

Vyskúšať hru napr. Platí, platí,..., Pravda a lož, Deľba práce, Hra na poisťovňu, Staroveké a  

stredoveké trhovisko, Behavé učenie, Hospodárenie v rodine, Trh s jablkami, PixWords.  

 

Využívať rôzne dostupné aplikácie s finančnou tematikou.  

 

Praktickou doplňujúcou súčasťou finančného vzdelávania sú rôzne programy a projekty, 
ktoré ponúkajú organizácie školám. 
 

I. Spôsob implementácie  
Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti musí 

obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov. Pri 

sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do celkových a 

čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti 

ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:  

k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva 

a  

chudoby,  

k hodnotovej orientácii k peniazom,  
k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,  

k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.  

 

Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania rodín, modely 

fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Budú zdôrazňovať 



potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku hospodárskeho 

rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou ekonomickej úspešnosti 

jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia 

poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií.  

Jednotlivé témy sú rozpísané do čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové kompetencie sú 

popísané na úrovniach, pričom na týchto úrovniach sú opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, 

ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať. V NŠFG sú tieto poznatky, zručnosti a skúsenosti 

zapísané vo väčšine prípadoch v troch úrovniach.  

Prvou úrovňou je pre účely tohto štandardu prvý stupeň základnej školy.  
Druhou úrovňou sa rozumie druhý stupeň základnej školy, prvý až štvrtý ročník osemročného 

gymnázia, prvý ročník bilingválneho gymnázia ako aj nižšie stredné odborné vzdelanie a stredné 

odborné vzdelanie. Do druhej úrovne sú zaradení žiaci učebných odborov z toho dôvodu, že 

primárnym cieľom štúdia učebných odborov je príprava na povolanie.  

Tretia úroveň je určená žiakom študijných odborov, ktorí dosiahnu úplné stredné všeobecné 

vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie.  

 

Medzi praktické spôsoby použitia tém a očakávaní tohto štandardu patria:  

vymedzenie problematiky a rozsahu informácií, ktorým by žiaci porozumeli a vedeli ich  

prakticky využívať  
usmernenia pre tvorbu a hodnotenie publikačných vzdelávacích materiálov,  

rámec pre tvorbu školských vzdelávacích programov, programov kontinuálneho a  

celoživotného vzdelávania,  

pomôcka pri tvorbe učebníc a metodických materiálov pre jednotlivé vekové kategórie.  

Súčasťou metodiky je aj slovník základných pojmov,  s ktorým by sa mal oboznámiť  každý 

pedagogický  zamestnanec. 

Pedagogickí zamestnanci zaradia jednotlivé témy štandardu do vzdelávania podľa potrieb žiakov 

a vzdelávacích podmienok školy. Pedagogickí zamestnanci môžu súčasne využívať Národný 

štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci učebných osnov 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných a stredných škôl alebo kurzov 

finančnej gramotnosti v rámci finančného vzdelávania. Na pomoc v tomto úsilí Medzirezortná 

expertná skupina vytvorí ďalšie nasledujúce zdroje prostredníctvom Portálu finančnej 

gramotnosti, ktorý je potrebné pravidelne  sledovať.  

 

II. Organizácia kompetencií  
 
Osvojené  kompetencie sú usporiadané nasledovne:  

 Témy  

 Kompetencie  

 Čiastkové kompetencie  
 

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania 

strednej školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a 

skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú Témy zoradené do siedmych vybraných 

kategórií finančnej gramotnosti – Človek vo sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a 

poistenie.  

Očakávania  
Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti 

pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania predpokladajú 



napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych 

životných situácií človeka a rodiny.  

 
III. Témy  
 

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti 

do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných 

škôl 
 

 

Odborné texty k jednotlivým témam 

Národného štandardu finančnej gramotnosti 

verzia1.1 

 

 

Obsah vzdelávania – odborné texty 

 

Čiastková kompetencia 1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním 

životných potrieb, 

- vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

životných  potrieb. 

 

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť vzťah ľudská práca –peniaze. 
- demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu 

ľudskej práce a peňazí). 
 

Úroveň2:  

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností. 

 

 

Obsah vzdelávania 
- vo vzťahu k identifikovaným čiastkovým kompetenciám  a v nich  popísaným 

očakávaniam podľa úrovní sa zameriava na témy súvisiace  s ekonomickým 

kolobehom, podstatou ekonómie a ekonomiky, pochopením základných 

ekonomických pojmov a kategórií, rodinnými financiami a rozpočtom, príjmami a 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi 

bohatstvom achudobou 

Téma č. 1  Človek vo sférepeňazí 



výdavkami a hospodárnym rozhodovaním pri narábaní so zdrojmi (vlastnými, 

cudzími) a spravovaním vlastných financií. 
učebnice: 
- Podniková ekonomika 1 pre I. ročník študijného odboru OA - Velichová, Orbánová, 

SPN -Mladé letá, spol. s. r.o. 
- Ekonomika 1 pre SŠ,OA,Kravárik,Tarábek,Mravcová 
- Ekonomika pre ŠO SOŠ- zbierka príkladov, Jakubeková, a kol., SPN - Mladé letá, s. r.o. 
- Maturujem z ekonomiky - Velichová, Orbánová, SPN - Mladé letá, 

spol. s. r.o.   
     a ďalšie pozrieť:http://www.minedu.sk/ucebnice-ucebne-texty-
pracovne-zosity/ 
 

 

 

 
Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný:  
- uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch, 
- opísať základné typy bankových produktov  

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Základné typy bankových produktov 

 Platobné karty 

 Vklady a sporenie 

 Úvery 

Platobné karty - pohodlný a bezpečný nástroj na bezhotovostné prevody peňažných 

prostriedkov, 

ktoráumožňujesvojimdržiteľomplatiťzatovarvobchodoch,reštauráciách,hoteloch,načerpací

ch staniciach a dokonca i na internete. Navyše umožňuje vyberať hotovosť z bankomatov 

nepretržite24 hodín denne, v banke alebo vo vybraných zmenárňach a iných finančných 

inštitúciách. 
Podľa funkčnosti a spôsobu zúčtovania môžeme rozdeliť platobné karty na: 

Karty debetné, ktoré umožňujú okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom 

účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná  len k bežnému účtu, nemôže teda 

existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere 

z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať 

peniaze do výšky disponibilného zostatku. 

Karty kreditné (úverová karta ) predstavujú úverový produkt, ktorý umožňuje 

klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta 

umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery 

hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný 

účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 

50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu 

splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť 

v ďalšom období. 

Vklady a sporenie - predstavujú pre ľudí formu vyčlenenia časti príjmu na použitie v 

Čiastková kompetencia2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

Téma č. 2  Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

http://www.minedu.sk/ucebnice-ucebne-texty-pracovne-zosity/
http://www.minedu.sk/ucebnice-ucebne-texty-pracovne-zosity/
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/karty-debetne
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/karty-kreditne-uverova-karta


budúcnosti. Úspory predstavujú  zdroj finančnej hotovosti v prípade núdze a sú určené na 

plnenie krátkodobých cieľov a potrieb ľudí. 

Svoje peniaze ľudia môžu vkladať na bežné účty ako aj na 

sporiace účty: Bežný účet - predstavuje základný finančný 

nástroj, ktorý zabezpečuje: 
- správu vašich financií, 
- hospodárenie a manipuláciu s finančnými prostriedkami cez vašu banku, 
- výber hotovosti v bankomatoch alebo na pobočkách vašej banky v SR alebo v 

zahraničí, 
- platby platobnou kartou u obchodníka alebo platby za tovar cez internet, 
- úhrady bezhotovostným prevodom na bežný účet príjemcu platby, cez hraničným 

prevodom, trvalým platobným príkazom alebo hromadným platobným príkazom, 

ale napríklad aj príkazom inkaso, 

- nepretržitý prístup k vaším peniazom 24 hodín denne prostredníctvom platobnej 

karty alebo Internet Bankingu, 
- zmluva musí mať písomnú formu. 

Sporenie  - možno rozdeliť na predlehotné a polehotné: 
- pri predlehotnom sa čiastka ukladá na začiatku obdobia, ktorá je úročená úrokovou 

mierou 
- pri polehotnom sa čiastka ukladá na konci každého obdobia sporenia. 

 

 Existujú rôzne druhy sporenia, ktoré ponúkajú banky, napríklad: 
- sporenie na vkladných knižkách, 
- sporenie na sporiacich účtoch, 
- sporenie na termínovaných vkladoch, 
- sporenie formou stavebného sporenia. 

Úvery - predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov jednou osobou (veriteľom) 

druhej osobe (dlžníkovi), pričom dlžník sa zaväzuje v dohodnutej dobe prijaté prostriedky 

veriteľovi vrátiť a zaplatiť aj úroky z požičaných peňazí. Splátka úveru sa tak spravidla 

skladá z istiny a úroku. 

Úvery možno rozdeliť: 

- Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi 

spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do „mínusu". Ide v podstate o 

predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na 

účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a 

dohodnuté v zmluve 
- Kreditná karta (definícia viď. vyššie) 
- Spotrebiteľskýúverpredstavuješpecifickétypyúveruvzmyslezákonaospotrebiteľskýc

h úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 

mesiace, v rozpätí od200 do 20000eur, ktorého účelom nie je zabezpečenie bývania 

a je splácaný viac ako 4 splátkami .Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa 

tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a 

pôžičky splátkových spoločností. 

- Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. 

Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný 

prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou 

bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže 

byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient 

si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/bezne-ucty
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/sporenie-na-vkladnych-knizkach
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/sporenie-na-sporiacich-uctoch
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/sporenie-na-terminovanych-vkladoch
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/sporenie-formou-stavebneho-sporenia
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/povolene-precerpanie


poskytuje. 

- Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý sa 

môže na 

rozdielodhypotekárnehoúverupoužiťnaakýkoľvekúčel.Výhodouoprotispotrebiteľský

m úverom je nižšia úroková sadzba. 

- Stavebný úver/medziúver. Stavebný úver je špecifický typ úveru, poskytovaný 

stavebnými sporiteľňami, určený najmä na účely zabezpečenia bývania. 

Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené 

štátnou prémiou. Medziúver je špecifický úverový produkt, poskytovaný len 

stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia 

cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o stavebnom sporení. 

Niektoré druhy úverov sú podporované štátom formou štátnej podpory, napr.: 
- štátna podpora hypotekárnych úverov, 
- štátny fond rozvoja bývania. 

 

 

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). 
- vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí. 
- uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním 

verejných zdrojov Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). 

Pojem korupcia nie je v slovenskom právnom poriadku presne definovaný prostredníctvom 

jednej definície, ktorá by vystihovala spoločné znaky všetkých rozličných foriem 

korupčného správania. Vo všeobecnosti sa korupciou rozumejú protispoločenské a 

protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré sú v oblasti trestného práva 

charakterizované najmä ako prijímanie úplatku ,podplácanie a nepriama korupcia.  Môže 

ísť aj o akékoľvek iné správanie osôb (voči osobám), ktorým sú  zverené kompetencie vo 

verejnom alebo súkromnom sektore, ktoré odporuje povinnostiam vyplývajúcich z ich 

postavenia a smeruje k získaniu nenáležitých výhod. 

Ide o také správanie sa, výsledkom ktorého je na jednej strane „spokojnosť“ nad 

poskytnutím nejakej neoprávnenej   výhody  a  na  strane  druhej   poškodzovanie  

verejných  záujmov  a  verejnosti,   teda „nespokojnosť“ ostatných. 

Negatívne dopady korupcie–korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, 

podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť. Ekonomicky je nákladná - 

likviduje zdravú ekonomiku, má za následok zvyšovanie cien, štátneho dlhu, znižovanie 

kvality tovarov, neefektívnosť trhu. Korupcia celkovo vedie k morálnemu, kultúrnemu a 

hospodárskemu úpadku krajiny, je prekážkou rozvoja, bráni rovnosti šancí a spôsobuje 

anarchiu a spoločenský rozvrat. Je deštruktívnym javom v spoločnosti, ktorý vedie 

k nezákonnému obohacovaniu sa osôb a k ľahostajnosti verejnosti voči platným pravidlám. 

 

 

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií. 

Čiastková kompetencia5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančnýchzáležitostiach 

Čiastková kompetencia3: Posúdiťvýznambojaprotikorupcii,ochranyprotipraniušpinavých 
peňazí a ochrany finančných záujmovEÚ 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/stavebny-uver-medziuver
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/statna-podpora-hypotekarnych-uverov
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/statny-fond-rozvoja-byvania


- zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií. 
- vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient 

V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné komunikovať s finančnou inštitúciou o 

finančne významných   záležitostiach    klienta.    Tým    je    možné    predchádzať    

rôznym nedorozumeniam a konfliktom. A to aj v prípade výberu istého finančného 

produktu resp. už daného v minulosti vrátane splácania pôžičky či podpisu zmluvy a pod. 

Treba zvážiť a porovnať viacero ponúk a nehanbiť sa obrátiť na konkrétnu finančnú 

inštitúciu, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, resp. využiť služby finančných poradcov či 

sprostredkovateľov 

Existujú rôzne formy komunikácie: 

1.Komunikácia prostredníctvom internetu 
Akchcetemaťnepretržitýprístupksvojímpeňažnýmprostriedkomzprostrediasvojhodomova

a 

chcetemaťľahkúkontrolunadsvojimiplatbamiajednoznačnúkomunikáciusbankou,jednouz 

možností je využívať službu, tzv. Internetbanking. 

2.Komunikácia prostredníctvom klienta v banke 
Úhrady a iné transakcie je možné riešiť bankovým prevodom. Ide o tzv. bezhotovostný 

platobný styk, resp. hotovostný platobný styk, ktorý prebieha na základe príkazu klienta 

v banke(tzv. platobný príkaz 

3.Telebanking 
 komunikácia klienta s bankou prebieha formou telefónneho spojenia, ide 

o nonstop a bezplatný prístup po prihlásení sa cez identifikačný kód, 
 telefonický rozhovor môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

- komunikáciou s automatickým telefónnym hlasovým systémom, 
 

- prostredníctvom komunikácie s telefónnym bankárom, 
 cez automatickú hlasovú službu môžete: 

- získať informácie o produktoch (termínované vklady, podielové fondy) a 

aktuálnych zostatkoch na Vašich bežných účtoch, 
- vykonávať úhrady či zadávať trvalé platobné príkazy, 

 na to, aby ste mohli túto službu využívať, musíte mať k dispozícii telefón s tónovou 

voľbou. 

4.SMS banking 
 komunikácia klienta s bankou prebieha formou mobilného telefónu cez 

funkciu SMS, 
 banka Vám vystaví autentizačný kalkulátor. Tento Vám generuje kód, ktorý 

vkladáte do štruktúr SMS správy podľa predloženej predlohy, 
 forma a predloha SMS má pre každý úkon inú štruktúru, ktorú by ste si mali 

zapamätať, 
 nevýhodou je zložitá štruktúra SMS správ, pri ktorej si je treba dávať pozor, aby ste 

sa nepomýlili. 

5.WAPbanking 
 jedná sa o podobnú funkciu ako internetbanking, 



 komunikácia klienta s bankou prebieha prostredníctvom mobilného telefónu 

vybaveného technológiou WAP (WirlessApplicationProtocol), 

 pomocou mobilného telefónu a prehliadača sa dostanete na zabezpečené WAP 
stránky banky, po zadaní autorizačného kľúča môžete zadávať napr. príkazy k 
úhrade, môžete zisťovať zostatok a pohyby na účte, zriaďovať termínované vklady 
alebo zisťovať aktuálne kurzy mien, 

6.Homebanking 
- komunikácia klienta s bankou prebieha formou internetu, 
- na počítači, ktorý je pripojený na internet, musí byť nainštalovaný software dodaný 

bankou, 
- táto forma komunikácie cez internet je bezpečnejšia ako internetbanking, keďže 

spravujete svoj bankový účet cez osobný počítač, ku ktorému máte prístup iba Vy, 

- nevýhoda tohto spojenia s Vašou bankou je v tom, že potrebujete inštalovať 
software, potrebný na pripojenie sa na Váš bankový účet a navyše nemáte k svojmu 

účtu pohodlný prístup z ľubovoľného miesta 

Očakávanie:  
- poukázať na možnosť komunikácie s finančnou správou-Spôsoby podávania dopytov v 

oblasti daní 
Platenie daní – charakterizovať daňový nedoplatok , kedy vzniká a čo má za 
dôsledok 
Daňový nedoplatok je dlžná suma dane po lehote splatnosti. Ak napr. daň z príjmov je 
splatná 31.3.  a daňovník túto daň v zákonom stanovenej lehote nezaplatí, od 1.4. vzniká 
daňový nedoplatok. Daňový úrad tento daňový nedoplatok vymáha  exekučným 
konaním. 
Za účelom predchádzania daňových exekúcií sa daňovníkom odporúča priebežne sa  

informovať o vzniku daňových nedoplatkoch na príslušnom daňovom úrade. 
Lehoty na podanie daňových priznaní, a opravných prostriedkov 
Lehoty na podanie daňových priznaní sú presne stanovené v jednotlivých 

zákonoch. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je31.3. 

Lehota na podanie daňového priznania k DPH je do 25. dňa každého kalendárneho 

mesiaca, ak je daňovník mesačným platiteľom DPH 

 
Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do31.1. 
Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Sankcie za nesplnenie si daňových povinností a nezaplatenia dane 

Správca dane ukladá pokuty a vyrubuje úrok z 

omeškania.  Pokuta sa ukladá, ak: 
- daňovník nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, 
- daňovníksinesplnísvojuregistračnúalebooznamovaciupovinnosťvzákonomstanovene

j lehote, 
- v iných prípadoch porušenia zákona nepeňažnej povahy stanovených 
     zákonom. Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak  daňovník 
nezaplatí daň    v zákonom stanovenej lehote, 
- daňovník nezaplatí preddavok na daň v zákonom stanovenej lehote, 
- daňovník nezaplatí splátku dane v lehote stanovenej rozhodnutím správcu 

dane 

PovinnosťFSdodržiavaťdaňovétajomstvo,poskytovanieúdajovtretímosobámlenvzákonom 

stanovených prípadoch. 

 
 Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochranyspotrebiteľov 



Úroveň1:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch 
- jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov 

Očakávanie:  

- uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v obchodoch 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Reklamácia: 

Ak si kúpim výrobok (výrobkom môže byť všetko od potravín, cez hračky až po oblečenie 

a pod.) a na tomto výrobku sa objavia chyby (vady), môžem ho vrátiť. Ak sa dá chyba 

opraviť, predávajúci ju čo najskôr opravía  výrobok mi vráti späť .Ak by šlo 

o neopraviteľnú chybu, predávajúci mi musí vrátiť peniaze, alebo vymeniť vec za novú a 

bezchybnú. 

Nebezpečný výrobok: 
Výrobok môžem vrátiť aj vtedy, keď zistím, že je pre mňa nebezpečný. Predávajúci mi je 

povinný vrátiť peniaze. Ak stratím doklad o kúpe, môžem výrobok vrátiť priamo 

výrobcovi alebo dovozcovi. 

Očakávanie:  
-     jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov 
1.)Ako spotrebiteľ mám právo byť poučený, vzdelaný a informovaný. Keď chcem, aby mi 

predávajúci ukázal ako funguje nejaký výrobok (napríklad autíčko na ovládanie), 

môžem ho o to požiadať a on je povinný mi vyhovieť. 

2.) Predávajúci mi musí vydať doklad o kúpe(bloček). 

3.) Keď výrobok nefunguje ako má, alebo ak sú na ňom chyby (vady), môžem ho 

reklamovať.  

 

4.) Mám právo na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti. 
 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný:  
- vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu 
- charakterizovať pojem finanční spotrebitelia 
- uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré 

zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov 

- uviesť príklady falšovaných 

tovarov(fejkov).  

 

 Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu 

 

VYBRANÉ PRÁVA A POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA O OCHRANE 

SPOTREBITEĽA: 

1.) Aby sa spotrebiteľ vedel správne rozhodnúť či nejakú vec alebo službu kúpiť alebo nie, 

má právo byť informovaný. 

Čiastková kompetencia6: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 



Toto právo zahŕňa: 
informácie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služby; informácie o tom, ako 

výrobok použiť, zmontovať, udržiavať a skladovať; ako aj informáciu o prípadnom 

nebezpečenstve, ktoré môže vzniknúť z nesprávneho použitia; údaje o výrobcovi (alebo 

aj o dovozcovi a dodávateľovi); údaje o miere alebo množstve; údaje o cene; právo, aby 

bol výrobok spotrebiteľovi predvedený, ak to jeho povaha umožňuje atď. 

