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Úvod: V  mesiacoch február 2022 až jún 2022 školského roka 2021/2022 zasadal pedagogický 

klub Finančnej gramotnosti 10 krát. Členovia klubu sa stretávali prezenčne v pravidelných 

intervaloch, dva krát v mesiaci, v učební č.35, ktorá je vybavená didaktickou a výpočtovou 

technikou s pripojením na internet, s vyhovujúcim priestorom pre skupinovú prácu. 

Témy stretnutí prebiehali podľa schváleného plánu na ktorých sme analyzovali témy: 

- Plánovanie príjmov a výdavkov 

- Základné práva a povinnosti spotrebiteľa 

- Ekonomické a ekologické správanie 

- Banková sústava 

- Národná banka Slovenska a  Eurozóna 

- Komerčné banky 

- Základné pojmy bankovníctva 

- Ochrana peňazí v bankách 

- Fond na ochranu vkladov 

- Komunikácia s bankou osobným, písomným a elektronickým spôsobom 

 

Vytvorený materiál vznikol počas diskusií o základných pojmoch, ako výsledok analýz a aktivít v 

jednotlivých témach, s dôrazom na výmenu  pedagogických skúseností,  aplikovaním 

metodických postupov, technikami a aktivitami. Obsahuje výstupy, na ktorých členovia 

https://iavpp.spsbj.sk/


pracovali počas stretnutí, a ktoré  sa môžu stať užitočným materiálom a pomôckou 

v jednotlivých odboroch s odporúčaniami pre kolegov. 

Stručná anotácia:  

Naprieč stretnutiami sa členovia klubu venovali základným pojmom a kategóriám financií, ktoré 
vyplývajú z Národného štandardu finančnej gramotnosti ver.1.2. , dostupným zdrojom a diskusií 
o spôsobe ich implementácie vo vyučovaní, s dôrazom na medzipredmetové vzťahy a s využitím 
aktuálnych dostupných materiálov.  
Témou prvého  stretnutia bola analýza plánovania príjmy a výdavky.  Tu sme sa zhodli, že 
plánovanie osobných financií nespočíva len v prepočte či príjmy pokrývajú výdavky, ale hlavne 
v tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení 
prebytku finančných prostriedkov. 
Témou druhého stretnutia  bola diskusia o základných právach a povinnostiach spotrebiteľa. Išlo 
predovšetkým o hľadanie odpovedí na nasledujúce otázky: 

- Kto je spotrebiteľ?  
- Čo je spotrebiteľská zmluva?  
- Aké sú základné práva a povinnosti spotrebiteľa? 
- Ako postupovať pri reklamácii? 

Rámcovým programom stretnutia č.3 bola téma Ekonomické a ekologické správanie. 
Udržateľnosť ďalšieho rozvoja na Zemi v podmienkach súčasných zložitých ekologických, 
sociálnych a ekonomických procesov a zároveň limitujúcej kapacity životného prostredia sa javí 
ako jeden z najzávažnejších globálnych problémov ľudstva.    
Nasledujúce  stretnutie  bolo venované  bankovej sústave na Slovensku a postaveniu bánk vo 
finančnom systéme v našej republike. Hľadali sme odpovede  na nasledujúce otázky: 

- Čo tvorí bankovú sústavu na Slovensku?  
- Na akom stupni rozvoja je banková sústava u nás ?  
- Aký je význam bánk v trhovej ekonomike? 

Pokračovali sme analýzou postavenia Národnej banky Slovenska v rámci Eurozóny. Riešili  sme 
obdobné otázky ako v predchádzajúcej téme: 

- Čo je to NBS  
- Na akom stupni rozvoja je banková sústava u nás?  
- Aký je význam NBS v trhovej ekonomike v rámci eurozóny? 

Témou stretnutia č.6 boli Komerčné banky. Podrobnejšie sme sa venovali prieskumu trhu 
komerčných bánk na Slovensku. Takmer už každá dospelá osoba je nejakým spôsobom viazaná s 
bankou. Či už tam má bežný účet, hypotéku, úver, alebo nejaký iný produkt. Preto je dôležité si 
jednotlivé banky medzi sebou porovnávať, lebo trh je veľký.  