Ak je to potrebné, predávajúci je povinný priložiť k výrobku aj návod(čo je bežné 

napríklad pri elektronike). Ak sa vyššie uvedené informácie poskytujú písomne, musia 

byť v slovenskom jazyku. To však nevylučuje, aby boli informácie okrem slovenčiny 

poskytnuté aj v iných jazykoch, alebo prostredníctvom piktogramov či iných symbolov. 

Dôležitou spomedzi uvedených informácií je cena. Predávajúci je povinný zreteľne 

označiť výrobok aj službu cenou alebo cenu inak vhodne sprístupniť. Musí dbať na to, 

aby neuviedol spotrebiteľa do omylu ohľadne ceny, najmä na to, aby uviedol cenu 

správne a úplne. Rovnako je dôležitá prezentácia ceny, forma jej komunikácie, 

umiestnenia v predajni apod. 

V prípade tovarov, ktoré je možné deliť na menšie jednotky, napr. minerálka predávaná 

vo fľaši, je predávajúci povinný uvádzať aj jednotkovú cenu za mernú jednotku tovaru, 

napr. cena za liter vody. Dôvodom je, aby spotrebiteľ mal možnosť ľahko porovnať cenu 

pre rôzne veľké balenia. 

 

2.) Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad okúpe. 

3.) Spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite. 

4.) Keď si spotrebiteľ výrobok kúpi a objavia sa na ňom chyby (vady), má právo výrobok 

reklamovať. 

Postup spotrebiteľa pri reklamácii: 
Keď sa na výrobku objavia chyby a spotrebiteľ chce uplatniť svoje právo na reklamáciu, 

výrobok nemá ďalej používať, aby sa vada nezhoršovala, príp. aby nedošlo k ďalším 

vadám, ale je potrebné si toto právo čo najskôr uplatniť. Výrobok môže byť 

reklamovaný v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, kde je prijatie reklamácie 

možné. Zamestnanec, poverený vybavovaním reklamácií (ktorý musí byť v prevádzkarni 

prítomný) musí spotrebiteľa poučiť o jeho právach. 

Práva pri reklamácii možno rozdeliť, podľa toho, či sa dá vada výrobku odstrániť alebo 

nie: 

Odstrániteľné vady: 
Ak ide o odstrániteľnú vadu, teda vadu,  ktorá sa dá opraviť, má spotrebiteľ právo, aby 

bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady však môže 

spotrebiteľ žiadať aj výmenu veci, ak tým nespôsobí predávajúcemu neprimerané 

náklady. Tiež je dobré vedieť, že predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady 

vymeniť vec za bezchybnú, ak tým spotrebiteľovi nespôsobí neprimerané ťažkosti. 

Ak sa tá istá vada vyskytuje opakovane, alebo ak je na výrobku naraz väčší počet vád, 

tak spotrebiteľ môže žiadať výmenu veci alebo vrátenie peňazí (ak žiada vrátenie peňazí, 

odstupuje tým v podstate od zmluvy). 

Pre úplnosť uvádzame, že vrátiť alebo vymeniť tovar kúpený v kamennej predajni, ktorý 

nemá žiadne vady nie je zákonné právo spotrebiteľa. Niektorí predávajúci to umožňujú, 

avšak tí, ktoríto neumožnia, neporušujú žiadne právne predpisy. 



Neodstrániteľné vady: 
Ak je vada neodstrániteľná a vec pre túto vadu nemôže spotrebiteľ riadne užívať, môže 

žiadať výmenu veci alebo vrátenie peňazí. Rozhodnutie je na spotrebiteľovi a 

predávajúci ho nemôže nútiť, aby namiesto týchto svojich práv využil napr. poukážku na 

ďalší nákup. 

Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na 

zľavu. 

Keď sa spotrebiteľ rozhodne, ktoré z týchto práv uplatní, predávajúci na základe tohto 

rozhodnutia určí spôsob vybavenia reklamácie.Vybavenie reklamácie nesmie trvaťdlhšie 

ako 30 dní. Ak reklamácia nebude vybavená v tejto dobe, spotrebiteľ má právo na 

výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, teda na vrátenie peňazí. 
 
Odborné posúdenie výrobku: 

Odborným posúdením sa rozumie vyjadrenie znalca, tzv. skúšobne (autorizovaná, 

akreditovaná alebo notifikovaná osoba)a lebo autorizovaného (značkového) servisu(tzv. 

určená osoba) o stave posudzovaného výrobku. Iba tieto osoby môžu posúdiť výrobok, 

nikto iný. 

Zákon vyžaduje, aby predávajúci dal vyhotoviť odborný posudok reklamovaného 

výrobku, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku a  

 

predávajúci sa nestotožňuje s tvrdením a nárokom spotrebiteľa. Takúto reklamáciu môže 

predávajúci zamietnuť iba na základe odborného posúdenia. 

Odborný posudok je tiež potrebný, ak predávajúci zamietol reklamáciu uplatnenú po 12 

mesiacoch od kúpy výrobku. Takúto reklamáciu môže zamietnuť aj bez odborného 

posúdenia. Spotrebiteľ však môže na vlastné náklady dať si vyhotoviť odborný posudok 

a v prípade, ak sa odborným posudkom preukáže, že výrobok má výrobnú vadu, t.j. 

vadu, ktorú spotrebiteľ nespôsobil, môže spotrebiteľ znova uplatniť reklamáciu a 

predávajúci ju už nemôže zamietnuť. 

Postup predávajúceho pri reklamácii: 

Ako už bolo uvedené, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, na 

základe rozhodnutia spotrebiteľa určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu 

vybaviť najneskôr do30 dní. 

Okrem toho je však predávajúci predovšetkým povinný prijať reklamáciu a vydať 

spotrebiteľovi potvrdenie, že si reklamáciu uplatnil. Predávajúci totiž zodpovedá za 

vady, ktoré sa vyskytnú vtzv. záručnej dobe. Táto je vo všeobecnosti 24 mesiacov. 

Avšak existujú výnimky, napr. pri použitých veciach 12 mesiacov, pri stavbách 18 

mesiacov a tiež platí, že predávajúci môže poskytnúť záruku nad rámec zákona, ktorá 

bude presahovať 24 mesiacov. 

Ak predávajúci reklamáciu zamietne a tovar bol reklamovaný do 12 mesiacov od kúpy, 

je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia 

odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie. 

Ak predávajúci reklamáciu zamietne a tovar bol reklamovaný po 12 mesiacoch od kúpy, 

v doklade o vybavení reklamácie musí byť uvedené, komu môže spotrebiteľ výrobok 

zaslať na odborné posúdenie. 

Ak sa odborným posúdením zistí opodstatnenosť reklamácie, spotrebiteľ ju môže znova 

uplatniť a predávajúci už nie je oprávnený reklamáciu zamietnuť. 



Predávajúci je tiež povinný vydať spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie. 

5.) Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti. 

Bezpečné výrobky a služby sú také, ktoré pre nás za bežných podmienok nepredstavujú 

nebezpečenstvo. Sú to výrobky, ktoré, keď používame takým spôsobom, ako to určil 

výrobca a na taký účel, na ktorý sú určené, nie sú pre nás nebezpečné. Naopak, ak sa 

používajú na iný účel alebo iným spôsobom, môžu byť nebezpečné. Naproti tomu, 

nebezpečný je taký výrobok, ktorý už pri riadnom používaní predstavuje pre užívateľa 

alebo jeho okolie nebezpečenstvo. 

Príklad: 

Ako príklad môže poslúžiť žehličku. Ak s ňou spotrebiteľ iba žehlí, nepredstavuje 

žiadne nebezpečenstvo. Ak by chcel však spotrebiteľ pomocou nej ohriať vodu vo vani, 

mohla by spôsobiť veľmi vážne poranenia. Pokiaľ však pri žehlení funguje tak, ako má, 

ide o bezpečný výrobok. Nebezpečným výrobkom by bola žehlička napríklad vtedy, ak 

by mala zle izolovaný kábel, a preto by hrozilo riziko elektrického šoku. 

Ak spotrebiteľ zistí, že kúpil nebezpečný výrobok, môže ho vrátiť predávajúcemu a ten 

mu je povinný vrátiť peniaze. Ak už spotrebiteľ nemá doklad o kúpe tohto výrobku, 

vždy ho môže vrátiť výrobcovi alebo dovozcovi. 

Je dobré vedieť, že nebezpečné výrobky, ktoré odhalila SOI alebo kontrolné orgány z  

 

iných členských štátov EÚ sú zverejňované na webových stránkach SOI: 

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi. 

 

VYBRANÉ PRÁVA A POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA Č.102/2014 Z. Z. 

O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO 

POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJNA 

DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH 

PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHOAO ZMENE A DOPLNENÍ 

NIEKTORÝCH ZÁKONOV  ( ďalej len „zákon o predaji na diaľku“). 

Pri predaji na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov poskytuje osobitný zákon 

spotrebiteľom určité práva a predávajúcim určité povinnosti nad rámec zákona o 

ochrane spotrebiteľa. Dôvodom je, že pri takomto predaji si buď spotrebiteľ nemôže 

fyzicky prezrieť tovar, alebo ho pri jeho rozhodovaní sprevádza určitý moment 

prekvapenia (napríklad keď podomový predajca navštívi spotrebiteľa doma). 

K týmto právam a povinnostiam patrí: 

1.) Spotrebiteľ má právo byť informovaný ešte pred uzavretím zmluvy. 

Toto právo zahŕňa: 
informácie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služby; informácie 

o predávajúcom vrátane kontaktu na predávajúceho; údaje o cene a o všetkých 

poplatkoch a nákladoch; platobné podmienky a dodacie podmienky; informácie o 

možnostiach odstúpenia od zmluvy atď. 

Uvedené informácie mi musia byť poskytnuté aj na trvanlivom nosiči(e-mail, listina a 

pod.),a to najneskôr spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy pri dodaním tovaru. 

2.)Ak spotrebiteľ nebol poučený o ďalších poplatkoch či iných nákladoch (napríklad 

poplatok za poštovné), nie je povinný tieto náklady a poplatky nad rámec ceny 

zaplatiť. 

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi


3.) Aby sa predišlo tzv. internetovým pasciam (keď si spotrebiteľ myslel, že sa len 

bezplatne registroval, no v skutočnosti sa napr. zaviazal platiť pravidelný mesačný 

poplatok), musí byť tlačidlo pred samotným odoslaním objednávky označené slovami 

„s povinnosťou platby“. Ak takéto označenie chýba a následkom je, že o povinnosti 

platiť spotrebiteľ nevie, tak platiť nemusí. 

4. ) Ak si spotrebiteľ kúpu (na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho)rozmyslí, môže odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Odstúpenie od zmluvy znamená, že kúpený tovar zašle spotrebiteľ predávajúcemu 

naspäť, najlepšie spolu s listom (alebo aj  emailom),v ktorom mu oznámi, že odstupuje 

od zmluvy. Lehota je 14dní. Ak však predávajúci nepoučí spotrebiteľa o tomto práve, 

lehota sa predĺži až na 12 mesiacov a 14 dní. Aby sa spotrebiteľovi od zmluvy 

odstupovalo jednoduchšie, predávajúci je povinný priložiť mu k zmluve formulár, 

ktorý spotrebiteľ len vypíše a zašle. Vzor formuláru je aj v prílohe zákona o predaji na 

diaľku. 

Z práva na odstúpenie od zmluvy existujú výnimky (napr. ak by to nebolo vhodné z 

hygienických dôvodov, ak ide o rýchlo sa kaziaci tovar, periodickú tlač, knihy apod.). 

Keď spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní. 

V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi peniaze. Ak však tovar 

spotrebiteľ nevráti, predávajúci môže zadržať jeho platbu až do okamihu, keď tak 

spotrebiteľ urobí. 

Keď spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci ho za to 

nemôže nijako trestať účtovaním poplatkov či pokút. 

Očakávanie:  
- charakterizovať pojem finanční spotrebitelia 

Aby bolo možné charakterizovať pojem finančný spotrebiteľ, je najskôr nevyhnutné 

definovať pojem spotrebiteľ. 

Pojem spotrebiteľ môžeme charakterizovať z pohľadu práva Európskej únie 
a podľa slovenského práva, kam spadá najmä Občiansky zákonník, zákon o 
ochrane spotrebiteľa a príslušná judikatúra. Pojem spotrebiteľ je možné 
vykladať iba vo vzájomných súvislostiach s celým právnym poriadkom. 

Podľa§52ods.4Občianskeho zákonníka je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a 

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo 

inej podnikateľskej činnosti. 

Občiansky zákonník má postavenie najvšeobecnejšieho právneho predpisu 
civilného práva. Táto definícia sa tak uplatňuje v rámci celého slovenského 
právneho poriadku, nielen v rámci výkladu Občianskeho zákonníka. Každé 
ďalšie zákonné vymedzenie pojmu spotrebiteľ má povahu špeciálnej úpravy 
používanej len v medziach príslušného zákona. 

Podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá 

pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa definíciu spotrebiteľa rozšíril a bližšie špecifikoval. 



Ďalším príkladom je Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách 
na diaľku za spotrebiteľa označuje fyzickú osobu, ktorej sa výlučne na 
osobnú spotrebu poskytujú finančné služby na základe zmluvy na diaľku a 
ktorá pri jej uzavieraní a plnení nekoná v rámci svojho zamestnania, 
povolania alebo podnikania. 

Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé zákonné definície sa do istej miery odlišujú. Možno 

však zhrnúť, že spotrebiteľmi sme všetci, keď nakupujeme výrobky alebo služby a pritom 

nevystupujeme ako podnikatelia ani zamestnanci. 

Príklad: 

Ak sa rozhodne ísť na nákup podnikateľ, aby zariadil svoju firmu novým nábytkom, 

ochrana spotrebiteľa sa naňho vzťahovať nebude. Na druhej strane, ak podnikateľ nakupuje 

výrobky alebo používa služby a nekoná v rámci predmetu svojho podnikania (napr. ide na 

dovolenku)ochrana spotrebiteľa sa naňho vzťahuje. 

Očakávanie:  

- uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré 

zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov 

Obchodné praktiky a zákaz nekalých obchodných praktík 

Zákon   o ochrane   spotrebiteľa   pomenúva   všetky   formy   správania   podnikateľa   vo       

 

vzťahu k spotrebiteľom pojmom obchodná praktika. Akákoľvek interakcia predávajúceho, 

či už pred uzatvorením  spotrebiteľskej  zmluvy  až  po  dodanie  produktu  (výrobku,  

služby)  spotrebiteľovi je z pohľadu zákona obchodnou praktikou podnikateľa voči 

spotrebiteľovi. Obchodnou  praktikou je napr. leták hodený do schránky, slová a ich 

význam operátorky počas volania spotrebiteľa na call- centrum, ale rovnako ňou môže byť  

aj organizácia a zariadenie predajne. Cieľom je jediným pojmom pomenovať všetky formy 

správania, dokonca aj opomenutie, nekonanie vo vzťahu k spotrebiteľovi, tak, aby právna 

úprava bola univerzálne použiteľná na všetky situácie. 

Nie každé správanie je samozrejme zakázané. Zakázané sú iba tie, o ktorých hovorí zákon–

nekalé obchodné praktiky. Zákon presne vymedzuje, čo sa považuje za nekalú obchodnú 

praktiku. 

Obchodná praktika sa považuje za nekalú ak 

• je v rozpore s požiadavkou odbornej starostlivosti, a zároveň 

• podstatne narušuje ekonomické správanie spotrebiteľa (tzn. keby spotrebiteľ nebol 

ovplyvnený nekalou praktikou, kúpu by neurobil). 

 

Odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie predávajúceho, ktoré je v súlade s čestnou a 

poctivou obchodnou praxou. Zjednodušene sa dá povedať, že je to konanie predávajúceho, 

ktoré od neho možno očakávať  ako  od  poctivého  a obozretného  obchodníka.  Neponúka  

spotrebiteľovi produkt, o ktorom vie, že je spotrebiteľa nevýhodný, nevhodný a pod., 

poskytuje spotrebiteľovi všetky relevantné informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje pre 

svoje rozhodnutie, neklame o žiadnych skutočnostiach. Rovnako však možno spomenúť 

rôzne ďalšie formy nedovoleného správania, napr. otravovanie spotrebiteľa telefonátmi, až 

kým nekúpi tovar, odobratie dokladov spotrebiteľa počas predajnej akcie (šmejdi) a ich 

vrátenie až po tom, čo si spotrebiteľ kúpi výrobok apod. 



Podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa je už stav, kedy spotrebiteľ 

urobí nákupné rozhodnutie, ktoré je pre neho nevýhodné, a to z dôvodu, že predávajúci sa 

nesprával čestne a poctivo, napr. uviedol nesprávne informácie o produkte. Pritom je 

pravdepodobné, že spotrebiteľ by sa inak rozhodol, ak by na neho nepoctivé konanie 

predávajúceho nepôsobilo. 

Nekalé obchodné praktiky možno rozdeliť na: 

• klamlivé (obsahujú nesprávne informácie a sú preto nepravdivé, alebo uvádzajú 

spotrebiteľa do omylu, alebo opomínajú podstatné informácie), 

• agresívne (používa sa pri nich obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo 

neprimeraný vplyv). 

Zoznam praktík, ktoré sa vždy považujú za nekalé možno nájsť v zákone o ochrane 

spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.). Nekalé obchodné praktiky sú zakázané. 

Očakávanie:  

- uviesť príklady falšovaných tovarov(fejkov). 

 

Príklady: 

https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_fejkyDS-

na/bchttps://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_falosne-hodinky-

objednali-spo/bc 

Ďalšie príklady (vrátane fotografií) budú v prípade potreby vyžiadané z Finančnej správy 

SR (Finančného riaditeľstva SR), nakoľko táto realizuje množstvo kontrol resp. záchytov 

(napr. falošné cigarety, kabelky, výrobne cigariet a pod.). 

Európska komisia sa tiež snaží bojovať proti falšovaniu tovarov. Generálne 

riaditeľstvo Európskej komisie pre priemysel a podnikanie spustilo v roku 2013 

medzinárodnú informačnú kampaň v boji proti falzifikátom, podporovanú Európskou 

komisiou v spolupráci a s podporou národných kompetentných inštitúcií v členských 

štátoch Európskej únie, najmä v spolupráci s policajnými, colnými a súdnymi orgánmi. 

Činnosti súvisiace s falšovaním tovarov predstavujú pre svetovú ekonomiku stratu viac ako 

200mld. EUR ročne, podobne ako trh s nelegálnymi drogami. Podľa odhadov uvedená 

strata bude naďalej  rásť.Tieto aktivity škodia európskej ekonomike, pretože škodia 

legálnemu podnikaniu a zabraňujú inováciám. Falzifikáty alebo „fejky“ neférovo 

konkurujú jedinečným produktom,  čím  ohrozujú viaceré zamestnania v Európe. 

Falšovatelia pôsobia na trhu s liekmi, módnym tovarom, potravinami, automobilovými 

súčiastkami, elektrickými spotrebičmi, kozmetikou, s hračkami pre deti a ďalšími druhmi 

tovarov. 

V rámci kampane bola pripravená aj brožúra „Príliš dobré, aby to bola pravda: skutočná 

cena falšovaných tovarov - fejkov“ distribuovaná do jednotlivých členských štátov EÚ. 

Bola zaslaná aj Štátnemu pedagogickému ústavu v marci2014. 

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o nebezpečenstve falšovaných tovarov ako aj 

podporiť bližšiu spoluprácu medzi Európskou komisiou, národnými inštitúciami, vrátane 

orgánov činných v trestnom konaní a colnej správy, výrobcami, obchodnými združeniami 

a spotrebiteľmi pri zastavení výroby a obehu falšovaných tovarov, apelujúc na Európanov 

„postaviť sa na odpor“ proti„ fejkom“ a kupovať originálne výrobky. 

Súvisiace odkazy: 

https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_fejkyDS-na/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_fejkyDS-na/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_falosne-hodinky-objednali-spo/bc
https://www.financnasprava.sk/sk/archiv-noviniek/detail-novinky/_falosne-hodinky-objednali-spo/bc


http://ec.europa.eu/enterprise/stopfaes 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6589&lang=en&tpa_id

=0&displayType=news&nl_id=1028 

Zaujímavé čísla, fakty a súvislosti k problematike falšovania 

tovarov:  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-346_en.htm 

Odkazy na web stránky inštitúcií venujúcich sa boju proti falšovaniu tovarov v Slovenskej 

republike, vrátane odkazov na uskutočnené kampane: 

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR): http://www.upv.sk/ alebo 

http://indprop.gov.sk Kampaň ÚPV SR “nefejkuj”: 

 

http://www.indprop.gov.sk/?novinky&clanok=nova-kampan-upv-sr-nefejkuj-

skhttp://www.nefejkuj.sk/ 

Finančná správa SR: 
www.financnasprava.sk 

Kampaň o boji proti falošným liekom: 
www.falosnelieky.sk 

 

 

 
 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 
- vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou). 

- Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- popísať Bankové a nebankové inštitúcie, rozhodnutia v súvislosti stým 

Bankaresp.banková inštitúcia je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na„ obchod peňazí“, 

čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), 

poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov 

a transakcií (výkon inkasa, prevod peňazí, poskytovanie rôznych služieb a pod.) Zmyslom 

jej činnosti je realizácia bankového zisku. 

Alebo inými slovami povedané banka resp.banková inštitúcia je právnická osoba so 

sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá: 
a) prijíma vklady a 
b) poskytuje úvery vrátane faktoringu a  fofaitingu a ktorá má na výkon činností Národnou 

bankou Slovenska udelené tzv.bankové povolenie. Banka môže okrem týchto činností 
vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. 

Základom je  banková sústava,  v ktorej existuje: 

Čiastková kompetencia1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské 
potreby 

Téma č. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb – príjem a práca 

http://ec.europa.eu/enterprise/stopfaes
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6589&amp;lang=en&amp;tpa_id=0&amp;displayType=news&amp;nl_id=1028
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6589&amp;lang=en&amp;tpa_id=0&amp;displayType=news&amp;nl_id=1028
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6589&amp;lang=en&amp;tpa_id=0&amp;displayType=news&amp;nl_id=1028
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-346_en.htm
http://www.upv.sk/
http://indprop.gov.sk/
http://www.indprop.gov.sk/?novinky&amp;clanok=nova-kampan-upv-sr-nefejkuj-sk
http://www.indprop.gov.sk/?novinky&amp;clanok=nova-kampan-upv-sr-nefejkuj-sk
http://www.nefejkuj.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.falosnelieky.sk/


- jedna centrálna banka –Národná banka Slovenska 
- množstvo komerčných bánk. 

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993. Je 

nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Za tým 

účelom: 
- určuje menovú politiku, 
- vydáva bankovky a mince, 
- riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát 

platobného  styku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom a 

stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť, 

- vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o Národnej banke Slovenska a  

 

osobitných  zákonov. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti. 

Komerčné banky–sú orientované na dosahovanie zisku. Základná definícia vymedzuje 

komerčnú banku ako inštitúciu, ktorá prijíma peňažné vklady od vkladateľov, vypláca 

vkladateľom na ich požiadanie peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty a voľné 

peňažné prostriedky požičiava vhodným zákazníkom alebo inými slovami povedané 

komerčná banka v širšom zmysle predstavuje univerzálnu banku, ktorá vykonáva všetky 

podstatné bankové operácie a v užšom zmysle je bankou špecializujúcou sa na určité 

bankové činnosti napr. na obchodné a priemyselné organizácie, pre ktoré uskutočňuje 

bežné bankové operácie. 

Nebankové inštitúcie – sú podnikateľské subjekty ponúkajúce rýchle a krátkodobé 

pôžičky za účelom dosiahnutia zisku. RPMN- ročná  percentuálna miera nákladov zväčša 

presahuje RPMN pri bankových produktoch. 

Rozhodnutia spojené s investovaním, resp. požičaním si finančných prostriedkov treba 

vopred naplánovať a pre správne rozhodnutie je potrebné zvážiť všetky možnosti. Každý 

finančný spotrebiteľ sa rozhoduje podľa svojich potrieb. Volí rôzne produkty či už na 

zhodnocovanie voľných  finančných zdrojov alebo na zadlžovanie sa. V súvislosti 

s finančnými rozhodnutiami spotrebiteľov vo vzťahu k bankovým subjektom sa dá 

všeobecne povedať, že bankové subjekty používajú striktne stanovené pravidlá a majú 

zadefinované podmienky poskytovania pri všetkých produktoch. Na rozdielod 

nebankových subjektov, ktoré ponúkajú svoje produkty zväčša za menej prísnych 

pravidiel ako banky a ktoré nie sú vždy pre spotrebiteľa vhodné. Akékoľvek finančné 

rozhodnutie ovplyvní spotrebiteľa na zbytok jeho života, resp. jeho rodiny. Môže mať 

pozitívne, ale aj negatívne dopady. Medzi pozitívne dopady patrí napríklad výhodné 

investovanie, medzi negatívne dopady patrí napríklad nadmerné zadlžovanie resp. 

predlženie. 

Očakávanie:  
- popísať služby banky 

Banka na výkon svojich činností má udelené bankové povolenie. Služby banky sa zvyčajne 

delia na: 
- osobné financie 
- pre podnikateľov a firmy 

Medzi poskytované služby banky patria predovšetkým: 

- prijímanie vkladov - zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú 

záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu, 

- poskytovanie úverov - dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek 

forme vrátane faktoringu  a forfajtingu 



- poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, 
- poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb; ide 

najmä o: 
1. obchodovanie s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej 

mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti - medzibankové  depozitá, 

cenné papiere splatné do jedného roka, termínové obchody do jedného roka 

s cennými papiermi splatnými do jedného roka a cennými papiermi splatnými 

nad jeden rok, iné deriváty a ich výnosy peňažné prostriedky v      

 cudzej  mene, 

2. obchodovanie s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej 

mene-  

 

             akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté na trh burzy     

             cenných  papierov      s      dobou       splatnosti       nad       jeden       rok        a         

             ich výnosy,  

3.obchodovanie s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami 

a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi 

obehových mincí, 

 
- správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 
- finančný lízing - prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené 

spravidla v pravidelných splátkach, s cieľom prevodu tejto veci do vlastníctva 

nájomcovi, 

- poskytovanie záruk, 
- otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 
- poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 

- vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a 

poskytovanie súvisiacich služieb, 
- finančné sprostredkovanie - sprostredkovanie finančných nástrojov peňažného 

trhu na medzibankovom trhu, vykonávanie činností vo vzťahu k vlastným 

finančným službám 

- uloženie vecí, 
- prenájom bezpečnostných schránok, 
- poskytovanie bankových informácií, 
- osobitné hypotekárne obchody, 
- funkciu depozitára, 
- spracovávanie bankoviek a mincí, 
- vydávanie a správa elektronických peňazí. 

Základnýmbankovýmproduktomjebankovýproduktobsahujúcitietobankovéslužbysúvisiace

s bežným účtom: 

 zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro, 
 vykonávanie týchto platobných operácií: 

- vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na 

bežný účet, 
- výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z 

bežného účtu, 
- bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bežného účtu 

alebo na bežný účet v mene euro 
- úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu, 
- inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso, 

 vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty. 



Každábankasizasvojeslužbyúčtujepoplatky,ktorésúuvedenévaktuálnomcenníku  

poskytovaných služieb. 

Služby banky vrátane bežných účtov a balíky služieb je možné on line porovnať napr. 

cez internet. 

Očakávanie:  
-     uviesť príklady, ako vracať dlhy 

Príklad: Úver v banke –predčasné splatenie 

Pani XY si vzala v banke úver v sume 3.300 €. Splatiť ho má za 12 mesiacov, pričom 

výška mesačnej splátky je 286,68 €. Pravidelne desať mesiacov pôžičku spláca, potom 

vyhrá v lotérii a chce sa dlhu zbaviť. Zostáva jej vyplatiť ešte dve splátky v sume 573,36 €. 

Po 10 mesiacoch je istina úveru 567,20 €. Za predčasné splatenie si banka vyúčtuje najviac 

0,5% zo zostatkovej istiny, čo je 2,84 €. Pani XY by tak vyplatila banke o 3,32 € menej 

ako pri pôvodných mesačných splátkach. 

 

Príklad: Lízing 

Pán AB si kúpil auto cez lízingovú spoločnosť. Úver v sume 10.950 € si vzal na štyri 

roky. Viac ako tri roky pravidelne každý mesiac lízing spláca. Potom mu brat vráti peniaze, 

takže pán AB môže vyplatiť svoje dlhy. V lízingovej spoločnosti mu zostáva zaplatiť 

posledných 2.500 €. Ak by mu do  konca splatnosti zostával menej ako rok, zaplatí už len 

0,5% zo zostatku 2.500 €. Pán AB by tak vyplatil lízingovej spoločnosti navyše len 12,5 € 

a ušetril by tak 87,5 €. Ak by mu do konca splatnosti zostával viac ako rok, môže si 

finančná inštitúcia od neho vypýtať najviac jedno percento zo zostatku. Ak by bol v sume 

2.500 €, zaplatí navyše 25€. 

 

Príklad: Stavebné sporenie 

V sporiteľni je splatenie stavebného úveru bez ohľadu na dĺžku splácania a nesplateného 

zostatku bezplatné. Na stavebný úver má klient nárok po sporení najmenej 24mesiacov. 

Akklientnemáeštenároknastavebnýúver,mámožnosťpožiadaťomedziúver.Zajehopredčasné 

splateniesaplatípoplatoknapr.vovýškeod1%zposkytnutéhoužvyplatenéhomedziúveruažpo9 

%ztejtosumy.Vštádiumedziúveruklientnesplácaistinu,lenplatíúrokyaažkeďmánárokna 

stavebný úver, časť medzi úveru sa jednorazovo splatí nasporenou sumou a zvyšok klient 

spláca už vo forme stavebného úveru, ktorého predčasné splatenie je bezplatné. 

 

Príklad: Refinancovanie 

Pani AB si pred piatimi rokmi zobrala úver v banke č.1 vo výške50.000,-€ s dobou 

splatnosti 30 rokov, s úrokovou sadzbou 5,50%, pričom výška mesačnej splátky bola 

283,89€. Celkove by za úver vrátane úrokov zaplatila 102.202,02€. Po 5 rokoch splácania 

úveru sa rozhodla kontaktovať bankuč.2, ktorá prebrala všetky potrebné informácie a do 48 

hodín zadarmo vypracovala ponuku ako ušetriť na mesačných splátkach. Nové parametre 

ponuky boli takéto: zostatok istiny bol už len 46.230,30€,takže výška nového úveru 

predstavovala 46.230,30€ s zvyšnou dobou splatnosti 25 rokov a vyjednanou výškou 

úrokovej sadzby 3,29%, pričom výška mesačnej splátky by bola 226,27€. Pani AB by tak 

vyplatila o 57,63€ menej ako pri pôvodnej banke č.1 a celkove by usporila po dobu  

25rokov 17.288,61 €. 

 
 

Úroveň2:  

Čiastková kompetencia3: Identifikovať zdroje osobnýchpríjmov 



 

Očakávania, že žiak je schopný: 

-     uviesť  príklady  zdrojov  príjmu  iných  než  mzda  (napr.  dar,  provízia  a  zisk,   

 

peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora). 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

Príjem zo závislej činnosti a jeho zdaňovanie 
Vedieť o zdanení príjmu zo závislej činnosti, o nezdaniteľnej časti, ktorá pre rok2014 

predstavuje sumu 3 803,33 eura. Teda dani podlieha iba príjem nad túto sumu. 

Zdaňovanie ostatných príjmov 

Aj ostatné druhy príjmov podliehajú dani. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z 

príjmov v lehote do 31.3. za prechádzajúci kalendárny rok a zároveň v tejto lehote aj daň 

zaplatiť, teda finančné prostriedky neminúť, ale odložiť na zaplatenie dane. 

Príjmy oslobodené oddane 

Príkladydruhovpríjmovfyzickejosobyspoukázanímnapríjmy,ktorésúurčenénaosobnú 

potrebuažpoichzdanení(napr.príjmyzozávislejčinnosti,príjmyzpodnikania)a ktoré 

nepodliehajú zdaneniu (napr.  príjmy nadobudnuté 

Druhy príjmov oslobodených od dane z príjmov, ako sú dary, dedičstvo, dôchodky, 

sociálne dávky. 

 

 

 

 
 

Úroveň1:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. 
- vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná  

forma peňazí)  

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma 

peňazí) 

Potrebujú Vaši rodičia uhradiť platbu za dovolenku, poslať peniaze na účet 
predajcu 
elektronickyalebopotrebujújednorázovosplatiťnedoplatokzaenergie?PlatiaV
aširodičia alebo blízki pravidelne nájomné, plyn, elektrinu, telefón a pod.? 
....na toto všetko a aj ostatné veci sú potrebné peniaze. 

Na pojem peniaze sa v hovorovej reči používajú výrazy ako eurá, koruny, 

financie, prachy, many, lóve, chechtáky apod. 

Peniaze všeobecne predstavujú čokoľvek, čo slúži ako prostriedok výmeny tovarov a 

služieb za iné tovary a služby a konkrétne slúžia ako zákonné platidlo. 

Čiastková kompetencia2: Popísať spôsob používania rôznych metódplatenia 

Téma č. 4  Plánovanie a hospodárenie speniazmi 



V bežných situáciách sa peniaze používajú formou platobného 

styku. Platobný styk sa môže uskutočniť: 

 medzi dvoma subjektmi - pričom každý subjekt z nich dostáva určité plnenie od 

druhého subjektu: 

o podnik →(tovar)spotrebiteľ 

o podnik ←(peniaze)spotrebiteľ 

 ako jednostranný vzťah - ekonomický subjekt nedostáva proti plnenie 
o podnik →(platba dane)→ daňový úrad 

Používanie peňazí v bežných situáciách: 

 hotovostná forma peňazí – bankovky a mince 

 bezhotovostná forma peňazí – účty, cenné papiere, zmenky apod. 

V rámci hotovostného platobného styku môžete vykonávať: 

 vklady hotovosti, 

 výbery hotovosti, 

 zamieňanie poškodených bankoviek a mincí, 

 predaj pamätných mincí, ktoré vydáva NBS, 

 zmenárenské služby – nákup a predaj cudzej meny 

Bezhotovostné  prevody  finančných  prostriedkov môžete vykonávať prostredníctvom 

týchto nástrojov: 

 Príkaz na úhradu - je určený na prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta v 

prospech účtu príjemcu. 

 Súhlassinkasom/Príkaznainkaso-jeurčenýnaúhradupravidelnesaopakujúcich platieb, 

ktorých výška sa mení 

 Platba bankovou platobnou kartou - umožňuje bezhotovostne platiť za tovar a 

služby.. 

 Platby bežným bankovým prevodom 
 Internetbanking - nepretržitý prístup k svojím peňažným prostriedkom 

 
 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 
- opísať moderné spôsoby platenia. 
- rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s 

magnetickým prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované, 

neembosované,virtuálne) 
- nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách 
- charakterizovať funkciu elektropeňažných inštitúcií 
- uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku 
- vyhľadať trendy bezhotovostných operácií 

 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenskej republiky. 

Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou 

Čiastková kompetencia2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia 



a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú 

stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou NBS prispievať k zabezpečeniu: 

 menovej politiky 
 devízových operácií a devízových rezerv 
 vydávania eurových bankoviek a mincí 
 platobného styku 
 zberu a zostavovania štatistík 
 medzinárodnej spolupráce 
 vzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánk 
 finančnej stability v eurozóne 

Ďalšou dôležitou úlohou NBS je výkon dohľadu nad finančným trhom. 

BankajeprávnickáosobasosídlomnaúzemíSRzaloženáakoakciováspoločnosť,ktoráprijíma 

vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové 

povolenie. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich 

má uvedené v bankovom povolení. Jednou zo základných podmienok na udelenie 

bankového povolenia je peňažný vklad do základného imania banky a to najmenej 16 600 

000 eur a peňažný vklad do základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne 

obchody, najmenej 33 200 000eur. 

Poisťovňa je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá 

vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej 

činnosti udeleného NBS. 

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na 

území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie 

podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na činnosť 

správcovskej spoločnosti udeleného NBS; zapisuje sa do obchodného registra. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti - pravidlá starobného dôchodkového sporenia, jeho 

rozsah, 

organizáciu,financovanieadohľadnadvykonávanímstarobnéhodôchodkovéhosporeniauprav

uje 

zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Účelom starobného dôchodkového sporenia je 

spoločne so starobným poistením (dávková schéma, ktorú ako priebežne financovaný 

podsystém dôchodkového poistenia vykonáva Sociálna poisťovňa) zabezpečiť príjem 

sporiteľovi v starobe  alebo jeho pozostalým pre prípad smrti. 

Očakávanie:  
- opísať moderné spôsoby platenia 
Elektronické bankovníctvo je jeden z najmodernejších bankových produktov, ktorý 

umožňuje klientom banky uskutočňovať určité druhy bankových operácií priamo zo svojho 

počítača bez toho, aby klient musel navštíviť banku, pričom máte svoje finančné 

prostriedky 24 hodín denne k dispozícii. 

Pod pojmom elektronické bankovníctvo sa skrýva široká paleta služieb: 
 Telebanking (nazýva sa aj ako phonebanking), 
 GSM banking, 
 Mailbanking, 
 SMS banking, 
 Internet banking, 
 WAPbanking, 
 Homebanking, 
 ePay, 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/telebanking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/gsm-banking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/mailbanking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/sms-banking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/internet-banking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/wap-banking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/home-banking
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/epay


 Platby platobnou kartou cezinternet. 

Telebanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou telefónneho spojenia, 
 ide o nonstop a bezplatný prístup po prihlásení sa cez identifikačný kód, 
 telefonický rozhovor môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

- komunikáciou s automatickým telefónnym hlasovým systémom, 
- prostredníctvom komunikácie s telefónnym bankárom, 

 cez automatickú hlasovú službu môžete: 

- získať  informácie  o produktoch a aktuálnych zostatkoch na Vašich bežných 
účtoch, 

- vykonávať úhrady či zadávať trvalé platobné príkazy, 
 na to, aby ste mohli túto službu využívať, musíte mať k dispozícii telefón s tónovou 

voľbou. 

GSMbanking 

 bankovníctvo uskutočňované prostredníctvom mobilného telefónnu, 
 banka do telefónnu nahrá vlastnú bankovú aplikáciu, ktorá sa zobrazí v menu 

telefónnu, 

 prístup k tejto aplikácii je chránený bankovým PIN, ktorý sa nazýva BPIN, 
 následne stačí listovať v menu aplikácie a vybrať niektorú zo základných 

služieb, 
 informácie o Vami vybranej službe získate formou textovej správy na mobilný 

telefón, alebo formou e-mailu do e-mailovej schránky, ktorá je predtým definovaná, 

 všetky dáta sú šifrované a každý mobilný telefón je vybavený bezpečnostným 

čipom, ktorý v kombinácii s PIN kódom jednoznačne klienta identifikuje, 

 bezpečnosť je zaručená aj viacerými prístupovými heslami. 

Mailbanking 

 využíva komunikáciu medzi bankou a klientom prostredníctvom internetu, 
 cieľom je poskytnúť rýchle informácie o operáciách vykonaných na účte v 

elektronickej forme, 

 na používanie je potrebné v banke uzavrieť zmluvu o využívaní príslušných služieb 

a uviesť e- mailovú adresu, na ktorú majú byť správy doručované, 

 princíp služby spočíva vtom, že banka posiela informácie priamo na e-mailovú 
adresu klienta, 
 

 na zaručenie bezpečnosti prenášaných správ sa používa niekoľko spôsobov 

v závislosti od požiadaviek klienta, 

 banky poskytujú uvedenú službu väčšinou bezplatne. 

SMSbanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou mobilného telefónu cez 

funkciu SMS, 

 bankaVám vystaví autentizačný kalkulátor, ktorý generuje kód, ktorý vkladáte do 
štruktúr SMS správy podľa predloženej predlohy, 

 forma a predloha SMS má pre každý úkon inú štruktúru, ktorú by ste si mali 
zapamätať, 

 nevýhodou je zložitá štruktúra SMS správ, pri ktorej si je treba dávať pozor, aby ste 

sa nepomýlili. 

 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/platby-platobnou-kartou-cez-internet


WAPbanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha prostredníctvom mobilného telefónu 

vybaveného technológiouWAP(WirlessApplicationProtocol),jedná sa o podobnú 

funkciu ako internet banking, 

 pomocou mobilného telefónu a prehliadača sa dostanete na zabezpečené WAP 
stránky banky, 

 po zadaní autorizačného kľúča môžete zadávať rôzne príkazy 

Homebanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou internetu, 
 na počítači, ktorý je pripojený na internet, musí byť nainštalovaný software dodaný 

bankou, 
 je bezpečnejšia ako internetbanking, keďže spravujete svoj bankový účet cez Váš 

osobný počítač, 

 nevýhoda je v tom, že je potrebné inštalovať software, potrebný na pripojenie 

sa na Váš  bankový účet a navyše nemáte k svojmu účtu pohodlný prístup z 

ľubovoľného  miesta 

ePay 

 po kliknutí, na ikonu e-Pay sa zobrazí už vyplnení platobný príkaz, ktorý stačí iba 

schváliť, 
 táto služba umožňuje kupujúcemu platiť prostredníctvom služby 

InternetBanking, 
 tovar si môžete objednať a zaplatiť z pohodlia Vášho domova, 
 výhodou tejto platby je rýchlosť a jednoduchosť spracovania transakcie, 
 po zadaní platby sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka, 
 nemusíte si už dávať zasielať tovar na dobierku. 