V ďalšom stretnutí sme v pojmoch bankovníctva pokračovali, rovnako tak venovali priestor  
diskusii o rozličných bankových produktoch, ktoré dnes banky poskytujú na finančnom trhu 
a metódach, ktoré je vhodné použiť vo vyučovacom procese pri osvojení si danej témy. Cieľom 
stretnutia bolo poskytnúť základné teoretické poznatky  z rozsiahlej oblasti bankovníctva  ako 
dôležitej súčasti finančných trhov. 

Témou stretnutia č.8 bola Ochrana peňazí v bankách. Podrobnejšie sme sa venovali fondom: 
Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií. Zisťovali sme, ktoré banky sú členmi v 
jednotlivých fondoch, aké sú postupy pri vyplácaní peňazí a za akých podmienok. V závere sme 
diskutovali a hľadali odpovede na jednotlivé otázky. 



Témou stretnutia  č.9  bola diskusia o význame a účelu fondu na ochranu vkladov. Išlo 
predovšetkým o hľadanie odpovedí na nasledujúce otázky: 

- Aké sú hlavné úlohy Fondu ochrany vkladov?  

- Akú garanciu poskytuje Fond na ochranu vkladov?  

- Na aké vklady sa zameriava ochrana vkladov? 

- Aké vklady sú vyňaté z ochrany vkladov? 

- Kedy sa stávajú vklady nedostupnými? 

- Aké banky patria do slovenského systému ochrany vkladov? 

V závere tohto polroka sme v rámci témy Problémy a východiská hovorili aj banke ako takej  a jej 
základných princípoch, o elektronickom bankovníctve, implementácií pojmov - finančný 
sprostredkovateľ, poradca, hypotekárny poradca a  elektronické komunikácia. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu  

Tento výstup predstavuje stručné zhrnutie z jednotlivých stretnutí a príklad výstupov, výsledkov 

práce členov klubu za obdobie druhý polrok šk. r. 2021/2022.  

  

 Jadro: Popis témy/problém  

 

V ďalšej, v poradí štvrtej desiatke stretnutí, ktoré pokračujú v rámci prebiehajúceho projektu, sa 

členovia klubu opätovne oboznámili  s plánom práce pedagogického klubu FG na ďalšie polročné 

obdobie a stanovili si termíny stretnutí klubu v druhom polroku šk. r. 2021/2022. Stretnutia 

prebiehali prezenčnou formou s frekvenciou dvoch stretnutí každý mesiac. Diskutovali sme o 

výstupoch v rámci stretnutí tak, aby im slúžili ako podporný materiál pri implementácií cieľov 

finančnej gramotnosti a rozvíjaní finančných kompetencií žiakov.  

Členovia sa dohodli na vzájomnej spolupráci na stretnutiach a spracovaní tém v rámci svojich 

aprobačných predmetov  a študijných odborov.                                            

Naďalej medzi hlavné materiály patria stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

minedu.sk, ktorá obsahuje zverejnené dokumenty dôležité pre implementáciu FG do 

vyučovacieho prostredia: Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) aktuálna verzia 1.2 

účinná od 1.9.2017, Metodika finančnej gramotnosti s účinnosťou od 1.9.2018. A ďalšie užitočné 

linky, ktoré sa týkajú tém aktuálnych pre druhý polrok stretnutí. 

Populárne sa stali aj relácie INVESTUJEME na TA3 a relácia PENIAZE na RTVS, ktoré prinášajú 

aktuálne témy z oblasti finančnej gramotnosti, krátko a výstižne orientujú diváka vo svete 



financií, s ktorými sme už na stretnutiach aktívne pracovali, a využívali v motivačnej časti pri 

zavádzaní nových pojmov, analýze aktuálnych tém v prepojení so situáciou vo svete, na svetových  

trhoch, na čo následne reaguje aj naša slovenská ekonomika  rôznymi opatreniami. 

Televízne relácie a spracované videá na odborných ekonomických portáloch sú veľmi názorná 

a prístupná forma k popularizácií témy a je možné ju so žiakmi sledovať počas vyučovania 

z archívu daných televízií.  