Platby platobnou kartou cez internet 

 realizácia platby pomocou platobnej karty cez internet priamo prostredníctvom 
obchodníka (internetové portály) za tovary a služby, 

 najriskantnejší spôsob platby, pričom pri zadávaní informácií si obchodník môže 

uložiť všetky údaje o vašej karte a prakticky nemáte kontrolu nad ich ďalším 

použitím, 

 odporúčameVámnastaviťsinízkylimitplatbykartoucezinternet,abyvprípadezneužitia 

banka nedovolila vyššie platby. 

Očakávanie:  
- rozlíšiť platobné karty 

Platobné karty predstavujú pohodlný a bezpečný nástroj na bezhotovostné prevody 

peňažných prostriedkov. 

Platobnákartaumožňujesvojimdržiteľomplatiťzatovarvobchodoch,reštauráciách,hoteloch,

na čerpacích staniciach a dokonca i na internete. Navyše umožňuje vyberať hotovosť z 

bankomatov nepretržite 24 hodín denne, v banke alebo vo vybraných zmenárňach a iných 

finančných inštitúciách 

Členenie platobných kariet podľa: 

 

 Funkcie: -debetné 

- kreditné (charge karty, nákupné úverové karty splátkových 

spoločností, predplatené tzv. prepaidové karty) 



 Technológie: - s magnetickým prúžkom 
- s čipom 

 Spôsobu prevedenia: -embosované 
- neembosované 
- virtuálne 

 

Debetné platobné karty: 

 platobnákartapevnenaviazanánabankovýbežnýúčet,ktoroumožnočerpaťprostriedkydo 

výšky zostatku na bankovom účte, 

 platby či výbery touto kartou sú strhávané priamo z bežného účtu, na ktorý bola táto 
karta vydaná, 

 karta môže mať domácu, ale aj medzinárodnú platnosť, 

 zúčtovanie platieb dochádza bezodkladne, kedy sa finančná inštitúcia o platbách 

dozvie. 

Kreditné platobné karty (úverová karta): 

 je druh platobnej karty, ktorá má pridelený úverový limit poskytnutý bankou alebo 

nebankovou finančnou inštitúciou, 
 tento limit závisí od bonity klienta, ktorému bola daná karta poskytnutá, 
 na rozdiel od bežného úveru máte tieto prostriedky okamžite pripravené 

načerpanie, 
 v prípade, že použijete túto kartu pri platbe alebo na výber hotovosti, automaticky 

čerpáte pôžičku, ktorú je treba splácať, 

 úver čerpaný formou kreditnej karty je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je 

spravidla uvedená v ročnom vyjadrení, 

 každá inštitúcia, ktorá vydáva kreditnú kartu, ponúka držiteľom kariet určité 

bezúročné obdobie, počas ktorých čerpané prostriedky neúročí. V prípade, že 

splatíte pôžičku čerpanú kartou počas tohto obdobia, neplatíte žiaden úrok, 

 výhodou kreditnej karty je možnosť robiť rezervácie v hoteloch, sprostredkovať si 

prenájom automobilového vozidla. V prípadoch, že cestujete do zahraničia, máte 

často automaticky dohodnuté rôzne druhy úrazového a cestovného poistenia, 

 tieto úvery bývajú úročené sadzbou, ktorá zväčša prevyšuje sadzbu u iných 
krátkodobých úverov, 

 uvedená karta nie je vhodná pre klientov, ktorí radi utrácajú alebo nemajú prehľad o 

svojich výdavkoch 

 kreditné karty majú svoje termíny splatnosti, kedy príde výpis o platbách a 

výberoch hotovosti vykonaných platobnou kartou. Skontrolujte výpis a snažte sa 

uhradiť čo najvyššiu sumu v rámci bezúročného obdobia. 

 

Platobné karty s magnetickým prúžkom: 

 magnetický prúžok je nosič informácií o platobnej karte a býva umiestnený na 

zadnej (rubovej) strane. Najčastejšie je na ňom uložené číslo platobnej karty a PIN. 

 Nevýhodou magnetického prúžku je jeho obmedzená kapacita záznamu 
údajov. 

 Využívanie magnetického prúžku pomaly ustupuje a viac sa začína využívať 
napríklad čip. 

Platobné karty s čipom: 

 čipy v platobných kartách sú multifunkčné. Dajú sa na ne nahrať najrôznejšie 



informácie od zdravotného stavu držiteľa karty, cez elektronický podpis až po 

aplikácie vernostných programov, apod. 

 Čipy poskytujú efektívny nástroj overenia totožnosti držiteľa karty. 
 Hlavnou výhodou čipového zabezpečenia je nemanipulovateľnosť. 
 Falšovanie vylučuje metóda autentifikácie karty (CAM), zatiaľ čo zneužitie 

odcudzených čipových kariet a terminálov zabráni metóda overenia držiteľa 

karty(CVM). 

Embosovaná platobná karta: 

 je karta, ktorá má na prednej strane vytlačené všetky informácie, ktoré sú potrebné 

na zúčtovanie transakcie, 

 uvedenými informáciami sú číslo karty, meno držiteľa a platnosť karty, 

 u uvedenej karte nie je potrebné zadať PIN kód (stačí podpis), 
 s uvedenou kartou možno platiť aj v obchodoch, ktoré majú imprinter (mechanické 

snímacie zariadenie, prostredníctvom ktorého sa informácie z embosovanej 

platobnej karty otlačia na účtenku). 

Neembosovaná, indentovaná platobná karta: 

 je platobná karta, kde sú údaje vyznačené nehmatateľným, plochým písmom, 

 jeurčenákvýberuhotovostizbankomatovapreplatbyuobchodníkov,ktorýsúvybavený 
elektronickými platobnými terminálmi, pre uskutočnenie operácie je potrebné 
zadať PINkód. 

Virtuálna platobná karta: 

 virtuálne platobné karty majú podobu čísla, ktoré vám pridelí banka pre zvýšenie 

bezpečnosti platieb v internetovej sieti. 

 virtuálna karta je napojená na váš účet a neprideľuje sa jej PIN. 
 Všetky potrebné údaje k realizácii transakcie na internete dostane držiteľ karty v 

špeciálnej bezpečnostnej obálke, ktorá obsahuje číslo virtuálnej karty, jej platnosť 

a bezpečnostný kód CVC2. Tieto údaje potom umožnia držiteľovi karty uskutočniť 

platbu za tovar alebo služby u internetových obchodníkov. 

 Virtuálna karta sa dá využiť pre platbu typov „e-commerce“ a 

„mobilcommerce 

V súčasnosti je už trendom vydávať karty, ktoré obsahujú minimálne dve so 

spomenutých technológií. Obvykle ide o kombináciu magnetického prúžku s čipom a s 

embosom. Táto forma umožňuje platiť kartou na viacerých obchodných miestach a okrem 

toho je viac chránená proti zneužitiu. 

Očakávanie:  

- nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách 

Čo je Bitcoin? 

Bitcoin je virtuálna mena, a zároveň decentralizovaná sieť, prostredníctvom ktorej je 

možné vykonávať peňažné prevody kedykoľvek a kdekoľvek na svete bez čakania a za 

bezkonkurenčne nízke poplatky. 

Bitcoin pracuje na princípe vzájomne prepojených klientskych aplikácií, ktoré sa starajú o 

bezpečné prevody a predvídateľnú tvorbu nových peňazí. Na fungovanie systému nemusí 

dohliadať banka, ani žiadna iná inštitúcia. 

Projekt vznikol v roku 2009, kedy jednotlivec, alebo skupina jednotlivcov, vystupujúci 

pod pseudonymom Satoshi Nakamoto zverejnil dokument popisujúci fungovanie novej 

virtuálnej meny, spolu s prvou verziou aplikácie, ktorá uvádzala jeho myšlienky do praxe. 



Krátko na to sa o projekt začali zaujímať ďalší vývojári a technologickí nadšenci. Okrem 

nich sa o Bitcoin dnes zaujímajú aj obchodníci a investori. 

 

Chcem vedieť viac 

 

 

O čo ide? 
Bitcoin je digitálna mena, ktorú v roku 2009 navrhol Satoshi Nakamoto. Ide o tzv. 

kryptomenu, keďže overovanie transakcií a tvorba meny závisí na komplikovaných 

matematických výpočtoch 

 

Decentralizácia 
Bitcoin funguje ako distribuovaná sieť, kde sa transakcie šíria medzi jednotlivými 

aplikáciaminainštalovanýminapočítačochužívateľov.Niektoréznichmajúnastarosti 

 

 ich overovanie, iné ich len preposielajú ďalej. Medzi prijímateľom a  

odosielateľom ale nie je postavená banka, ani žiadna iná inštitúcia 

 

Dostupnosť 
Vaše Bitcoiny sú dostupné kdekoľvek na svete kde máte k dispozícií internetové 
pripojenie. Na mieste nezáleží. 

 

 

Vy vlastníte svoje peniaze 
Svoju Bitcoin “peňaženku“ vlastníte Vy. Neexistuje nikto kto by mohol váš účet 

zmraziť či už nedopatrením alebo systémovou chybou. Peňaženka sa dá skladovať 

napríklad na USB kľúči. V prípade potreby je možné vytvoriť si aj záložnú kópiu. 

 

Nízke poplatky 
Výškapoplatkovnutnýchnarýchlyazaručenýpriebehtransakciísapohybujenaúrovni 

0,0005 BTC. Neplatíte žiadne skryté poplatky ani poplatky za vedenie účtu ako v 

banke. 
 

 

Použitie 
Bitcoiny sa dajú použiť na nákup tovaru a služieb, no dajú sa vymieňať aj za iné 

meny ako napríklad dolár či euro. Okruh obchodníkov akceptujúcich bitcoiny sa 

neustále rozrastá, tak že už teraz si za ne možete zadovážiť jedlo, oblečenie, hry, 

ubytovanie a rôzne iné služby 
 

Informácie z internetu ohľadne virtuálnych mien ako napríklad Bitcoin, Litecoin,  

 

Dogcoin,42coin a pod. je možné nájsť aj na týchto stránkach: 
https://bitcoins.sk/ 
http://www.investicne.sk/2013/11/28/tu-je-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-litecoine-

vylepsenom-bitcoine/ 

http://www.kryptomena.sk/co-je-to-

kryptomena/http://www.42coin.org/ 

Očakávanie:  

- charakterizovať funkciu elektro peňažných inštitúcií 

Inštitúcia elektronického peňažníctva alebo elektronicko-peňažná inštitúcia je právnická 

osoba, ktorej bola udelená licencia na vydávanie elektronických peňazí. 

Elektronické peniaze predstavujú peňažnú hodnotu v elektronickej forme, ktorá 

predstavuje peňažný záväzok vydavateľa a ktorá je uchovávaná na platobnom prostriedku 

elektronických peňazí. 

Inštitúcie elektronického peňažníctva plnia rôzne funkcie, napríklad: distribuujú 

elektronické peniaze vrátane predaja alebo opätovného predaja produktov elektronického 

https://bitcoins.sk/
http://www.investicne.sk/2013/11/28/tu-je-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-litecoine-vylepsenom-bitcoine/
http://www.investicne.sk/2013/11/28/tu-je-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-litecoine-vylepsenom-bitcoine/
http://www.investicne.sk/2013/11/28/tu-je-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-litecoine-vylepsenom-bitcoine/
http://www.kryptomena.sk/co-je-to-kryptomena/
http://www.kryptomena.sk/co-je-to-kryptomena/
http://www.42coin.org/


peňažníctva verejnosti, čo slúži ako prostriedok distribúcie elektronických peňazí 

zákazníkom alebo zámeny elektronických peňazí na žiadosť zákazníkov, alebo dopĺňania 

zákazníckych produktov elektronického peňažníctva prostredníctvom fyzických alebo 

právnických osôb v ich mene, v súlade s požiadavkami príslušných obchodných modelov. 

Inštitúcie elektronického peňažníctva ďalej vydávajú a spravujú platobné prostriedky 

vo forme elektronických peňazí; 

Inštitúcie elektronického peňažníctva sú okrem vydávania elektronických peňazí 

oprávnené vykonávať akúkoľvek z týchto činností: 

 poskytovanie platobných služieb, 
 poskytovanie úverov súvisiacich s platobnými službami, 
 poskytovanie prevádzkových služieb a s nimi úzko súvisiacich pomocných služieb, 

pokiaľ ide o vydávanie elektronických peňazí alebo poskytovane platobných 

služieb, 

 prevádzkovanie platobných systémov, 
 obchodné činnosti iné ako vydávanie elektronických peňazí 

 

Inštitúcie elektronického peňažníctva neprijímajú od verejnosti vklady alebo iné 

splatné prostriedky. 

Peňažné prostriedky prijaté inštitúciou elektronického peňažníctva od majiteľa 

elektronických peňazí sa bezodkladne vymenia za elektronické peniaze. 

V súčasnosti na území Slovenskej republiky nepôsobia inštitúcie elektronických peňazí 

a ani pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, oprávnené vykonávať činnosť 

na základe povolenia, udeleného Národnou bankou Slovenska. 

Avšak do zoznamu  inštitúcií  elektronických  peňazí  poskytujúcich  služby  na  

území  SR   na cezhraničnej báze patria napríklad: 

GooglePaymentLim

itedPayWizardPLC 

Očakávanie:  
- uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku 

 

Platobný styk sú všetky platby, ktoré sa uskutočnia medzi ekonomickými subjektami bez 

ohľadu na dôvod platenia. V bežných situáciách sa používajú peniaze ako forma 

platobného styku. 

Platobný styk sa môže uskutočniť: 

 medzi dvoma subjektmi - pričom každý subjekt z nich dostáva určité plnenie od 

druhého subjektu: 
- podnik →(tovar)→spotrebiteľ 
- podnik ←(peniaze)←spotrebiteľ 

 ako jednostranný vzťah - ekonomický subjekt  nedostáva  protiplnenie 

- podnik →(platba dane)→ 

daňový úrad  Členenie platobného styku: 

 z územného hľadiska 
- tuzemský platobný styk 
- zahraničný platobný styk 
- medzinárodný platobný styk 

 podľa použitého nástroja platenia 



- hotovostný platobný styk – bankovky a mince 
- bezhotovostný platobný styk – účty, cenné papiere, zmenky 
- kombinovaný platobný styk 

V rámci hotovostného platobného styku môžete vykonávať napríklad: 

 vklady hotovosti, 
 výbery hotovosti, 
 zamieňanie poškodených bankoviek a mincí, 
 predaj pamätných mincí, ktoré vydáva NBS, 
 zmenárenské služby – nákup a predaj cudzej meny 

Bezhotovostné prevody finančných prostriedkov môžete vykonávať prostredníctvom 

aj týchto nástrojov: 

 Príkaz na úhradu - je určený na prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta v 

prospech účtu príjemcu. 

 Súhlassinkasom/Príkaznainkaso-jeurčenýnaúhradupravidelnesaopakujúcichplatieb, 

ktorých výška sa mení 

 Platba bankovou platobnou kartou - umožňuje bezhotovostne platiť za tovar a 
služby.. 

 Platby bežným bankovým prevodom 
 Internetbanking - nepretržitý prístup k svojím peňažným prostriedkom 

 

Očakávanie:  

- vyhľadať trendy bezhotovostných operácií 

 

Bezhotovostné  operácie  môžu byť realizované prostredníctvom: 
 platobných príkazov v listinnej forme predkladaných v ktorejkoľvek pobočke 
 elektronického 

bankovníctva Formy 

bezhotovostných operácií: 

 Úhradová forma prostredníctvom: - príkazu na úhradu 
       - trvalého príkazu na úhradu 

-  hromadného príkazu na úhradu 

 Inkasná forma prostredníctvom: - súhlasu na inkaso. 

Trendy bezhotovostných operácií sú nasledovné: 

 Telebanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou telefónneho spojenia, 
 ide o nonstop a bezplatný prístup po prihlásení sa cez identifikačný kód, 
 telefonický rozhovor môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

- komunikáciou s automatickým telefónnym hlasovým systémom, 
- prostredníctvom komunikácie s telefónnym bankárom, 

 cez automatickú hlasovú službu môžete: 
- získať  informácie  o produktoch a aktuálnych zostatkoch na Vašich bežných 

účtoch, 
- vykonávať úhrady či zadávať trvalé platobné príkazy, 

 na to, aby ste mohli túto službu využívať, musíte mať k dispozícii telefón s tónovou 

voľbou. 



GSMbanking 

 bankovníctvo uskutočňované prostredníctvom mobilného telefónnu, 
 banka do telefónnu nahrá vlastnú bankovú aplikáciu, ktorá sa zobrazí v menu 

telefónnu, 

 prístup k tejto aplikácii je chránený bankovým PIN, ktorý sa nazýva BPIN, 
 následne stačí listovať v menu aplikácie a vybrať niektorú zo základných 

služieb, 
 informácie o Vami vybranej službe získate formou textovej správy na mobilný 

telefón, alebo formou e-mailu do e-mailovej schránky, ktorá je predtým definovaná, 

 všetky dáta sú šifrované a každý mobilný telefón je vybavený bezpečnostným 

čipom, ktorý v kombinácii s PIN kódom jednoznačne klienta identifikuje, 

 bezpečnosť je zaručená aj viacerými prístupovými heslami. 

Mailbanking 

 využíva komunikáciu medzi bankou a klientom prostredníctvom internetu, 
 cieľom je poskytnúť rýchle informácie o operáciách vykonaných na účte v 

elektronickej forme, 

 na používanie je potrebné v banke uzavrieť zmluvu o využívaní príslušných služieb 

a uviesť e- mailovú adresu, na ktorú majú byť správy doručované, 

 princíp služby spočíva vtom, že banka posiela informácie priamo na e-mailovú 
adresu klienta, 

 nazaručeniebezpečnostiprenášanýchsprávsapoužívaniekoľkospôsobovvzávislostiod 

požiadaviek klienta, 

 banky poskytujú uvedenú službu väčšinou bezplatne. 

SMS banking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou mobilného telefónu cez funkciu 

SMS, 

 bankaVámvystavíautentizačnýkalkulátor,ktorýgenerujekód,ktorývkladátedoštruktúr 
SMS správy podľa predloženej predlohy, 

 
 forma a predloha SMS má pre každý úkon inú štruktúru, ktorú by ste si mali 

zapamätať, 

 nevýhodou je zložitá štruktúra SMS správ, pri ktorej si je treba dávať pozor, aby ste 

sa nepomýlili. 

WAPbanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha prostredníctvom mobilného telefónu 

vybaveného technológiouWAP(WirlessApplicationProtocol),jedná sa o podobnú 

funkciu ako internet banking, 

 pomocou mobilného telefónu a prehliadača sa dostanete na zabezpečené WAP 
stránky banky, 

 po zadaní autorizačného kľúča môžete zadávať rôzne príkazy 

Homebanking 

 komunikácia klienta s bankou prebieha formou internetu, 
 na počítači, ktorý je pripojený na internet, musí byť nainštalovaný software dodaný 

bankou, 
 je bezpečnejšia ako internetbanking, keďže spravujete svoj bankový účet cez Váš 

osobný počítač, 



 nevýhoda je v tom, že je potrebné inštalovať software, potrebný na pripojenie 

sa na Váš  bankový účet a najviac nemáte k svojmu účtu pohodlný prístup z 

ľubovoľného miesta 

ePay 

 po kliknutí, na ikonu e-Pay sa zobrazí už vyplnení platobný príkaz, ktorý stačí iba 

schváliť, 
 táto služba umožňuje kupujúcemu platiť prostredníctvom služby 

InternetBanking, 
 tovar si môžete objednať a zaplatiť z pohodlia Vášho domova, 
 výhodou tejto platby je rýchlosť a jednoduchosť spracovania transakcie, 
 po zadaní platby sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka, 
 nemusíte si už dávať zasielať tovar na dobierku. 

Platby platobnou kartou cez internet 

 realizácia platby pomocou platobnej karty cez internet priamo prostredníctvom 
obchodníka (internetové portály) za tovary a služby, 

 najriskantnejší spôsob platby, pričom pri zadávaní informácií si obchodník môže 

uložiť všetky údaje o vašej karte a prakticky nemáte kontrolu nad ich ďalším 

použitím, 

odporúčame Vám nastaviť si nízky limit platby kartou cez internet, aby v prípade zneužitia 

banka nedovolila vyššie platby. 

 

Očakávanie:  

- opísať platbu v tuzemskej a zahraničnej mene 

Platbu v tuzemskej alebo zahraničnej mene je možné riešiť bankovým prevodom. 
Pri bežnom bankovom prevode dochádza k presunu peňažných prostriedkov medzi dvoma 

bankovými účtami. Ide o tzv. bezhotovostný platobný styk, ktorý prebieha na základe 

príkazu klienta v banke(tzv. platobný príkaz). 