 

Rovnako tak nám poslúžili videá na portáli zmudri.sk, kde sme sa v závere školského roka prihlásili 

a boli sme vybraní do programu Zmudri do škôl na 1. polrok šk. roka 2022/2023. Tento výberový 

program je nadstavbou k bežnému používaniu voľne dostupných video kurzov. Vďaka účasti 

naša škola získa množstvo výhod, ako účasť na workshopoch pre učiteľov, možnosť merať posun 

v postojoch žiakov, podporu od projektového tímu a získanie v prvom rade odborné zručnosti  

a cenné informácie z oblasti finančnej gramotnosti ale aj certifikátu pre školu a diplomov pre 

žiakov. 

Pri absolvovaní plánovaných aktivít so žiakmi na hodinách, kde v rámci predmetu je 

implementovaná aj prierezová téma Finančná gramotnosť, sa táto forma prezentácie aktuálnych 

tém so zaujímavými odborníkmi z rôznych oblastí veľmi osvedčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu, 

novú spoluprácu v prvom polroku šk. r. 2022/2023. 

Počas stretnutia sme aktualizovali odborné termíny z oblasti financií v slovníku základných 

pojmov, ktorého úlohou je pomôcť učiteľom a hlavne žiakom  zorientovať sa v odbornej 

terminológii finančnej gramotnosti, rozvíjať ju v predmetoch vo všeobecnom aj odbornom 

vzdelávaní vo všetkých študijných odboroch aktívnym vysvetľovaním a používaním jednotlivých 

odborných aj bežne sa vyskytujúcich pojmov v rámci aktivít na vyučovacích hodinách. 

Aj v druhom polroku tohto školského roka  prebiehala implementácia finančnej gramotnosti do 

vyučovacieho procesu podľa už zakomponovaných tém v rámci jednotlivých  tematických 

vychovno -  vzdelávacích plánov pre dané  predmety a odbory podľa aprobácie členov klubu. 

 

Témou stretnutia č.1 bola analýza plánovania   príjmov a výdavkov. Plánovanie osobných 

financií nespočíva len v prepočte či príjmy pokrývajú výdavky, ale hlavne o tvorbe správneho 

rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti, a správnom rozložení prebytku 

finančných prostriedkov. Analyzovali sme tieto časti: 1. Plánovanie osobných a rodinných 

financií, 2. Finančná zodpovednosť pri prijímaní rozhodnutí, príprava problémovej úlohy pre 

žiakov. Bolo potrebné vymedziť následné pojmy. 

Osobné financie, ktoré  predstavujú súhrn všetkých príjmov, ľahko speňažiteľných hodnôt 

majetku každého jednotlivca či rodiny. 

Rozpočet osobných financií, ktorý  pomáha ľuďom lepšie sa orientovať vo vlastných 

financiách. Závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia.  

Finančný plán. Výsledkom finančného plánovania je osobný finančný plán. Osobný finančný 

plán by mal zahŕňať: 

• finančné ciele – je potrebné si určiť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, 

• záznamy o príjmoch a výdavkoch – zosumarizovanie výdavkov a príjmov, aby bol 

človek schopný vyčísliť, koľko prostriedkov mu zostane na naplnenie stanovených 

cieľov, 



• sporiaci a úverový plán – rozhodnutie jednotlivca, koľko rokov bude sporiť a koľko 

rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatí svoje stanovené ciele, 

• poistný plán – každý človek by mal zabezpečiť svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu 

pred neočakávanými udalosťami, 

• rozpočet – je potrebné si pripraviť stručný rozpočet a riadiť sa ním. 

Finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Ak má 

človek ciele a určitý zámer, finančné plánovanie mu ich pomôže dosiahnuť a pripraviť ho na 

neočakávané udalosti v budúcnosti. Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého 

človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie ako je vzdelanie, bývanie, 

zabezpečenie, ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Predstavuje súlad medzi príjmami a 

výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny. 

Príjmy sú všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero 

spôsobov ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje: 

•  prácou ako zamestnanec, príjmy z podnikania, prenájmom nehnuteľností, ako 

napríklad dom, byt, pôda, vlastníctvom cenných papierov, napríklad akcií, dlhopisov, 

sociálnou podporou, podporou v nezamestnanosti, prevzatím daru, predajom 

majetku, príležitostným príjmom, ako sú sezónne práce, príjem z brigády a podobne. 

Výdavky jednotlivcov a rodín môžu byť: 

• výdavky na bývanie, výdavky na stravu, výdavky na dopravu, výdavky na štúdium 

a vzdelanie, výdavky na komunikáciu – telefóny, internet, poplatky na lieky, 

ochorenie, úraz, návšteva lekára, náklady na kozmetiku, oblečenie, divadlo, kino 

a podobne 

Osobný a rodinný rozpočet je vhodným prepojením témy u žiakov. 

Dobrou praxou je si výdavky a príjmy sledovať. Či už cez rôzne aplikácie v mobile či na webe, 

alebo klasicky tabuľkou (prípadne tabuľkovým kalkulátorom, npr.excel). 

 

 
Obrázok 1 Denné výdavky 

 

 

Obrázok 2 Dlhodobý rozpočet 

 

 

 



 
Obrázok 3 Krátkodobý rozpočet 

 

 

Obrázok 4 Mesačné výdavky – vyhodnotenie 

 

Zdôrazniť treba, že Rozpočet (bilancia) je ako váha (rovnováha) medzi príjmami a výdavkami. 

A naším cieľom je Finančná sloboda – ak sa chceme dopracovať k tomuto stavu, tak musíme 

mať svoje financie pod neustálou kontrolou, pravidelne realizovať kolobeh: 

1. vykonávať finančnú analýzu, v ktorej zohľadníme svoje reálne finančné možnosti 

a definujeme dosiahnuteľné ciele, 

2.vytvoriť ideálny finančný plán, ktorý prispôsobujeme konkrétnej životnej situácií, jeho 

optimalizácia, 

3.pravidelný servis, vďaka ktorému vieme vhodne aktualizovať svoj finančný plán. 

Pre žiakov je teda vhodné: 

1. Definujte pojem osobné financie. 

2. Vymenujte, čo by mal zahŕňať osobný finančný plán. 

3. Ako sa nazýva proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií? 

4. Aké sú najčastejšie príjmy a výdavky jednotlivcov a rodín? 

5. Z čoho najčastejšie jednotlivci a rodiny vykrývajú deficit zdrojov? 

6. Popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií. 

7. Popísať riziká  spojené s riadením  vlastných financií. 

Finančná zodpovednosť pri prijímaní rozhodnutí  - príprava problémovej úlohy pre žiakov  

• Aké rozhodnutia robíme pri nákupe  

• Ako vzniká cena a ako rozpoznať, či je primeraná  

• Ako sa vyvarovať neprimeranej cene  

Členovia PK pripravili ako problémovú úlohu  zo života, v ktorej sa uskutočnili  finančné 

rozhodnutia. 

Problémová úloha I.: 

Matej má 18 rokov a práve skončil strednú školu. Keďže sa vyučil za automechanika, a 

okamžite zamestnal, začal premýšľať o kúpe auta. Napriek tomu, že dielňa, v ktorej pracuje, 

sa nachádza v susedstve a počas dňa absolvuje nanajvýš návštevu potravín a kamarátov, ktorí 

bývajú vo vzdialenosti do 2 km, rozhodol sa pre kúpu auta. Presvedčili ho o tom kolegovia, 

ktorí však dochádzajú z okolitých miest. Ako automechanik vraj musí reprezentovať svoje 

povolanie. Matej však ešte stále nemá našetrených dostatok peňazí na kúpu auta v hotovosti. 

Požiadal teda o úver v banke. Úver aj dostal a auto si kúpil. O dva mesiace sa majiteľ 

autodielne rozhodol, že podnikanie ukončí. Toto rozhodnutie spôsobilo, že automechanici 



prišli o prácu. Matej nedostal svoju očakávanú mzdu, avšak úver musel platiť. Bolo správne 

rozhodnutie, že si vzal úver, aj keď nemal ešte našetrené peniaze? 

Problémová úloha II.: 

Boris dostáva od rodičov 50 € na mesiac. Má 16 rokov a chodí na strednú školu. Z tejto sumy 

musí zaplatiť mobilný telefón, občas si zájde do kina alebo na hamburger.  

Príjem:  

1.Vreckové od rodičov 50€  

Výdavky:  

1. Kredit do telefónu 10€ 

Doplňte ďalšie výdavky Borisa, aby na konci mesiaca nemal schodkový rozpočet. 