 

Vo všeobecnosti platobný príkaz je možné uskutočniť: 

 z vášho účtu na iný váš účet, alebo na účet niekoho iného v rovnakej banke 
 z vášho účtu na iný váš účet, alebo na účet niekoho iného v inej banke v SR alebo v 

zahraničí 

Finančný spotrebiteľ môže vykonať bankový prevod: 
 platobným príkazom 
 trvalým platobným príkazom 
 hromadným platobným príkazom na úhradu 
 príkazom na inkaso 

Aby bola banka schopná realizovať vami zadaný bankový prevod, musíte jej poskytnúť 

nasledovné  informácie: 

 číslo bankového účtu, z ktorého budú tieto prostriedky hradené, 
 meno majiteľa bankového účtu 
 ak zadávate prevod v rámci SR: 
 číslo bankového účtu, 
 kód banky príjemcu platby, 
 konštantný symbol (povinný údaj vyjadrujúci charakter platby), 
 variabilný symbol, 



 špecifický symbol, ak ho príjemca vyžaduje 
 ak zadávate príkaz na úhradu do zahraničia: 
 okrem čísla vášho účtu je potrebné uviesť aj: 

- IBAN kód (číslo účtu vo formáte IBAN) účtu príjemcu. Spôsob jeho použitia v 

platobnom styku je vám povinná oznámiť banka, ktorá vám vedie účet. 

Informatívny výpočet nájdete na stránkehttp://www.nbs.sk/sk/platobne-

systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku 

- SWIFT kód, resp. BIC banky príjemcu (pozn.: kód vašej banky vám dajú 

priamo na pobočke banky alebo ho nájdete na výpise z vášho účtu) 

- kontaktné údaje zahraničného príjemcu platby (adresa a meno majiteľa 

účtu) 

- od 1.2.2014 sa na platby v tuzemskej mene (EUR) využíva systém SEPA, ktorý 

predstavuje zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb 

v eurách v rámci krajín Európskej únie, ktorý by malo postupne vytvárať 32 štátov (z 

toho 27 štátov EÚ + 3štáty EHP Island, Nórsko, Lichtenštajnsko + Švajčiarsko a 

Monako a banky na územiach: Alandské ostrovy, Azory, Ceutaa Melilla, Francúzska 

Guyana, Gibraltar,Guadalupe,Kanárskeostrovy,Madeira, Martinik, Mayotte, Reunion, 

SvätýBartolomej,SvätýMartin,SvätýPierreaMiquelon.SEPAje záväzný len pre krajiny 

eurozóny, 

- platby v inej resp. zahraničnej mene, napr. USD, GBP nie sú považované za 
SEPAplatby, 

 

V záujme hladkého a bezproblémového prevodu finančných prostriedkov z účtu 

príkazcu na účet príjemcu je nutné uviesť všetky potrebné a nevyhnutné informácie o 

vašom bankovom spojení vrátane sumy a meny platby. 

Príklad  požadovaných informácií o bankovom  spojení  na   zmluvách,  faktúrach  alebo  

iných dokladoch: 
Plaťte, prosím, v náš prospech na účet (číslo bežného účtu) 

vedený v banke........ so 

sídlom........................ kód banky:........ 
SWIFT:.............. 
korešpondenčná banka 
(banka s nostro účtom banky) 
špecifikácia platby: faktúra číslo...., zmluva zo dňa.... 
(slovný popis účelu platby/PT platobný titul) 

 

Pleasepay in ourfavouraccount (číslo bežného účtu) with bank................. 
Bank code:.............. 
SWIFT: ................ 
correspondentbank 
(banka s nostro účtom bank) 

detailsofpayment: invoice No., agreementNo. (slovný popis účelu platby/PT platobný 

titul) 

Pripísanie finančných prostriedkov: 

 

 pri platbách v eurách v rámci SR musia byť finančné prostriedky prevedené na účet 

prijímateľanasledujúcipracovnýdeňpodnisplatnostiplatobnéhopríkazu,akbolpríkaz 

predložený v listinnej forme, môže sa lehota predĺžiť o jeden deň 

 pri platbách v eurách do Európskej únie, resp. EHP musia byť finančné prostriedky 

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku


prevedené na účet prijímateľa najviac do 3 pracovných dní odo dňa splatnosti 

platobného príkazu, ak bol príkaz predložený v listinnej forme, môže sa lehota 

predĺžiť o jeden deň 

 pri platbách mimo Európskej únie, resp. EHP a v menách iných ako euro je 

potrebné sa informovať o lehotách priamo vo vašej banke 

 bankyuplatňujúkratšielehotyvprípadeprevodovmedziúčtami,ktorévedietáistábanka 

(príjemca obdrží finančné prostriedky na účet ešte v ten istý pracovný deň, kedy bol 

platobný príkaz splatný),alebo ak sa jedná o prevod medzi účtami, ktoré sú vedené 

u bánk tej istej bankovej skupiny pri cezhraničných platbách 

Každá banka si za prevody v tuzemskej alebo zahraničnej mene zvyčajne účtuje poplatky, 

ktorých výška závisí od banky, typu účtu alebo typu úhrady (prevod tuzemský alebo 

zahraničný). Je preto dôležité sa informovať v banke, aký poplatok platíte za daný prevod. 

Každá banka má individuálny sadzobník poplatkov. 

 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak neschopný: 
- opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH, 
- zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny, 
- uviesť  príklady   ako   vonkajšie   činitele   (napr.   marketing   alebo   reklamné   

techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze 
- opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov 
- kriticky zhodnotiť informácie poskytované 

reklamou. Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH, 

DPH a SD ovplyvňujú cenu tovarov služieb. 
Poukázať na sadzbu DPH 20 % a sadzbu DPH 10 % pre vybrané druhy tovarov, ako sú 

napr. lieky, farmaceutické výrobky, knihy, obrázkové knižky, hudobniny, pomôcky 

preťažko zdravotne postihnuté osoby. 

Vysvetliť tvorbu ceny s DPH, výpočet DPH z ceny tovaru vzorcom cena x20 

120 

Príklad: Nákup čokolády v obchode v hodnote 2,50 eura, z toho DPH predstavuje 

0,42eura. Výpočet DPH = 2,50 x 20 :120 

Spotrebnédanezaťažujútiedruhytovarov,ktoréniesúpreživotpotrebnéazaraďujúsado tzv. 

luxusných výrobkov. Ide o: 

Alkoholické nápoje – lieh, víno, pivo  

Tabakové  výrobky – cigareta, cigara, tabak 

Elektrina, uhlie a zemný plyn – okrem domácností  

Minerálne oleje – motorová nafta, benzín, vykurovací olej 

Príklady výpočtu DPH a SD 

0,7 l fľaša vodky 40% 7,00€ 
v tom DPH 1,17€ 

SD 3,02€ 
cena bez daní 2,81€ 

0,5 l piva10º 1,20€ 
v tom DPH 0,20€ 

Čiastková 
kompetencia3: 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 
rozhodovaní 
o nákupe 



SD 0,15€ 
cena bez daní 0,85€ 

0,75 l sektu 

(tzv.šampanské): 

4,50€ 
v tom DPH 0,75€ 

SD 0,60€ 
cena bez daní 3,15€ 
 

Bežné víno patrí na Slovensku medzi tradičné poľnohospodárske produkty, preto má 

nulovú sadzbu dane – daň sa neplatí 

 

Očakávanie:  

- uviesť  príklady   ako   vonkajšie   činitele   (napr.   marketing   alebo   reklamné   

techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze 
- kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou. 
Reklama je  podľa  zákona  č.  147/2001  Z.  z.  o reklame  a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“) 

predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, 

podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. 

Reklama nesmie najmä: 
a) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo 

náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho 

pôvodu, 

b) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne 

konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas, 
c) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom, 
d) prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu 

alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne 

neupozornilo, 
e) ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana, 
f) atď. 

Reklama musí dodržiavať zásady jazykovej kultúry ako aj gramatické a pravopisné pravidlá. 

 

Porovnávaciareklamajereklama,ktorápriamoalebonepriamooznačujeinéhopodnikateľaaleb

o jeho produkty. 
Porovnávacia reklama je prípustná, len keď: 
a) porovnáva tovary, služby alebo nehnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo 

sú určené na rovnaký účel, 
b) nediskredituje ani nehaní tovary a služby iného podnikateľa, 
c) nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena iného podnikateľa, 
d) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, 
e) atď. 

Príklady modelových situácií, otázok, úloh a námetov na diskusiu: 

1.) Nájdite čo ďalšie, okrem vyššie uvedeného, nie je v reklame prípustné podľa zákona o 

reklame. 

2.)Stretli ste sa už s porovnávacou reklamou? Bola podľa Vášho názoru prípustná v zmysle 

zákona o reklame? 

3.) Nájdite v zákone o reklame ďalšie podmienky za akých je prípustná porovnávacia 

reklama. 



4.) Skúste vlastnými slovami charakterizovať tzv. podprahovú reklamu. Stretli ste sa už s 

podprahovou reklamou? Je podľa Vášho názoru prípustná? Nájdite odpoveď v zákone  o 

reklame. 

5.)„Poznáte výrobky firmy XZY123? Tak na tie zabudnite! Sú ničím v porovnaní s našimi 

novými jedinečnými výrobkami. Od dnes využívajte len nás! Len my Vám ponúkneme 

kvalitu a dobrú cenu. Od teraz viac nemusíte čeliť nekvalite a druhotriednosti, sme tu 

pre Vás.“ 

Posúďte, či je táto reklama v súlade so zákon o reklame. Uveďte dôvody, ktoré Vás 

viedli k Vášmu záveru. 

6.)Skúste vlastnými slovami charakterizovať tzv. vábivú reklamu. Stretli ste sa už s 

vábivou reklamou? Je podľa Vášho názoru prípustná, resp. povolená? Nájdite odpoveď 

v zákone o ochrane spotrebiteľa 

7.)  Skúste  vlastnými  slovami  charakterizovať  reklamu  typu  nalákať  a  zmeniť.  Stretli  

ste  sa  už s takouto reklamou? Je podľa Vášho názoru prípustná, resp. povolená? 

Nájdite odpoveď v zákone o ochrane spotrebiteľa 

 

 
 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu 
- uviesť príklady, ako štát využíva príjmy zdaní 
- použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky 

čistej mzdy. Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- uviesť príklady, ako štát využíva príjmy zdaní 

Štátny rozpočet predstavuje: 

 základnú súčasť rozpočtu verejnej správy 

 bilanciu príjmov a výdavkov štátu 

 centralizovaný peňažný fond, ktorý je vytváraný, rozdeľovaný a používaný 

predovšetkým s využitím nenávratného a neekvivalentného spôsobu rozdeľovania 

 vyjadruje peňažne vzťahy spojené s plnením funkcií štátu; 
 plán príjmov a výdavkov štátu, 
 najdôležitejší finančný nástroj presadzovania štátnej hospodárskej politiky, 
 zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom 

rozpočtovom roku. 
 základný operatívny program vlády vyjadrený v číslach, 
 schválený vrcholným zákonodarným zborom, 
 schvaľuje parlament zákonom o štátnom rozpočte 

 jeho základnou funkciou je redistribúcia národného dôchodku v súlade s plnením 

politických, ekonomických a sociálnych úloh štátu 

Štátny rozpočet ukazuje, aké plánované výdavky budú v konkrétnom roku vyžadovať 

jednotlivé vládne programy a aké príjmy môže vláda očakávať pri existujúcom daňovom 

systéme. Rozpočtové obdobie je jednoročné. 

Štát využíva svoje rozpočtové prostriedky na: 

 ovplyvňovanie investícií, 

Čiastková kompetencia4: Vysvetliť daňový a odvodový systém 



 urýchľovanie ekonomického rastu 
 alebo stimulovanie rozvoja vybraných odvetví. 

Zákonom o štátnom rozpočte sa schvaľuje najmä: 

 výška príjmov štátneho rozpočtu, 
 limit výdavkov štátneho rozpočtu, 
 maximálna výška rozpočtovaného schodku 

 alebo minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu, ak nie sú príjmy a 

výdavky vyrovnané. 

Štátny rozpočet tvoria najmä: 

 1.Príjmy štátneho rozpočtu 
 Hlavným zdrojov príjmov štátneho rozpočtu sú dane od právnických a fyzických osôb, 

ktoré tvoria najvýznamnejšiu položku (okrem daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí a 

vyšších územných celkov), príslušné prostriedky Európskej únie, poplatky, pokuty a 

iné sankcie. 

Medzi daňové príjmy zaraďujeme: 

 Dane 
 Clá 
 Poplatky 
 Poistné na sociálne zabezpečenie 

 

Daň je povinná, zákonom stanovená platba nenávratného charakteru, ktorú ekonomické 

subjekty pravidelne odvádzajú do štátneho rozpočtu stanovenej výške a stanovenom 

termíne. Dane sú charakteristické: 
- nenávratnosťou, 
- neekvivalenciou, 
- nedobrovoľnosťou 

Clo je jednorazovo platená dávka pri prevoze tovaru cez hranice 

Poplatky sú platby, ktoré ekonomické subjekty hradia za výkony štátnych a  miestnych 

orgánov, pričom sú charakteristické istou mierou protihodnoty 

Poistné na sociálne zabezpečenie predstavuje napr. dôchodkové a zdravotné poistenie, 

príspevok na štátnu politiku zamestnanosti a iné 

Nedaňové príjmy štátu tvoria: 
 Príjmy z podnikateľskej činnosti, 
 Príjmy z prenájmu štátneho majetku, 
 Prijaté sankčné platby, 
 Prijaté úroky, 
 Prijaté splátky pôžičiek, 
 Prijaté peňažné dary, 
 Výnosy z predaja cenných papierov, 
 a iné. 

2. Výdavky štátneho rozpočtu 

Predstavujú najmä tieto výdavkové položky: 

 transferové platby, 
 vládne výdavky na nákup výrobkov a služieb. 
 v členení podľa kapitol sú to najmä: 

- výdavky štátnych rozpočtových organizácií zabezpečujúcich plnenie úloh štátu, 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1019&amp;pr=0.1&amp;w_id=1634&amp;tstamp=1398320656&amp;pid=892&amp;cd=4cca688877ff4c5a0e844fc3dada3d9c&amp;f=1


- výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, 
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy územnej 

samospráve. 

Transferom sa rozumejú také výdavky štátneho rozpočtu, za ktoré štátne orgány 

nedostanú od príjemcu žiadnu protihodnotu. Ide napríklad o: 
- výplaty starobných, invalidných alebo vdovských dôchodkov, 
- podpory v nezamestnanosti, 
- sociálne dávky, 
- rodinné prídavky, 
- štipendiá 
- iné druhy podpôr. 

Rozdiel medzi daňami a transferovými platbami je označovaný pojmom čisté dane. 

Výdavky na nákup výrobkov a služieb, teda štátne nákupy sú vynakladané na tržné 

transakcie. Zdrojom týchto výdavkov sú čisté dane. 

Ak ich rozsah nie je dostatočný, štátne nákupy sú realizované prostredníctvom: 

- pôžičky, 

- či emisie dodatočných peňažných prostriedkov. 

3. Prebytok štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu 

- ak príjmy a výdavky nie sú vyrovnané 

Charakterizovať základné druhy daní – daň z príjmov a DPH /priame a 
nepriame dane a prečo sa tak volajú. 
Poukázať na všetky druhy daní, pričom bližšie špecifikovať iba daň z príjmov a DPH. 

1. Daň z príjmov – fyzických osôb a právnických osôb 
2. DPH 
3. Spotrebné dane – z alkoholických nápojov, z tabakových výrobkov, z minerálnych 

olejov, elektriny, uhlia a zemného plynu 

4. Miestne dane – daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za 

komunálny odpad, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje 

Bližšie poukázať na daň z príjmov fyzických osôb, a to: 
- z príjmov zo závislej činnosti – t.j. zo zamestnania 
- z príjmov z podnikania – živnostenský list – napr. majiteľ obchodu, remeselník 

(murár, stolár, maliar), kaderníčka, krajčírka 
- z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti – napr. umelec – spevák, herec, 

sochár, maliar, spisovateľ, profesionálny športovec –futbalista, 
- z príjmov z prenájmu nehnuteľností – ak majiteľ bytu prenajme byt inému 

užívateľovi 
- z príjmov z kapitálového  majetku  –  napr.  úroky  z vkladov  na  vkladných  

knižkách, úroky z vkladov na účtoch v banke, 
- z ostatných príjmov – napr. z príležitostného príjmu z predaja ovocia na trhu, z 

príjmu z predaja bytu, z predaja auta, výhry z reklamných súťaží 

Daň z príjmov právnických osôb – platí sa zo zisku obchodných spoločností a družstiev 

Daň z pridanej hodnoty(DPH) 
1. Kto má povinnosť sa registrovať – zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 

predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. 

Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú 

činnosť, z ktorej dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a 
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dodávateľov služieb. 

2. Povinnosť podávať daňové priznanie k DPH, a to v lehote do 25 dní po 

skončení zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. 

Oslobodené príjmy z dane príjmov fyzických osôb – určiť niektoré typy/ 
napr: ktoré dávky sú považované za oslobodené, do akej výšky mám 
oslobodený príjem pri výhre; resp. ktorých výhier neplatím daň, uviesť 
príklady 

Vysvetliť daň z príjmov zo závislej činnosti, jej výpočet; čo je to nezdaniteľná časť , kto si 

ju môže uplatniť 

Uviesť príklady z vlastného života, ktoré verejné tovary a služby žiak využíva 

 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný:  

- opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách. 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách. 

Možnosť poukázania podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie; ako sa 

poukazujú2 alebo 3 % z podielu zaplatenej dane; komu sa poukazujú-prijímatelia 

Poukázať podiel zo zaplatenej dane na osobitné účely môže daňovník - fyzická osoba 

alebo právnická osoba. 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov vyplní priamo 
v daňovom priznaní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, kde 
uvedie sumu, ktorá bude prostredníctvom daňového úradu poukázaná 
prijímateľovi a údaje o prijímateľovi. 

Podielzozaplatenejdaneje2%,akdaňovníkvykonávaldobrovoľníckučinnosť,môže 

poukázať sumu do výšky 3 % zo zaplatenej dane. 

Vyplnené vyhlásenie sa podáva v lehote na podanie na podanie daňového 
priznania 

Zamestnanec,     ktorému  zamestnávateľ  vykonal  ročné  zúčtovanie  preddavkov  na    

daň z príjmov predkladá daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 

osobitne, v ktorom uvedie sumu, ktorá bude prostredníctvom daňového úradu poukázaná 

prijímateľovi a údaje o prijímateľovi. Vyhlásenie je osobitným tlačivom. 

Vyhlásenieapotvrdenieozaplatenídanezamestnanecpredkladádaňovémuúradudo30. apríla 

po skončení zdaňovacieho obdobia. 

U fyzických osôb je podiel zo zaplatenej dane najmenej 3 eurá. Daňovník môže 

poukázať podiel zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. 

Čiastková kompetencia5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu 



Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej 
osoby vyplní priamo v daňovom priznaní vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane,  kde uvedie sumu,  ktorá   bude   prostredníctvom   
daňového   úradu   poukázaná   prijímateľovi   a údaje o prijímateľovi. 

Ak v zdaňovacom období právnická osoba darovala finančné prostriedky najmenej vo 

výške 0,5 % zo zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení na podnikanie, podiel zo 

zaplatenej dane je 2 %, ak takýto dar neposkytla, podiel zo zaplatenej dane je 1,5%. 

U právnických osôb je podiel zo zaplatenej dane najmenej 8 eur. Daňovník môže určiť 

jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však 

najmenej 8 eur. 

Podiel zo zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je napr. 
občianske združenie, nadácia, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej 
spoločnosti, Slovenský Červený kríž. 

Predmetom činnosti týchto prijímateľov musí byť napr. ochrana a podpora zdravia, 

podpora a rozvoj telesnej kultúry, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, 

ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia. 

Prijímatelia a ich predmet činnosti, ktorým je možné poskytnúť podiel zo zaplatenej dane 

sú presne určené v zákone o dani z príjmov. 

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora 

SR. Podiel zo zaplatenej dane nie je možné poskytnúť fyzickej osobe. 

 

 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru 
- aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie 
- identifikovať platený a prijatý úrok 
- vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky 
- analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a význam nákupov na úver 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru 

Úver: 
 predstavuje poskytnutie finančných prostriedkov jednou osobou (veriteľom) druhej 

osobe (dlžníkovi), pričom dlžník sa zaväzuje v dohodnutej dobe prijaté 

prostriedky veriteľovi vrátiť a zaplatiť aj úroky z požičaných peňazí. Splátka 

úveru sa tak spravidla skladá  z  istiny a úroku. 

Úvery možno rozdeliť nasledovne: 

1. Povolené prečerpanie- (kontokorentný úver) je forma spotrebiteľského 
úveru, ktorý umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad 
rámec aktuálneho zostatku jeho účtu na krátkodobé preklenutie nedostatku 
finančných zdrojov klienta. Čiže umožňujú ísť tzv. „do mínusu“. 

Čiastková kompetencia1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov 

Téma č. 5  Úver a dlh 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/povolene-precerpanie


Výhody/nevýhody: 

 jedná sa o bezúčelový úver (môžete ho použiť na nákup elektroniky, dovolenky, 

úpravy bytu,...), 

 tento úver je Vám v podstate kedykoľvek k dispozícii - môžete ho čerpať vtedy, 

keď potrebujete, pričom úroky platíte len z aktuálne vyčerpanej sumy, 

 úver splácate automaticky svojimi vkladmi na účet, na ktorom ste prečerpali 

finančné zdroje do výšky povoleného prečerpania, 

 banka poskytuje peniaze do výšky úverového limitu (celkové množstvo peňazí, 

ktoré môžete čerpať zo svojho  účtu,  ak Váš zostatok  na účte bude nulový), 
              - výška úveru je individuálna a závisí od výšky príjmov žiadateľa, 

 relatívne pohodlné a nenáročné na vybavenie (v prípade, že už ste klientom banky 

a pravidelne Vám na účet prichádza pravidelný príjem, banka Vám môže zriadiť 

povolené prečerpania na tomto účte), 

 v prípade, že sa jedná o zaistený úver je ručenie zabezpečené termínovaným 

vkladom v rovnakej čiastke (alebo vyššej) ako je úverový rámec, 
 v prípade nezaisteného úveru – tu nemusí byť žiadne istenie, 
 úrok sa počíta z čerpanej čiastky a to až do doby kým je táto čiastka zaplatená, 
 výšku úrokov stanovuje banka a v rôznych bankách môže byť rôzna, 
 poplatok za povolené čerpanie je spravidla už súčasťou balíka služieb, ktorý si 

klient platí, 
 výška poplatku za balík služieb k bežnému účtu je rôzna a závisí od banky a druhu 

balíka. 

2. Kreditná karta- patrí medzi úverové produkty, ktorá umožňuje klientovi čerpať 

úver do bankou schválenej výšky, tzv. úverového limitu. Umožňuje uskutočňovať 

platby a výbery v hotovosti. 

Výhody/nevýhody: 
 klient nemusí mať bežný účet, 

 klient môže čerpať úver počas istého obdobia bezúročne, 
 ide o krátkodobú pôžičku s bezúčelovým 

využitím 
 poskytnutie kedykoľvek v prípade potreby 
 dĺžka bezúročného obdobia ovplyvňuje dátum splatnosti, 

 po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku a zostatok 

úverového limitu môže použiť v ďalšom období, 

 v prípade nesplatenia v bezúročnom období majú však vysoké úrokové sadzby 

a sankcie. 

3. Spotrebiteľský úver - je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe 

zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo 

obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom (napr. banka alebo nebanková 

spoločnosť)spotrebiteľovi. 

 

Výhody/nevýhody 

 

V závislosti od účelu rozlišujeme: 
 bezúčelový spotrebiteľský úver, kde nemusíte dokladovať účel použitia 

finančných prostriedkov, záleží na klientovi na čo poskytnutí úver použije, 

 účelový spotrebiteľský úver, kde dokladujete použitie prostriedkov, sú 

poskytnuté na konkrétny vopred stanovený účel, (úvery na auto, úvery na 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/spotrebitelsky-uver


rekonštrukciu), 

V závislosti od typu výplaty rozlišujeme: 
 hotovostné úvery – finančné prostriedky sú poskytnuté v hotovosti, 
 bezhotovostné úvery – finančné prostriedky sú klientovi zaslané na jeho 

bankový účet, 

V závislosti podľa zaistenia rozlišujeme: 
 zaistené úvery – veriteľ vyžaduje istenie, napr. založenie nehnuteľnosti, zmenku, 

ručiteľa 
 nezaistené úvery – nevyžaduje sa istenie 

V závislosti od doby splatnosti: 
 krátkodobé úvery – splatné do jedného 

roka, 
 strednodobé úvery – splatné od 2 do 

5rokov, 
 dlhodobé úvery – splatné 5 a viac rokov. 

 

Úroky 

 výška úrokovej sadzby závisí od výšky ručenia alebo zabezpečenia, pričom platí - 

čím vyššie zabezpečenie, tým nižšia úroková sadzba, 
 zvýhodnené sadzby sú poskytované aj pri účelových úveroch na kúpu 

automobilu apod. 

 

Poplatky 

 poskytnutie spotrebiteľského úveru - jednorazový poplatok alebo určité percento z 

požičanej sumy, 

4. Hypotekárny úver -je to úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 

30rokov, zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj 

rozostavanej, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych 

záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na 

zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % 

hodnoty založenej nehnuteľnosti. 

Výhody/nevýhody 

 

 Klient si môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje a zároveň 

spĺňa zákonné podmienky, 
 Náklady spojené s hypotekárnym úverom predstavujú okrem iného aj úroky a 

poplatky 

 vo všeobecnosti platí, čím rizikovejší klient z pohľadu finančnej inštitúcie, tým 

vyššia je výsledná úroková sadzba, 

 ak si klient zvolí pohyblivú úrokovú sadzbu, tá je spravidla nižšia ako fixná, ale 

môže sa počas doby trvania úveru meniť a tým aj výška splátok úveru v budúcnosti, 

Niektoré poplatky v súvislosti s hypotekárnymi úvermi: 

 poplatok za poskytnutie úveru – spravidla jednorazový, 

 poplatok za predčasné splatenie hypotekárneho úveru zväčša je 

vyjadrovaný v percentách z  predčasne splatenej sumy a jeho minimálnou hodnotou. 

V období skončenia lehoty fixácie je – v závislosti od úverovej zmluvy, mimo  

 



 povolené obdobie býva pomerne vysoký, 

 poplatky za zmenu zmluvných podmienok – napr. zmena výšky splátky, zmena   

     splatnosti, atď. (pred každú banku individuálne), 

 poplatok za znalecký posudok, niektoré banky preplácajú tento poplatok do určitej   

    výšky, 

 poplatok za vklad do katastra – v závislosti od toho, či sa  jedná o štandardné 

konanie (30  dňová lehota) alebo zrýchlené (15 dňová lehota), poistenie založenej 

nehnuteľnosti – v závislosti od nehnuteľnosti, 
 poistenie žiadateľa proti insolventnosti, 
 iné poplatky – je potrebné overiť si priamo u finančnej inštitúcie, ktorá úver 

poskytuje, či s  úverom nie sú spojené aj iné, menej štandardné poplatky, 

 splácanie úverov závisí od spôsobu ich čerpania, úver je možné čerpať postupne 

alebo jednorazovo, 

 vprípade,žečerpáteúverpostupne,splácatenajskôribaúrokztejčastiúveru,ktorústeuž 

vyčerpaliatoaždovtedy,kýmnevyčerpátecelýúver.Následnezačínajúriadnesplátky, 

najčastejšievpodobeanuitnýchsplátok(pravidelnérovnakésumysplátok,ktorézahŕňajú 

istinu aj úrok), 

 v súčasnosti niektoré banky umožňujú svojím klientom zvoliť si aj iné splácanie 

istiny úveru ako sú anuitné splátky. Jedná sa hlavne o degresívne alebo progresívne 

splácanie, to znamená, že veľkosť splátok je v čase buď klesajúca (degresívna) alebo 

rastúca(progresívna), 

 degresívnesplátkysúvhodnejšieprestaršievekovéskupiny,ktoréchcúväčšiučasťistiny 

splácať v blízkej budúcnosti a naopak progresívne splátky sú vhodnejšie pre 

mladších, kde sa predpokladá, že ich príjem bude časom rásť a budú si môcť dovoliť 

splácať viac, 

 v princípe už každá banka v Slovenskej republike umožňuje predčasne splatiť úver - 

či už časť 

aleboajcelýúver,alekaždámáinépravidlá.Pretojepotrebnéoboznámiťsasmožnosťami 

predčasného splatenia už pri podpise úverovej zmluvy, 

 vo všeobecnosti však platí, že klient môže očakávať sankcie, ak sa rozhodne pre 

mimoriadne splatenie úveru mimo obdobia, kedy mu to banka povolí bez poplatku, 

alebo nad povolený rámec, 

 poúplnomsplateníúverubybankamalavydaťVámalebopriamosamazariadiťnakatastri 

nehnuteľnostípotvrdenie(kvitanciu)ozánikuúveru(totopotvrdeniekatasternehnuteľnost

í požaduje, aby vymazal záložné právo banky z listu vlastníctva 

5. Americká hypotéka - jedná sa o dlhodobý bezúčelový úver zabezpečený 

nehnuteľnosťou, ktorý má vyššie úrokové sadzby ako pri hypotekárnom úvere, 

Výhody/nevýhody: 
 výška Americkej hypotéky je nižšia ako pri hypotekárnom úvere 
- splatnosťúveru-môžebyťajkratšiaakozákonomstanovené4roky;prípadnedlhšiaako 

30rokov, 
- nie je potrebné dokladovať účel použitia prostriedkov, 
- maximálna výška úveru môže presiahnuť 70% hodnoty nehnuteľnosti (v prípade 

klasického hypotekárneho úveru to nie je možné), 

- vďaka záložnému právu má takýto spotrebiteľský úver oveľa nižšie úročenie a hlavne 

dlhšiu dobu splatnosti, ako spotrebiteľský úver bez zriadenia záložného práva, 

 nevýhodou však je, že na takéto spotrebiteľské úvery sa nevzťahuje štátny príspevok 

pre mladých, 

 



   výška úveru závisí od hodnoty nehnuteľnosti a Vašej schopnosti splácať istinu    
  úveru, 

 splatnosť zväčša od 1 až 30rokov, 

 klient spláca najčastejšie anuitné splátky (rovnaká mesačná výška splátky, ktorá 

zahŕňa splátku istiny aj úrok, no je možné si dohodnúť aj iný spôsob splácania, 

 úvermátemožnosťpredčasnesplatiť,nomimopovolenéhoobdobiajepotrebnépočítaťs 

poplatkom (určité percento z predčasne splatenej sumy istiny úveru), 
 Náklady spojené s hypotekárnym úverom predstavujú okrem iného aj úroky a 

poplatky, 

 úroková sadzba zvyčajne vychádza z aktuálnej situácie na finančných trhoch a 

zhodnotenia Vašej bonity interným ratingovým systémom banky (nie je k dispozícii 

klientovi), 

6. Stavebný úver-je úver, ktorý je poskytnutý po skončení sporiacej fázy stavebného 

sporenia a po splnení určených podmienok sporiteľovi stavebného sporenia. Po 

skončení sporiacej fázy nasleduje úverová fáza, kedy má účastník sporenia nárok na 

úver. 

Výhody/nevýhody: 

 Výška úveru sa vyráta ako rozdiel medzi cieľovou sumou a 

nasporenou sumou. Úroková sadzba sa odvíja od typu sporenia. 

7. Medzi úver - je úver, ktorý sa poskytuje pokiaľ účastník stavebného sporenia 

nenasporil dostatočne vysoký vklad požadovaný stavebnou sporiteľňou. Ide o 

preklenovací úver, ktorým sa preklenie  obdobie,   než   sporiteľ   splní   všetky   

podmienky   na   poskytnutie  úveru. Možno ho získať aj ako nový klient 

stavebného sporenia bez predchádzajúceho sporenia a bez potreby vložiť vklad. 

Niektoré druhy úverov sú podporované štátom formou štátnej podpory, napr.: 
 štátna podpora hypotekárnych úverov, 
 štátny fond rozvoja bývania. 

Očakávanie:  
- identifikovať platený a prijatý úrok 

Úrok - je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. 

 Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi (platený úrok) 
 pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke (prijatý úrok) 

Alebo iná definícia úroku –predstavuje príjem (dôchodok) plynúci z kapitálu, je základnou 

formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí 

zaplatiť dlžník veriteľovi. Vypočítanie úrokov z istiny podľa určitej úrokovej miery sa 

nazýva úrokovanie. 

V trhovej ekonomike je jedným z nástrojov ovplyvňovania úverovej politiky. Je sumou 

peňazí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi za to, že si od neho na určitý čas požičiava 

určitú sumu peňazí (kapitálu). 

Úrok je daný úrokovou mierou, ktorá vyjadruje pomer úroku a veľkosti kapitálu. 

Úroková miera sa vytvára na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po 

financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej 

monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje. 

Očakávanie:  
- analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové 

subjekty a význam nákupov na úver 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/statna-podpora-hypotekarnych-uverov
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/statny-fond-rozvoja-byvania
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4chodok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dl%C5%BEn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Verite%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trh_kapit%C3%A1lu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dopyt


Získavanie finančných prostriedkov cez bankové subjekty možno rozdeliť nasledovne: 

1. Povolené prečerpanie, 
2. Kreditná karta, 
3. Spotrebiteľský úver, 
4. Hypotekárny úver, 
5. Americká hypotéka, 
6. Stavebný úver/medzi úver. 

Získavanie finančných prostriedkov cez nebankové subjekty – ponúkajú rýchle a 

krátkodobé pôžičky, pričom si k úveru môžu prirátavať rôzne poistenia, poplatky resp. 

doplatky a neúmerne navršujú  celkové  náklady  za  poskytnutý  spotrebiteľský  úver.  

RPMN- ročná  percentuálna    miera nákladov potom dosahuje hodnotu tisíc až desiatky 

tisíc percent. Vďaka prepracovaným praktikám (letáky, televízne reklamy, bilbordy, sms 

správy a pod.) dokážu ľahko prehovoriť ľudí na úvery, ktoré nie sú vždy pre spotrebiteľa 

vhodné. 

RPMN predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver (t.j. všetky náklady vrátane úroku 

a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru) vyjadrené ako ročné 

percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru. 

Príklad: 
Porovnaním bezúčelového úveru vo výške 2 000 eur s počtom splátok 24 a  s fixnou 

mesačnou platbou 130 eur, t.j.priemerná úroková sadzba (47%p.a.) pri poplatku za 

poskytnutie 40 eur je RPMN  vo  výške  62%  p.a.  a bezúčelovej  pôžičky  na  tú  istú  

sumu  so  splatnosťou  24 mesiacov a priemernou úrokovou sadzbou 30% p.a. a RPMN 

75% p.a. je zrejmé, že bezúčelový úver je výhodnejší. 

Nákup na úver –predstavuje spotrebiteľský úver, ktorého výhodou je: 

 získanie finančných prostriedkov bez potvrdenia o príjme 
 bez čakania 
 bez ručiteľa a založenia nehnuteľnosti 
 jedná sa napr. o úver na auto a motocykel 

Analýza možností získavania finančných prostriedkov: 
 pri porovnávaní ponúk je dôležité mať vybrané vstupné parametre v každej ponuke 

rovnaké, teda rovnakú splatnosť, výšku úveru a typ úrokovej sadzby 
 pri porovnávaní ponúk je potrebné sa zamerať najmä na: 

o aktuálne úročenie (výška úrokovej sadzby). Nie vždy platí, že čím je nižší 

úrok, tým je to výhodnejšie. Do úvahy treba zobrať aj RPMN. Pre 

spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá ma 
najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných parametroch. 

o formy zabezpečenia. 
o ak dve banky ponúkajú úver pri rovnakej úrokovej sadzbe, pričom jedna 

požaduje zabezpečenie iba nehnuteľnosťou a druhá požaduje navyše ďalšie 

zabezpečenie (ručiteľ, pristúpenie k dlhu, zmenku), je lepšie sa 
spotrebiteľovi rozhodnúť pre prvú banku. Čím menej zabezpečovacích 

nástrojov spotrebiteľ podpíše, tým je to lepšie. 
o možnosť predčasného splatenia úveru (zistite si výšky poplatkov za 

predčasné splatenie úveru, ideálne je bez poplatkov). Predčasné splatenie 
vám ušetrí budúce úroky, ktoré by ste museli platiť, ak by ste úver splácali 
do splatnosti 

o  vo všeobecnosti však platí, že klient môže očakávať vysoké sankcie, ak sa 
rozhodne pre mimoriadne splatenie úveru mimo obdobia, kedy mu to banka 

povolí bez poplatku alebo nad povolený rámec (napr. banka poskytuje 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/povolene-precerpanie
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/kreditna-karta
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možnosť splatiť ročne maximálne 20% istiny bez sankčného poplatku). 

Uvedené sankcie za predčasné splatenie by však nemali prekročiť 4% z 

nesplatenej sumy istiny úveru (legislatívne obmedzenie) 

 pri výbere spôsobu financovania teda zohľadnite úrokovú sadzbu (výšku a typ 

úrokovej sadzby), ale aj vstupné poplatky, pravidelné poplatky spojené s úverom a 

možnosť predčasného splatenia, RPMN 

 nezabudnite, že je potrebné porovnávať výšku mesačnej splátky vrátane všetkých 

poplatkov, nielen úrokovú sadzbu 

 variabilná úroková sadzba alebo fixácia úrokovej sadzby na kratšie obdobie 

dáva spotrebiteľovi väčšiu flexibilitu v možnosti predčasného splatenia úveru 

Formy platenia daní 
- odklad platenia daní a platenie dane v splátkach ako forma úveru 

Ak daňovník nemá k dispozícii finančné prostriedky v termíne na zaplatenie dane, môže 

daňový úrad povoliť odklad zaplatiť daň alebo zaplatiť daň v splátkach. 

Pri odklade platenia dane je potrebné požiadať o tento odklad daňový úrad s uvedením 

lehoty, v ktorej bude daň zaplatená. 

Priplatenídanevsplátkachjetiežpotrebnépožiadaťotietosplátkydaňovýúradazároveňstanoviť 

sumy a termíny platieb. 

Za dobu odkladu zaplatenia dane alebo za zaplatenie dane v splátkach 
sa platí úrok 
 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 
- uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 
- zhodnotiť význam úverovej histórie  a budovanie pozitívnej 

úverovej histórie  

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 

Hlavný rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi je v tom, že bankové 

subjekty majú na výkon svojej činnosti udelené bankové povolenie, resp. bankovú 

licenciu. 

Banka je právnická osoba so sídlom na území SR založená ako akciová spoločnosť, 

ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon uvedených činností 

udelené bankové povolenie. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie 

bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. 

Jednou zo základných podmienok na udelenie bankového povolenia je peňažný vklad  

do základného imania banky a to najmenej 16 600 000 eura peňažný vklad do 

základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, najmenej 33 200 

000eur. 

Národná banka Slovenska vedie zoznam všetkých úverových inštitúcii, ktoré majú 

oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území SR, na svojej webovej stránke v časti: 

Dohľad nad finančným trhom - Dohľad nad bankovníctvom - Zoznam bánk a iných 

Čiastková 
kompetencia2: 

Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so 
zadlžením 
(predĺžením) alebo ako ichzvládnuť 



úverových  inštitúcií, linka: 

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-

bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii 

Zásada jednej licencie resp. vzájomného uznávania bankových licencií zabezpečuje 

úverovej inštitúcii vykonávať bankové činnosti na celom území Európskeho 

hospodárskeho priestoru buď prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky, 

ak jej už bolo povolenie na výkon bankových činností udelené v jej domovskej krajine, 

t.j. v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri svojej činnosti je 

úverová inštitúcia dohliadaná jej domovským orgánom dohľadu. Taktiež vklady 

klientov chráni fond na ochranu vkladov (alebo iný zodpovedajúci orgán) jej 

domovskej krajiny, pričom pobočky zahraničných bánk sa môžu dobrovoľne zapojiť do 

systému ochrany vkladov v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia zvýšenej 

ochrany vkladov. 

Členskými krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru sú okrem krajín EÚ aj 

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. 

Očakávanie:  
- uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov 

Dlžník v prípade neplnenia si svojich finančných záväzkov sa dostáva do iného pomeru vo 

vzťahu k veriteľovi pri vymáhaní dlhov. 

Veriteľ: 
 osoba, voči ktorej má dlžník záväzok(dlh), 
 sa môže stať ktokoľvek, 
 má právo na zaplatenie konkrétnej dlžnej čiastky 

 je ten, ktorému určitá osoba dlží čiastku po termíne splatnosti, na ktorej sa dohodli. 

Dlžník: 
 je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, 

vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch), 

 je v rámci zákona povinný záväzok uhradiť. 

Akékoľvek vymáhanie resp. splatenie dlžnej čiastky má tiež svoje pravidlá, ktoré by 

mali byť veriteľom ako aj samotným dlžníkom  dodržované a rešpektované. 