 

Témou stretnutia  č. 2  bola diskusia o základných právach a povinnostiach spotrebiteľa. Išlo 

predovšetkým o hľadanie odpovedí na nasledujúce otázky: 

- Kto je spotrebiteľ?  

- Čo je spotrebiteľská zmluva?  

- Aké sú základné práva a povinnosti spotrebiteľa? 

- Ako postupovať pri reklamácii? 

Kto je spotrebiteľ?  

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v 

rámci svojho podnikania ani zamestnania. Spotrebiteľmi sme teda všetci, keď nakupujeme 

výrobky alebo služby a pritom nevystupujeme ako podnikatelia ani zamestnanci. Ak sa však 

napr. rozhodne ísť na nákup podnikateľ, aby zariadil svoju firmu novým nábytkom, ochrana 

spotrebiteľa sa naňho vzťahovať nebude. Na druhej strane, ak sa podnikateľ vyberie do kina 

(teda nekoná v rámci predmetu svojho podnikania) ochrana spotrebiteľa sa naňho vzťahuje. 

Čo je spotrebiteľská zmluva?  

Spotrebiteľská zmluva je teda každá zmluva, bez ohľadu na svoju formu, ak ju uzatvára 

spotrebiteľ a dodávateľ. Spotrebiteľská zmluva tak vzniká v mnohých každodenných situáciách, 

a to nielen pri nákupe v obchode alebo cez internet, ale aj keď idete na kávu či do posilňovne, 

alebo využívate rôzne ďalšie služby. Každá zmluva musí mať najmenej dve zmluvné strany. V 

prípade spotrebiteľských zmlúv sú zmluvnými stranami spotrebitelia a dodávatelia. 

Dodávateľa možno charakterizovať ako osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy koná v rámci svojho podnikania. 

Aké sú základné práva a povinnosti spotrebiteľa? 

Aby sa spotrebiteľ vedel správne rozhodnúť, či nejakú vec alebo službu kúpiť alebo nie, má 

právo byť informovaný. 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 mi bol výrobok predvedený, ak to jeho povaha umožňuje atď. Predávajúci 

je povinný priložiť k výrobku aj návod.  



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. Predávajúci je povinný vydať doklad o kúpe.  

Keď si už výrobok zákazník zakúpi a objavia sa na ňom chyby (vady), mám právo ich 

reklamovať.  

Skôr či neskôr nastane situácia, v ktorej spotrebiteľ potrebuje uplatniť reklamáciu. Ako 

postupovať pri reklamácii? 

Dôležité dokumenty: Zákon o ochrane spotrebiteľa -  250/2007 Zz a Spotrebiteľská zmluva. 

Keď sa na výrobku objavia chyby a ja chcem uplatniť svoje právo na reklamáciu, výrobok 

nemám ďalej používať, ale je potrebné si toto právo čo najskôr uplatniť. Výrobok môžem 

reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, kde je prijatie reklamácie možné. 

Zamestnanec, poverený vybavovaním reklamácií (ktorý musí byť v prevádzkarni prítomný)  

musí kupujúceho poučiť o jeho právach. Tie možno rozdeliť, podľa toho, či sa dá vada výrobku 

odstrániť alebo nie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak reklamácia 

nebude vybavená v tejto dobe, zákazník mám právo na výmenu vecí alebo na odstúpenie od 

zmluvy, teda na vrátenie peňazí. 

 

 
Obrázok 5 Postup pri reklamácií. 

Nasledujúce stretnutie sa venovalo vysoko aktuálnej téme Ekonomické a ekologické správanie. 

A s tým súvisiaca udržateľnosť ďalšieho rozvoja na Zemi v podmienkach súčasných zložitých 

ekologických, sociálnych a ekonomických procesov a zároveň limitujúcej kapacity životného 

prostredia, ktoré sú jedny z najzávažnejších globálnych problémov ľudstva.  Stretnutie 

prebiehalo v hľadaní odpovedí na nasledujúce otázky:   

1. Environmentálna politika a jej kritériá, 

2. Rovnováha medzi  životným prostredím, spoločnosťou a ekonomikou, 

3. Ciele európskej environmentálnej politiky. 

 

V dôsledku celkového zhoršovania stavu životného prostredia väčšina vyspelých krajín 

sprísňuje environmentálnu reguláciu. Jej priamou formou je zavádzanie environmentálnych 

noriem a kontrola ich dodržiavania pre jednotlivé zložky životného prostredia, pre nebezpečné 



látky, nové výrobky a technológie. Nevyhnutným predpokladom úspešnej environmentálnej 

politiky je jej kvalitná tvorba, vyspelé právne prostredie, efektívne usporiadanie a fungovanie 

štátnej a regionálnej správy, výkonný manažment a administratíva vrátane používania 

najmodernejších informačných systémov. Dosahovanie rovnováhy medzi životným prostredím, 

spoločnosťou a ekonomikou sa považuje za dôležité pri uspokojovaní potrieb súčasnosti bez 

toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby.  

Spoločensky zodpovedné podnikanie je nástroj, ktorý podnikateľskému prostrediu 

umožňuje aktívne sa podieľať na udržateľnom rozvoji, čo je snahou a dlhodobým cieľom 

Európskej únie. 

Environmentálny vplyv aktivít organizácií má veľký spoločenský význam. Organizácie si 

zavádzajú systémy manažérstva environmentu najmä z dôvodov ekonomických (zníženie 

nákladov z hľadiska eliminácie pokút, zníženie spotreby energie, možnosť vstupu na nové 

trhy), technických (technologické inovácie), organizačných (proaktívny prístup k riešeniu 

problémov, dodržiavanie environmentálnej legislatívy, eliminácia environmentálnych rizík). 

Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a citlivosti na 

problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. Dosiahnuť uplatňovanie ekologického 

myslenia a správania v každodennom živote.  

Cieľom európskej environmentálnej politiky sú:  

• zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, 

• racionálne využitie prírodných zdrojov, 

• ochrana ľudského zdravia, 

• podpora opatrení na medzinárodnej úrovni, ktoré sú určené na riešenie regionálnych alebo 

globálnych problémov (predovšetkým boj proti klimatickým zmenám). 

 

 Jedným z cieľov environmentálnej politiky je aj to, že v roku 2050 by sme mali žiť v súlade s 

ekologickými limitmi našej planéty. Zdravé životné prostredie a prosperita by mali vychádzať z 

cirkulárnej ekonomiky a prírodné zdroje by sa mali využívať trvalo udržateľným spôsobom. 

https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/udrzatelnost/ 

 

 
Obrázok 6 Nakupovať ekonomicky a triedenie odpadu 

 

https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/udrzatelnost/


 
Obrázok 7 Úvodná diskusia na tému so žiakmi aj prostredníctvom aktivít OZ 

 

Vo štvrtom stretnutí dominovala téma Banková sústava, rámcový program stretnutia bol 

zameraný na rozdelenie bankovej sústavy na Slovensku. 

Na zjednotenie pojmov: banková sústava predstavuje systém, ktorý vytvárajú banky pôsobiace 

v hospodárstve. Banková sústava môže byť na rôznom stupni rozvoja. Najčastejšie býva 

dvojstupňová (duálna). Prvý stupeň tvorí centrálna banka (emisná, ceduľová, ústredná). Táto 

banka zohráva úlohu makroekonomického centra. Jej úlohou je zabezpečenie stability meny, 

čo sa premieta aj do jej funkcie. Druhy stupeň tvoria ostatné banky – komerčné. Činnosť 

týchto bánk má väčšinou obchodnopodnikateľský charakter s cieľom dosahovania zisku. 

Hlavnou úlohou týchto bánk je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých 

subjektov, kde sa uvoľnil, k tým, ktoré predstavujú dopyt po ňom. 
Vzhľadom na zložitosť bankovej sústavy, ktorá je významnou súčasťou ekonomiky štátu, musí mať 

stanovené pravidlá aj zodpovedajúcimi právnymi predpismi. 

NBS sa zriadila zákonom č.566 / 1992 Z.z. ako emisná banka SR. Je právnickou osobou so 

sídlom v Bratislave , nezapisuje sa však do obchodného registra. Pri vydaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov na postavenie ako ministerstva a iné orgány štátnej správy. V 

majetkovo právnych vzťahoch pri nakladaní vlastným majetkom má postavenie podnikateľa. 