Legálne spôsoby na vymáhanie dlžnej čiastky: 

 jeden zo základných spôsobov: upomienky od samotného veriteľa. Ten sa snaží, 

aby dlžník zaplatil a verí, že v prípade napomínania si túto svoju povinnosť splní. 

Tento spôsob však nie je natoľko efektívny, ako si niektorí veritelia myslia. Predsa 

len dlžníci tiež poznajú svoje práva a vedia, že sa im týmto spôsobom (pokiaľ ide 

len o upomienky) nemôže nič stať. 

 najčastejší spôsob: podanie žaloby na zaplatenie konkrétnej dlžnej čiastky. Súd 

vydá platobný rozkaz a po nadobudnutí právoplatnosti je spravidla do troch dní 

dlžník povinný uhradiť dlžnú čiastku, súdny poplatok a náklady konania, ktoré 

žalobcovi vznikli.Vdnešnej dobe sa stretávame s tým, že si veriteľ najme právnika 

alebo advokátsku kanceláriu, ktorá ho v tejto veci zastupuje. V takomto prípade 

potom musí dlžník zaplatiť aj náklady advokátskej kancelárie podľa platných 

cenníkov. 

 ďalší spôsob: exekučné konanie a to v prípade ak dlžník nezaplatí po vydaní 

platobného rozkazu alebo rozsudku, avšak ktorý opäť dlžníka stojí peniaze navyše. 

Platobný rozkaz alebo rozsudok slúži ako exekučný titul, na základe ktorého je 

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom/zoznam-uverovych-institucii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Verite%C4%BE


možné vydať uznesenie o nariadení exekúcie. V tomto prípade musí dlžník uhradiť 

navyše ešte náklady exekútora. 

 iný spôsob vymáhania: najatie si súkromnej firmy, ktorá sa zaoberá touto 

problematikou. Je však nutné dbať na to, aby takáto spoločnosť bola renomovaná a 

neuchyľovala sa k nezákonným praktikám. 

 ďalší spôsob: predaj pohľadávky veriteľom. Pri niektorých pohľadávkach 

predstavuje výhodný spôsob, pretože sa veriteľovi oplatí viac, než niekoľko rokov 

čakať na zaplatenie od dlžníka. V danom okamihu dostane napríklad 

40%finančných prostriedkov z dlhu, čo môže byť pre neho stále výhodnejšie, ako 

čakať na úhradu dlhu od dlžníka, ktorej sa niekedy ani ne musí dočkať. 

Nelegálne spôsoby na vymáhanie dlžnej čiastky: 

 zo strany niektorých veriteľov môže dochádzať k určitým činnostiam, ktoré nie sú 

príliš korektné a môžu vykazovať aj znaky trestného činu. 

 impulzívne konanie zo strany veriteľa, ktoré môže niesť až známky agresie, 

 neprijateľné správanie predstavuje vyhrážanie sa ublížením na zdraví či živote 

alebo poškodením majetku a to ako dlžníkovi samotnému, tak i jeho rodinným 

príslušníkom alebo známym. 

 navodzovanie dojmu zastrašovania alebo vydierania, 

 nevhodné správanie: veriteľ ponúkne dlžníkovi odpustenie termínu splatnosti 

finančnej čiastky, ale napr .sa zvýši niekoľko násobne úrok z omeškania. V takom 

to prípade by mohlo ísť o úžeru a v súvislosti s tým, by súd v konaní o zaplatení 

dlžnej čiastky mohol rozhodnúť o neoprávnených úrokoch a tieto veriteľovi 

nepriznať, 

 používanie úkonov, ktoré majú tendenciu smerovať k uplatňovaniu násilia, 

vydierania alebo psychického nátlaku. 

Odporúčanie: 

 aj keď má dlžník povinnosť veriteľovi zaplatiť určitú finančnú čiastku, ktorá je 

predmetom vzťahu, všetko musí prebehnúť v medziach zákona a na jeho 

základe. 

 veriteľ samozrejme môže dlžníka napomínať a to ako ústne aj písomne, ale musí 

byť dodržaná takzvaná spoločenská norma, 

 jednoznačne odporúčame riešiť veci s chladnou hlavou a s odstupom času. 

 ak už sa veriteľ rozhodne vymáhať dlh prostredníctvom súkromnej spoločnosti, 

ktorá je zameraná na profesionálne vymáhanie dlžných pohľadávok, mal by si 

veriteľ poriadne preveriť existenciu firmy, jej recenzie činnosti a prípadne aj 

skúsenosti iných veriteľov stou to spoločnosťou. 

Záver: 

 každý veriteľ si zvolí spôsob vymáhanie dlžnej čiastky, ktorý mu najviac 
vyhovuje, 

 v každom prípade, ale musí byť takýto spôsob legálny a jeho vykonávanie musí byť 

v súladu s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

Očakávanie:  

- zhodnotiť význam úverovej  histórie a budovanie pozitívnej úverovej 
histórie 

Pri podaní žiadosti o úver banku zaujíma okrem iného aj úverová história klienta. Do 

žiadosti o úver sa vpisujú informácie o všetkých aktuálnych úverových produktoch klienta, 



ktoré si banky preverujú prostredníctvom úverového registra. 

Úlohou úverového registra je: 

 poskytovanie informácií o klientovi banke, ktorá tieto potrebuje pri rozhodovaní o 

poskytnutí úveru (pri hodnotení bonity klienta, platobnej kapacite klienta apod.), 
 obmedzenie poskytovania úverov nebonitným klientom(neplatičom). 

 spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch, kreditných 

kartách, podaných žiadostiach o úvery v bankách apod. 

Na prvý pohľad sa možno javí, že najlepšie je nemať žiadny úver. Nie vždy to je ale tak. 

Niekedy pomôže ak klient v minulosti úver mal, alebo stále má a banka vidí, že ho vždy 

riadne splácal. Tomu sa hovorí „čistý úverový register". 

V prípade ak klient kedykoľvek v minulosti splácal úver s omeškaním, alebo nesplácal 

vôbec, veriteľská banka urobí v registri tzv. „zápis". Aj tieto zápisy môžu mať rôznu 

hodnotu alebo váhu. Tá závisí od toho koľko dní bol klient so splátkou v omeškaní, 

koľkokrát bol v omeškaní, ako často a pod. 

Každá banka má pri zápisoch inú politiku. Niektoré akceptujú len čistú úverovú históriu, 

iné zas majú určitú mieru tolerancie. Čistý úverový register sa vyžaduje napr. pri žiadaní 

o úver bez dokladovania príjmu. 

Úverová história: 

 je história úverov a ich splácania, 
 môže byť prázdna – ak vlastník histórie nikdy nemal žiaden záznam 

 týka  sa úverov, kontokorentných účtov, kreditných kárt, ale aj, že ste ako ručiteľ 

prevzali splácanie pôžičky a pod. 

 je potrebné si budovať pozitívnu úverovú históriu, teda bez negatívnych záznamov ako 

napr. omeškanie alebo úplné nesplácanie úveru. 

Záznam úverovej histórie obsahuje najmä tieto údaje: 
o výška a typ využitého úveru, 
o dlžné sumy, 
o akékoľvek porušenia povinností, 
o vyhlásenia bankrotu, 
o daňové pohľadávky 

Pozitívnu úverovú históriu si vytvoríte: 

 založením bankového účtu, na ktorý vám prichádzajú pravidelné príjmy (mzda, 

dividendy, príjmy z prenájmu,...). 

 založením vkladnej knižky, na ktorú budete pravidelne vkladať určitú čiastku 
 používaním kreditnej karty, pričom včas splácate svoje dlhy. 
 pravidelným používaním debetnej karty na platenie drobných nákupov. 
 čerpaním malých pôžičiek, ktoré by ste ani nepotrebovali a ktoré včas a rýchlo splatíte 
 splátky leasingu, 
 splátky spotrebných úverov a iných úverových produktov. 
 tzv. povolené prečerpanie na bežnom účte (tiež známe ako kontokorentný úver). 

Aj keď mal klient v minulosti negatívne záznamy v úverovom registri, neznamená to, že 

nemôže získať úver. Niektoré banky majú istú mieru tolerancie záznamov v úverom 

registri. Je však dôležité ale vedieť o týchto skutočnostiach ešte pred podaním žiadosti o 

úver. 

Vzájomná komunikácia medzi finančnou správou a klientom, ktorou je možné sa vyhnúť 

daňovému exekučnému konaniu /opravné prostriedky, výzva na zaplatenie nedoplatku 

apod./ 



Daňové exekučné konanie na vymáhanie daňových nedoplatkov. 
O daňovom exekučnom konaní hovoríme vtedy, ak daňový úrad vymáha daňový 

nedoplatok, čiže dlžnú sumu dane, ktorú mal daňovník zaplatiť dourčenia termínu na 

zaplatenie dane a túto daň nezaplatil. 

Pri exekúcii ide o nútený zásah do majetkových práv osoby, ktorá nezaplatila daň. Pred 

začatím exekúcie, aby dlžník vedel o tom, že sa začína exekučné konanie zašle dlžníkovi 

o tom oznámenie a zároveň určí lehotu na zaplatenie dlžnej sumy. Dlžník môže v lehote do 

15 dní dlžnú sumu zaplatiť Najčastejším spôsobom daňovej exekúcie je daňová exekúcia 

zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov, či prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka 

vedeného v banke. 

 

 

Úroveň 2:   

Očakávania, že žiak je schopný: 
- uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov 
- identifikovať rôzne druhy úverov a ich 

zabezpečenie.  

- Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov 

 

Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na 

základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere. 

Príklady spotrebiteľských úverov: 

 pôžičky, 
 úvery, 
 odložené platby, 
 alebo obdobná finančná pomoc, 

 povolené prečerpanie - je forma spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje 

spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho 

zostatku jeho platobného účtu, ktorý má vedený u veriteľa, 

Zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje 

poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné 

prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským 

úverom. 

V závislosti od účelu rozlišujeme: 

 bezúčelový spotrebiteľský úver, kde klient nemusí dokladovať účel použitia 

finančných prostriedkov, záleží na klientovi na čo poskytnutí úver použije, 

 účelový spotrebiteľský úver, kde klient dokladuje použitie prostriedkov, sú 

poskytnuté na konkrétny vopred stanovený účel, (úvery na auto, úvery na 

rekonštrukciu), 

Poskytovateľom spotrebiteľských úverov sú: 
 banky 
 nebankové spoločnosti 

 

Čiastková kompetencia 
3: 

Mať základné informácie o jednotlivých 
druhoch spotrebiteľských úverov 
spotrebiteľskýchúverov. 



Očakávanie:  

- identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie. 

Úver predstavuje poskytnutie finančných prostriedkov jednou osobou (veriteľom) druhej 

osobe (dlžníkovi), pričom dlžník sa zaväzuje v dohodnutej dobe prijaté prostriedky 

veriteľovi vrátiť a zaplatiť aj úroky z požičaných peňazí. Splátka úveru sa tak spravidla 

skladá z istiny a úroku. 

Úvery možno rozdeliť nasledovne: 

1. Povolené prečerpanie, 
2. Kreditná karta, 
3. Spotrebiteľský úver, 
4. Hypotekárny úver, 
5. Americká hypotéka, 
6. Stavebný úver/medziúver. 

Zabezpečenie úveru je nástroj, ktorý využívajú predovšetkým banky pre krytie rizika v 

prípade neschopnosti klienta splácať úver alebo ak to stanovuje zákon ako napríklad v 

prípade hypotekárnych úverov, kde banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho 

zabezpečením. Banky nevyžadujú zabezpečenie pri všetkých úveroch. Spravidla sa 

zabezpečujú úvery poskytujúce vyššie objemy peňazí. Najčastejšími spôsobmi 

zabezpečenie úveru sú: 
 zabezpečenie ručiteľom, 
 zabezpečenie zriadením záložného práva na nehnuteľnú alebo hnuteľnú vec, 
 zabezpečenie vinkuláciou vkladu alebo poistného plnenia. 

Ďalšie typy dodatočného zabezpečenia môžu byť napríklad: 
 zmenkové ručenie, 
 notárska zápisnica, 
 postúpenie pohľadávky, 

 prevzatie dlhu atď. 

Zabezpečenie ručiteľom - je najčastejšou formou zabezpečenia pri krátkodobých 

úveroch. Ručiteľom je ten, kto veriteľovi prehlási, že vyrovná dlh v prípade, že tak 

neurobí dlžník. Prehlásenie ručiteľa má písomnú formu. Ručiteľov môže byť i viac, pričom 

každý z nich ručí do výšky popísanej v prehlásení ručiteľa alebo v celom rozsahu záväzku. 

Pri zabezpečení úveru ručiteľom banka overuje bonitu a platobnú schopnosť klienta a aj 

ručiteľa. 

 

Zabezpečenie záložným právom -podmienkou pre získanie napríklad americkej hypotéky 

je zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou, t.j. zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti 

v prospech banky. Záložné právo (označované tiež ťarcha) je vecným právom k cudzej 

veci. Slúži na zabezpečenie úveru tak, že v prípade jeho nesplácania je banka oprávnená 

domáhať sa uspokojenia z veci založenej, predať ju a peniaze do výšky nesplatenej časti 

úveru si ponechať. Hypotekárny úver nemusí byť zabezpečený tou nehnuteľnosťou, na 

ktorú si klient úver berie. Tiež platí, že klient nemusí byť vlastníkom zakladanej 

nehnuteľnosti, ak využije tzv. záložného ručiteľa, ktorý je ochotný založiť vlastnú 

nehnuteľnosť v prospech zabezpečenia úveru klienta. Hypotekárny úver možno zabezpečiť 

súčasne viacerými nehnuteľnosťami. 

V priebehu splácania úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou môže nastať situácia, že 

založená nehnuteľnosť stratí časť svojej ceny a zabezpečeniu úveru sa stane 

nedostatočným. Banka má v takom prípade právo žiadať klienta - dlžníka o doplnenie 

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/povolene-precerpanie
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/kreditna-karta
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/spotrebitelsky-uver
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/hypotekarny-uver
http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/bankovnictvo/americka-hypoteka
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zabezpečenia úveru (napr. založením ďalšej nehnuteľnosti). Ak tak klient neučiní, časť 

nezabezpečeného úveru sa stáva okamžite splatnou. Záložné právo zaniká splatením úveru. 

Zabezpečenie vinkuláciou vkladu t.zn. zabezpečenie finančnými prostriedkami čo 

predstavuje viazanie alebo obmedzenie dispozičného práva až do splnenia určitej 

podmienky. Pri úverových produktoch sa najčastejšie vinkuluje poistenie (pri 

hypotekárnych úveroch) a vklad. 

Vinkulácia vkladu znamená, že úver dostane klient až vtedy, keď presne určenú časť 

z výšky úveru (niekedy aj nad100%z výšky úveru) vinkuluje v prospech banky na 

niektorom z jej vkladových produktov. Vinkulované môžu byť  vlastné úspory alebo 

úspory inej osoby. 

 

Zmenkové ručenie – pri poskytovaní úveru môže byť zmenka využitá ako súčasť 

obchodného úverového vzťahu, kedy je zmenka zároveň úverovým aj zabezpečovacím 

nástrojom. Zmenka nie je eskontovaná, ale uložená v banke ako zabezpečenie úveru. Len 

čo úverový dlžník splní svoj záväzok (splatí poskytnutý úver), zmenka sa mu vráti. Ak 

záväzok nesplní (nesplatí poskytnutý úver),použije banka zmenku na vymáhanie 

pohľadávky voči dlžníkovi. Zmenkový dlžník vystaví a akceptuje zmenku v prospech 

banky ako veriteľa. Na tejto zmenke sa vyžaduje podpis ručiteľa. Na tejto zmenke sa 

vyžaduje podpis ručiteľa. 

Postúpenie pohľadávok-veriteľ môže  postúpiť svoju pohľadávku písomnou zmluvou inej 

osobe (postupník) a to v prípade, ak napriek písomnej výzve veriteľa je dlžník nepretržite 

dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo i len časti svojho peňažného 

záväzku. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo napr. zmluvné pokuty a 

penále. 

Toto právo veriteľ (banka alebo pobočka zahraničnej banky) nemôže uplatniť v prípade, 

ak dlžník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil veriteľovi omeškaný peňažný záväzok 

v celom rozsahu v rátane jeho príslušenstva;  to neplatí, ak súčet všetkých omeškaní 

dlžníka so splnením čo i len časti toho istého peňažného záväzku voči veriteľovi presiahol 

jeden rok. Pri postúpení  pohľadávky je veriteľ povinný odovzdať postupníkovi aj 

dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka. 

 

 

 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 
- uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. 
- opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé 

ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“. 

- vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom preinvestovanie  

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom preinvestovanie  

Základná charakteristika sporenia 
 pravidelné odkladanie finančných čiastok za účelom dosiahnutia určitej sumy 

Čiastková kompetencia1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej 
prosperite 

Téma č. 6  Sporenie a investovanie 



peňazí 
 sporenie pre vás znamená zisk, ak sa uložené peniaze zhodnocujú nad úroveň 

inflácie 
 predpokladom pre investovanie je predovšetkým finančne zodpovedné 

správanie sa jednotlivca vo vzťahu k plánovaniu a plneniu svojich finančných 

cieľov formou vlastných rozhodnutí spojených so sporením, pretože sporenie 

je základným predpokladom pre investovanie 

Základná charakteristika investovania 
 investovanie je proces, kedy obmedzujeme súčasnú spotrebu na úkor budúceho 

výnosu(teraz neminiem nasporené peniaze, ale vložím ich do vybraného 

finančného produktu, ktorý keď predám o určitý čas, tak až potom využijem 

kúpnu silu investovaných peňazí) 

 výnos z investície je vlastne prémiou za to, že sme odložili súčasnú spotrebu, je 

odmenou za čakanie 

Odporúčania a rady 
 pre správny výber investície si vypracujte váš osobný finančný plán (príjmy - 

výdavky),aby ste videli koľko viete pohodlne investovať 
 pri investovaní sa nikdy neponáhľajte 
 stanovte si do čoho by ste chceli investovať 
 investície sa navzájom líšia potenciálnou mierou výnosu, likvidity a stupňom 

rizika 
 vždy si jasne povedzte, koľko ste ochotní prerobiť v prípade investície do 

rizikovejších aktív 
 informácie o investičných príležitostiach získate priamo v bankách, 

poisťovniach, investičných spoločnostiach alebo u sprostredkovateľov 
 pýtajte si vždy zrozumiteľné informácie a jednoduché prospekty 
 neočakávajte rýchle závratné zisky a buďte pri investovaní trpezlivý 
 všeobecne platí, že čím neistejšia je budúca hodnota aktív, tým vyššia je miera 

návratnosti 
 diverzifikácia znižuje riziko prostredníctvom rozloženia aktív do niekoľkých 

druhov investícií a priemyselných sektorov 

Príklad: 

Rozhodli ste sa, že mesačne vyčleníte zo svojho rodinného rozpočtu na budúcnosť svojho  

dieťaťa 200 eur. Aby ste svojmu dieťaťu zabezpečili jednak kapitál a jednak 

zabezpečenie, rozhodli ste sa, že 150 eur budete investovať  formou sporiaceho alebo 

investičného produktu a zvyšných 50 eur budete mesačne uhrádzať na účet poisťovne, kde 

ste pre svoje dieťa vybrali jednu z foriem poistenia. Formou sporiacich produktov 

nepodstupujete výrazné riziko, keďže vklady sú chránené a máte garantované vyplatenie 

toho, čo ste investovali. Ak sa však rozhodnete pre investovanie do investičných 

produktov, napr. do podielových fondov, máte svoje prostriedky zhodnocované väčšou 

mierou ako na  sporiacich produktoch a podstupujete vyššie riziko. Je na každom z vás, 

akú formu zhodnocovania kapitálu si vyberiete. 

 

 

 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 

- vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota  investície 

Čiastková 
kompetencia2: 

Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje 
majetok a 
pomáha pri plnení finančnýchcieľov 



Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota  investície 

Na príklade kúpy nehnuteľnosti - bytu je možné vysvetliť hodnotu investície. Realitný trh 

je ovplyvňovaný celým radom faktorov, ktorých intenzita sa v čase mení. Dôležité je 

poznať mieru vplyvu týchto faktorov, medzi ktoré predovšetkým patria: 

 ponuka nehnuteľností určených napredaj 
 dopyt a rastúca ochota obstarať si bývanie, 
 relatívne dobre dostupné úverové zdroje. 

V minulosti rastúci dopyt po bývaní spôsobil pomerne dynamický rast cien nehnuteľností 

na bývanie. Neskôr aj v dôsledku vonkajších a vnútorných vplyvov došlo postupne 

k stagnácii na realitnom trhu a k poklesu cien nehnuteľností spôsobenej finančnou krízou. 