Hlavnou úlohou NBS je zabezpečenie stability meny. Za tým účelom NBS : 

- určuje menovú politiku, 

- vydáva bankovky a mince, 

 - riadi peňažný obeh, koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk a stará sa o ich plynulosť a 

ich hospodárnosť,  

- vykonáva dozor nad vykonávaním bankových činností v rozsahu upravenom zákonom a stará 

sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému. - vykonáva aj ďalšie činnosti 

vymedzené zákonom (napríklad – zastupuje SR v medzinárodných menových inštitúciách na 

svetovom peňažnom trhu. 

Zákon o NBS vymedzuje jej vzťah k vláde na jednej strane hovorí o nezávislej činnosti NBS od 

pokynov vlády, na druhej strane o podpore hospodárskej politiky vlády NBS. 



Ako priame nástroje sa uvádzajú minimálne úrokové sadzby z vkladov, maximálne úrokové 

sadzby z úverov a maximálny rozsah poskytovaných úverov. Ďalej sa uvádzajú pravidlá 

likvidity, kapitálového vybavenia a ďalšie pravidlá obozretného podnikania bánk. 

Nakoľko NBS je nie len bankou bánk, ale aj bankou štátu, vykonáva určité činnosti pre štátny 

rozpočet. Vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív a 

pasív a štátnych účelových fondov. 

V prípade potreby, na základe rozhodnutia Bankovej rady môže poskytnúť krátkodobý úver 

nákupom štátnych pokladničných poukážok na pokrytie krátkodobého deficitu štátneho 

rozpočtu. Súčasťou diskusie boli aj orgány NBS a ich úloha v menovej politike. 

 

Avšak pre žiakov na otestovanie svojich vedomostí a zároveň detekciu neosvojených pojmov 

sme pripravili nasledujúci kvíz o bankovej sústave. 

1. Čo tvoria všetky banky na území jedného štátu 

A Centrálnu banku B Finančný trh 

C Bankovú sústavu 
  

2. Centrálnou bankou tohto zoskupenia je... 
  

A Komerčná banka B Európska centrálna banka 

C Národná banka Slovenska   

3. ECB svoju činnosť začala 
  

A 1. januára 1999 B 18. júla 2010 

C 5. mája 1973   

4. Čo tvorí druhý stupeň bankovej sústavy 
  

A Obchodné banky (komerčné) B Finančný trh 

C Národná banka Slovenska   

5. Medzi obchodné banky nepatrí 
  

A špecializované B univerzálne 

C praktické   

6. Skratka Národnej banky Slovenska je: 
  



A NBS B NSB 

 

C        NBA 

 7.        Banková sústava je súčasťou... 

A        univerzálneho trhu                                           B bankového trhu B bankového trhu    

C finančného trhu   

8. Bankou prvého stupňa je... 
  

A Európska banka B Komerčná banka 

C 
Centrálna banka - Národná banka 

Slovenska 

  

9. Kedy sa začala Banková sústava SR 
  

A 1. marca 1993 B 1. januára 1993 

 

C        1. novembra 1993 

 

Správne riešenia sa žiada overiť spoločne so žiakmi. 

Piate stretnutie nadväzovalo témou:  Národná banka Slovenska a Erozóna. 

https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/nbs-v-eurosysteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.sk.html 

Vznik ECB 

Európska centrálna banka (ECB) od 1. januára 1999 zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne 

– druhej najväčšej ekonomike na svete po Spojených štátoch. 

 

    

Obrázok 8 NBS a Eurosystém 

https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/nbs-v-eurosysteme
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.sk.html


 
Obrázok 9 ECB 

 

Obrázok 10Interaktívna mapa eurozóny 

 

  

 

Téma nasledujúceho stretnutia pokračovala Komerčnými bankami. Úvodné pojmy by sme so 

žiakmi zopakovali pomocou inštruktážneho videa na https://www.youtube.com/watch?v=-

vMb13gHcPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom bolo realizovať prieskum trhu bánk na Slovensku.  