Medzi ostatné faktory vplývajúce na cenu nehnuteľností patria aj: 

 lokalita 
 poloha bytu 
 úroveň vybavenia bytu vrátane napr. stavu okien, podláh, zateplenia, balkón, 

garáž 

 cena nehnuteľnosti 

 amortizácia bytu 
 mesačné náklady na energie, 
 novostavba alebo existujúca stavba, 
 jedná sa o prvého majiteľa bytu alebo ďalších 
 sprostredkovanie cez realitnú kanceláriu alebo individuálne 
 dopravná dostupnosť, vybavenosť a infraštruktúra 

 

Cenu bytu ovplyvňuje celý rad faktorov, ale všeobecne platí, že ak dopyt prevyšuje 

ponuku, tak cena investície do kúpy nehnuteľnosti – bytu rastie, čo platí aj naopak. 

Príklad faktorov vplývajúcich na nominálny rast cien nehnuteľnosti na strane dopytu: 
 narastajúca dostupnosť úverov 
 nízke úrokové sadzby 
 migrácia obyvateľstva do väčších miest 
 rast miezd 
 miera nezamestnanosti 
 demografický vývoj 

Príklad faktorov vplývajúcich na nominálny rast cien nehnuteľnosti na strane ponuky: 
 nedostatok stavebných pozemkov 
 komplikovaný proces výstavby 
 počet novostavieb a ich cena 

Na jednoduchom príklade možno vysvetliť ako sa môže hodnota investície meniť: 

Pán Miroslav si plánoval kúpiť byt v hlavnom meste, avšak nakoľko býval v menšom 

meste potreboval najprv predať byt tam. Za predaný byt zinkasoval 50 000,- EUR. Na kúpu 

bytu vo väčšom meste potreboval úver. Len pre porovnanie: 

 V prvom prípade, ak by získané prostriedky chcel investovať do kúpy staršieho 

bytu, ktorý by ho v porovnaní s novostavbou vyšiel lacnejšie, by musel zobrať do 

úvahy aj dodatočné náklady na prestavbu a rekonštrukciu, čo by ho vo finálne 

mohlo vyjsť drahšie ako kúpa novostavby. Tak isto aj náklady spojené s bývaním 

by ho vychádzali drahšie ako pri novostavbe. Časom by však zistil, že mu do 



starého bytu zateká a že má aj ďaleko do obchodu. A tak po zvážení všetkých pre a 

proti sa rozhodol byt predať. Avšak záujemcov vzhľadom na cenu bolo minimálne, 

a tí čo aj prišli neboli spokojný s prestavbou. Nakoniec bol časom prinútený s cenou 

bytu ísť dole a to do takej miery, že by bol stratový. Cenu investície ovplyvnil celý 

rad faktorov, ktoré mali za dopad, že zlú investíciu by musel predať pod cenu. 

 V druhom prípade, ak by získané prostriedky chcel investovať do kúpy novostavby, 

ktorý by ho v porovnaní so staršou stavbou vyšlo drahšie, by nemusel zobrať do 

úvahy žiadne dodatočné náklady na prestavbu a rekonštrukciu. Takisto aj náklady 

spojené s bývaním by ho vychádzali lacnejšie ako pri staršej stavbe. Utvrdil sa v 

tom, že mu novostavba maximálne vyhovuje avšak má ďaleko do obchodu. A tak 

po zvážení všetkých pre a proti sa rozhodol byt predať. Keďže sa jednalo o 

novostavbu, tak o byt bol veľký záujem, a tak nakoniec cenu bytu mierne navýšil a 

predal a to do takej miery, že by bol nestratový resp. ziskový. Cenu investície 

ovplyvnil celý rad faktorov, ktoré mali za dopad, že dobrú investíciu by vedel 

predať nad pôvodnú cenu. 

Očakávanie:  

- vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície  

Na príklade akcie si môžeme vysvetliť ako sa môže meniť hodnota investície. 
Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa (akcionára) 

podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti 

V teórii aj podľa zákona má akcia trojakú definíciu: 

 cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní 
 časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného 

imania  vyjadrenie súhrnu práv a povinností akcionára (najmä povinnosť 
vkladu, právo na účasť na riadení, právo na podiel na zisku, právo na 
likvidačný zostatok) 

Skutočnou hodnotou akcie je jej kurz na burze cenných papierov. Výška kurzu je 

ovplyvnená  predovšetkým: 
o dosahovanými, resp. očakávanými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, 
o vývojom priemyslového odvetvia, 
o stavom ekonomiky štátu, v ktorom spoločnosť vyvíja svoju činnosť, 
o objem produkcie firmy, 
o vývoj tržného podielu firmy, 
o schopnosť manažmentu firmy 
o pozitívnou či negatívnou správou o danej akciovej spoločnosti 

Kurz sa vytvára na základe: 
 ponuky a dopytu po akciách danej akciovej spoločnosti na burze cenných 

papierov, 

 kurz nezostáva stabilný, tzn. môže sa výrazne meniť v priebehu jedného 

obchodného dňa, ba v priebehu niekoľkých hodín či minút. 

Nasledujúce vybrané faktory ovplyvňujú hodnotu investície, ktoré sa prejavia buď na 

raste alebo na poklese danej akcie: 

Kurz vzrastie, keď? 
 Rastie zisk firmy 
 Rastie obrat firmy 
 Firma prevedie úspešnú reštrukturalizáciu 
 Vzrastie základné imanie spoločnosti 
 Rastie dividenda na akciu 



 Vyjde iná pozitívna správa o firme 
 Rastie produkcia odvetvia 
 Rastie zamestnanosť 
 Rastie miera investícií v ekonomike 
 Panuje stabilné politické prostredie 
 Klesnú úrokové sadzby 
 Je na trhu previs dopytu 

Kurz klesne, keď? 
 Poklesne zisk firmy 
 Poklesne obrat firmy 
 Manažment chybne rozhodne 
 Klesá vyplácaná dividenda 
 Stane sa havária, požiar, atd.? 
 Vyjde iná negatívna správa o firme 
 Poklesne produkcia odvetvia 
 Zaznamenáme významné politické chyby 
 Zvýšia sa úrokové sadzby 
 Rastú ceny 
 Na trhu je previs ponuky 

 
 

Úroveň2:  

Očakávania, že žiak je schopný: 

- uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý 
prístup k finančným  prostriedkom. 

- uviesť spôsoby využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so 

štátnym príspevkom, nehnuteľnosti) 

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  

- uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý 
prístup k finančným prostriedkom. 

Napríklad typ investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom predstavuje otvorený podielový fond, pri ktorom sa stretávame s pojmom 

kolektívne investovanie. To znamená, že ako jednotlivec neinvestujete samostatne do 

cenných papierov alebo iných investičných nástrojov, ale vyberiete si konkrétny typ fondu, 

do ktorého vložíte finančné prostriedky, ktoré chcete investovať. Následne daný fond 

investuje vaše peniaze do cenných papierov, komodít, nehnuteľností, derivátov, alebo 

iných nástrojov, do ktorých má povolené vložiť finančné prostriedky. Vy sa tak stávate 

spolu s ostatnými investormi fondu spoločným vlastníkom majetku podielového fondu, 

ktorého podielové listy môžete kedykoľvek a v akomkoľvek množstve od investičnej 

spoločnosti nakúpiť, ale zároveň ich môžete aj kedykoľvek odpredať spätne. 

Výhody investovania do otvorených podielových fondov: 

 možné vyššie výnosy- peniaze uložené do podielových fondov dlhodobo vynášajú 

viac ako bankové vklady a nezáleží na výške vkladu, 

 vysoká likvidita- peniaze môžete kedykoľvek vybrať bez výpovednej lehoty a bez 

transakčných poplatkov v čo najkratšom termíne, 

 rozloženie rizika – portfólio fondu je vytvárané rôznymi cennými papiermi od 

rôznych spoločností tak, aby pokles hodnoty jedného cenného papieru bol vyvážený 

Čiastková kompetencia3: Zhodnotiť investičné alternatívy 



rastom hodnoty iného. Hodnota vašej investície preto nekolíše ako pri priamom 

nákupe akcií alebo dlhopisov, 

 profesionálna správa - kvalifikovanými odborníci v oblasti finančných trhov, 

 dostupnosť a jednoduchosť 
 veľký výber- výber podľa toho, na akú dlhú dobu chcete peniaze uložiť, aký 

vysoký výnos by ste chceli dosiahnuť a aké veľké investičné riziko ste ochotný 

zniesť, 

 dostatok informácií 
 nové investičné možnosti-podielové fondy umožňujú využívať aj také investície, 

ktoré by jednotlivcom za iných okolností zostali nedostupné, napr. štátne 

pokladničné poukážky, 

 nižšie transakčné náklady-podielové fondy nakupujú cenné papiere vo väčšom 

množstve naraz, a preto platia nižšie poplatky ako jednotliví investori. 

Ďalší príklad typu investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom predstavujú likvidné akcie. 

 
 

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- opísať úlohu Fondu ochrany vkladov 
- opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou   

Obsah vzdelávania – odborný text: 

Očakávanie:  
- opísať úlohu Fondu ochrany vkladov 

Fond ochrany vkladov 
Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou 

vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách 

a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v 

Slovenskej republike, a to sú najmä: 

 sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do 

Fondu ochrany vkladov a nakladanie s týmito finančnými príspevkami a 

 poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných 

bánk, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a 

všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné 

bankové vklady. 

Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, podľa zákona o ochrane 

vkladov, sú banky a pobočky zahraničných bánk na celom jej území. Od 30. decembra 

2010 sa poskytuje jednému vkladateľovi náhrada za nedostupné vklady v bankách v SR a v 

ďalších krajinách EÚ, chránené jednotne podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republikyč.118/1996Z.z.o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v do 

výšky 100 000 EUR. 

Napríklad vklady na bežných účtov spadajú pod Fond ochrany vkladov www.fovsr.sk, 

ktorý garantuje náhradu v plnej výške tohto vkladu, pokiaľ je banka, ktorá poskytla tento 

vklad účastníkom systému ochrany vkladov. 

Koho sa týka ochrana vkladov? 
 fyzických osôb 
 nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 

Čiastková kompetencia4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi 

http://www.fovsr.sk/


prospešné služby, občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov, alebo 

nebytových združení 

 právnických osôb s výnimkou finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ktoré 

musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a štátnych inštitúcií 

 

Výška náhrad 
 v prípade nedostupnosti vkladov zabezpečuje Fond ochrany vkladov ich náhradu  v 

plnej 

výške,pričomchránenésúokremvšetkýchvašichvkladovvdanejbankeajúrokyainé 

majetkové výhody spojené s vkladmi 

 výška samotnej náhrady závisí od vašich záväzkov voči danej banke, pretože tie sa 

tak isto ako aj premlčané vklady odrátajú od súčtu vkladov a úrokov. Vyplatený je 

teda iba kladný rozdiel medzi vašimi pohľadávkami a záväzkami voči banke. 

Očakávanie:  

- opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou 

Pobočka zahraničnej banky je organizačná zložka zahraničnej banky umiestnená na území 

Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva najmä bankové činnosti (prijímanie vkladov  

a poskytovanie úverov) a ktorá má na výkon týchto činností udelené bankové povolenie v 

štáte, v ktorom má sídlo zahraničná banka resp. domovským štátom. Všetky pobočky 

zahraničnej banky zriadené v Slovenskej republike zahraničnou bankou so sídlom v 

členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho  

priestoru sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať bankové činnosti za jednu pobočku 

danej zahraničnej banky. 

Za dcérsku spoločnosť v zmysle dostupných ekonomických slovníkov možno vo 

všeobecnosti považovať takú filiálku resp. spoločnosť, ktorej väčšia časť spoločného 

kapitálu je v rukách inej spoločnosti, ktorá sa nazýva materská spoločnosť alebo inak 

povedané dcérskou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, nad ktorou je vykonávaná 

kontrola materskou spoločnosťou, a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej 

spoločnosti. 

Pobočky zahraničných bánk na rozdiel od domácich bánk a dcérskych spoločností 

zahraničných bánk nemusia na Slovensku podľa centrálnej banky investovať žiadny 

vlastný kapitál. 

Účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike sú banky, ako aj pobočky 

zahraničných bank. No pobočka nie je povinná byť zapojená do systému ochrany vkladov 

v SR. Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému ochrany 

vkladov v Slovenskej republike. Vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ sú 

chránené jednotne do výšky 100 000 EUR. Zároveň to znamená, že vklady v pobočkách 

zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR sú chránené podľa pravidiel 

domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná 

banka svoje sídlo. Komplikáciu pre klientov môže predstavovať výplata nedostupných 

vkladov v prípade zlyhania banky, ktorá na Slovensku pôsobí formou pobočky. Pri 

pobočkách pôsobiacich na území SR môžu nastať v prípade vyplácania náhrad za 

nedostupné vklady prekážky najmä v súvislosti s prípadnou nutnosťou vycestovať do 

krajiny ústredia zahraničnej banky, komunikovať v lokálnom jazyku banky, resp. 

vyplácanie náhrad v príslušnej mene krajiny. 

Rozdiel pri dohľade vo vzťahu k pobočke zahraničnej banky a k dcérskej spoločnosti je v 

tom, že Národná banka Slovenska (NBS) dohliada na činnosť dcérskej spoločnosti, avšak 

dohľad pobočkou sa riadi podľa pravidiel domovského systému dohľadu v členskom štáte, 

http://www.podnikam.webnoviny.sk/ekonomicky-slovnik/vlastny-kapital/507
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na území ktorého má sídlo zahraničná banka. Národná banka Slovenska môže vykonávať 

dohľad nad pobočkami bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou 

spoločnosťou banky, ktorá je bankou na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne 

predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi NBS orgánmi dohľadu tohto štátu. 

Očakávanie:  
- vysvetliť ako ochrana vkladov chráni investorov 

 systém ochrany vkladov v Slovenskej republike Vám poskytuje garanciu, že 

peňažné prostriedky, ktoré ste zverili bankám, prípadne sporiteľniam, ktoré sú 

zapojené do tohto systému, budú v prípade ich nedostupnosti nahradené, najviac 

však do výšky 100 000eur, 

 systém ochrany vkladov v SR sa týka tak vkladov v tuzemských bankách, ako aj v 

pobočkách zahraničných bánk na našom území zapojených do tohto systému, 

 zapojenie tuzemských bánk v systéme je povinné a podstata spočíva v povinných 

príspevkoch všetkých bánk do Fondu ochrany vkladov (ďalej len„ FOV), 

 zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk na našom území, nemusia byť 

vďaka výnimke zapojené do nášho systému ochrany vkladov, no ich ochranu 

zabezpečuje krajina, kde má príslušná banka sídlo, 

 dajte si pozor pod akú ochranu vkladov patrí vaša banka v prípade, že je to iná 

krajina, zistite si do akej výšky sú chránené vklady tejto banky. 

 

Príklad: Vklady klientov mBank sú chránené podľa poľského systému ochrany vkladov. 

Nevýhodou je, že nemusia byť chránené v plnej výške, a môžu byť vyplatené aj v inej 

mene ako v EUR(napr. v prípade mBank poľský zlotý). Ale vždy do 100 000 EUR. 
Z ochrany vkladov sú vyňaté: 

 vklady, ktoré nie sú vedené pre vkladateľa, 
 vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, 
 podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné 

nástroje, (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje ochraňuje 

Garančný fond investícií), 
 dlhopisy, zmenky a šeky, 
 pokiaľ nie sú splnené špecifické zákonné podmienky, tak aj notárske úschovy a 

spoločné vklady a samozrejme vklady, ktoré sú vlastným zdrojom financovania 

bánk. 

FOV sa využije v prípade, ak banka nie je schopná vyplácať svoje vklady počas 48 hodín 

aj napriek tomu, že použila všetky svoje likvidné prostriedky. V takomto prípade musí 

banka oznámiť túto skutočnosť FOV a Národnej banke Slovenska (ďalej len„ NBS“), ktorá 

vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do 3 pracovných dní od doručenia 

oznámenia, 

- od tohto okamihu sú pozastavené všetky transakcie týkajúce sa existujúcich vkladov v 

danej banke (týka sa aj operácií cez platobné karty), transakcie ohľadom  pohľadávok 

a záväzkov banky ako takej, ale aj uzatváranie nových zmlúv, 

- výnimku má len prijímanie splátok na úvery, ktoré už banka poskytla, tento stav trvá 

až do skončenia vyplácania náhrad. 

Výška náhrad 
 v prípade nedostupnosti vkladov zabezpečuje FOV náhradu jednému vkladateľovi 

alebo inej oprávnenej osobe, najviac však do výšky 100 000 eur, pričom chránené 

sú okrem všetkých vašich vkladov v danej banke aj úroky a iné majetkové výhody 

spojené s vkladmi, 



   výška samotnej náhrady závisí od záväzkov vkladateľa voči banke, pretože tie sa 

takisto, ako  aj   premlčané vklady, najmä nesplatené úvery, poplatky a iné záväzky ku 

dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupné, odrátajú od súčtu vkladov a úrokov. 

Vyplatený je teda iba kladný rozdiel medzi vašimi pohľadávkami a záväzkami voči 

banke. 

Čas, spôsob a miesto 
 vyplácania náhrad určuje FOV, pričom tieto informácie sa zverejnia okrem 

médií aj v samotnej banke, 

 v bežných prípadoch sa vyplácanie náhrad deje jednorázovo, prostredníctvom 

určenej vyplácajúcej banky. 

Postup 
 ak máte záujem o vyplatenie náhrad za nedostupný vklad, musíte postupovať podľa 

informácií zverejnených FOV, 
 je potrebné preukázať svoju totožnosť a právo na výplatu vkladu, 
 na potvrdenie práv a na výplatu sú potrebné originály listín o vklade, ktoré vydala 

banka, sú nimi napríklad: 

1. vkladná knižka, 
2. preukazný lístok alebo zmluvy o založení účtu s výpisom z účtu, 
3. vkladové listy na meno vydané bankou – avšak len tie neobchodovateľné, 
4. súdne rozhodnutia a osvedčenia, 

 samozrejme, že v prípade zastupovania vkladateľa, je potrebné odovzdať aj 

právoplatný doklad o práve na zastupovanie, overené splnomocnenie alebo 

notársky overený doklad, ktorý vám určil vlastníctvo k danému vkladu na základe 

dedičského konania, 

 keď vkladateľ dostane za svoj nedostupný vklad v banke náhradu od FOV, jeho 

pohľadávka voči banke zanikne, 

 ak ste presvedčený, že postup banky pri vyplácaní náhrad za vklady nebol správny, 

môžete sa obrátiť na samotný Fond ochrany vkladov -http://www.fovsr.sk/, 

Odporúčania a rady 
 pri každom vkladovom produkte u akejkoľvek finančnej inštitúcie sa pýtajte, či 

spadá pod ochranu vkladov podľa zákona NRSR č.118/1996  Z. z. o ochrane 

vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 požadujte informácie o finančných produktoch od vašej finančnej inštitúcie, či daný 

produkt spadá do systému ochrany vkladov alebo nie. 

  

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.  

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo 

úplne vyhnúť 
- diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením 
- uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné) 

 

 
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným)poistením. 

Téma č. 7  Riadenie rizika a poistenie 

http://www.fovsr.sk/


Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť základný účel verejného poistenia 
- charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v 

nezamestnanosti 

 

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie.  

Úroveň2:  
Očakávania, že žiak je schopný: 
- vysvetliť podstatu a význam poistenia 
- rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel 
- uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné 

poistenie vozidla 
- vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho zariadenia 

 

IV. Harmonizácia Štandardu finančnej gramotnosti s dosiahnutým 

stupňom vzdelania 

 

 

 

Štandard finančnej gramotnosti  

 

 

Stupeň dosiahnutého vzdelania  

Úroveň 1  primárne – prvý stupeň ZŠ (1. – 4. ročník 

základných škôl)  

 
Úroveň 2  nižšie stredné vzdelanie – druhý stupeň ZŠ,  

1. – 4. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom,  

1. ročník bilingválneho štúdia gymnázia  

nižšie stredné odborné vzdelanie – nižšie 

sekundárne stredné odborné vzdelanie – 

sekundárne  
Úroveň 3  úplné stredné všeobecné vzdelanie  

úplné stredné odborné vzdelanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver 

 

 
Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu nejde primárne o 

rozširovanie učiva a ďalšie zaťažovanie žiakov z obsahového hľadiska. Chceme poukázať na to, 

že tak, ako čitateľskú gramotnosť môžeme rozvíjať aj na hodinách hudobnej výchovy alebo 

matematiky, matematickú gramotnosť na hodinách telesnej výchovy alebo výtvarnej výchovy, aj 

finančnú gramotnosť je možné rozvíjať v rámci všetkých učebných predmetov vo všeobecnom aj 

odbornom vzdelávaní. Ide o prirodzené začlenenie finančnej gramotnosti do výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 

 

V Michalovciach 1. 2. 2015 

         Mgr. Jozef Porvaz 

              riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