Obrázok 11 video na zopakovanie pojmov bankovníctva 

https://www.youtube.com/watch?v=-vMb13gHcPE
https://www.youtube.com/watch?v=-vMb13gHcPE


Prvé kroky nás viedli na webovú stránku NBS, kde sme zistili koľko komerčných bánk máme na 

Slovensku. Ich počet prekvapil. Bolo ich 26. https://subjekty.nbs.sk/?c=932  

V rámci nášho klubu sme si urobili taktiež prieskum trhu. Zisťovali sme, v akých bankách máme 

bežné účty. Zvyčajne sa opakovali tzv. silné banky, resp. najväčšie banky. Boli to Slovenská 

sporiteľňa, VUB banka, Tatra Banka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby sme sa so žiakmi vedeli medzi nimi orientovať, mohli sme si aplikáciou. Najčastejším 

ukazovateľom pri výbere banky je poplatok za bežný účet. Sú banky, ktoré ponúkajú účet 

zadarmo za istých podmienok. Stránok na porovnanie účtov je mnoho. Ako napríklad: 

https://banky.sk/bezne-ucty-a-baliky-sluzieb/, https://www.financnykompas.sk/ucet,  

https://totalmoney.sk/bezne-ucty . Zvyčajne dané stránky ponúkajú možnosť porovnania aj 

iných produktov bánk. Ďalšími kritériami klientov pri výbere banky sú dostupnosť pobočiek, sieť 

bankomatov, elektronické bankovníctvo či iné produkty. 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/05_biatec13-

2_belas.pdf 

 
  

V poslednej časti sme zisťovali, v ktorých bankách si založiť účet alebo zriadiť nejakú službu 

banky online. Väčšina známych bánk túto možnosť ponúka. Zvyčajne je potrebné si stiahnuť ich 

mobilnú aplikáciu. Niektoré banky ponúkajú dokonca aj digitálnu kartu, ktorá je 

plnohodnotným ekvivalentom fyzickej karty.  

Obrázok 12Zoznam komerčných bánk na SK 

https://subjekty.nbs.sk/?c=932
https://banky.sk/bezne-ucty-a-baliky-sluzieb/
https://www.financnykompas.sk/ucet
https://totalmoney.sk/bezne-ucty
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/05_biatec13-2_belas.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2013/05_biatec13-2_belas.pdf


https://www.mojandroid.sk/smart-banka-2022-otvorenie-uctu-online/ 

 

Siedme stretnutie Základné pojmy bankovníctva v prvej časti malo za cieľ zopakovať už doteraz 

používané viac aj menej frekventované, už osvojené pojmy a v druhej časti pridať ďalšie, ktoré sa 

v súvislosti s financiami osobnými aj komerčnými používajú.  

Zoznam základných bankových pojmov vytvoril bankový sektor a jeho cieľom je zjednotiť 

najčastejšie používané bankové pojmy.  

Zoznam základných bankových pojmov sa nachádza na: 

https://www.minedu.sk/data/att/6630.pdf 

Osobitná pozornosť bola venovaná internetovému bankovníctvu. Internet banking označovaný 

tiež ako online banking či internetové bankovníctvo je bankovou službou, ktorá umožňuje 

majiteľovi účtu realizovať vybrané bankové operácie a dohliadať na svoj účet online. Internet 

banking je v súčasnosti najobľúbenejšou službou a najvyužívanejšou metódou obsluhy bankových 

účtov a kontaktu s bankou na svete. Internetové bankovníctvo  má svoje nepopierateľné výhody 

a medzi najväčšie z nich patrí: 

• šetrenie času pri vybavovaní finančných transakcií  

• zjednodušená komunikácia s bankou – stačí zaslať e-mail alebo vykonať transakciou online 

• neobmedzená kontrola bankového účtu – pohyby na účte si môžete kontrolovať denne 

• non-stop dostupnosť cez internet – internet banking aj počas víkendov a sviatkov 

• jednoduché ovládanie – využívať online bankovníctvo sa dokáže naučiť každý 

• ekologickejší prístup k bankovníctvu – na kontrolu nepotrebujete mesačné výpisy 

S rastúcim počtom klientov využívajúcich internet banking, stúpa aj riziko jeho zneužitia. Preto je 

dôležité, aby si každý klient, ktorý online bankovníctvo využíva, bol vedomý istých 

bezpečnostných pravidiel, a aby dbal na ich dodržiavanie. 

Témou stretnutia č. 8 bola Ochrana peňazí v bankách. Podrobnejšie sme sa venovali fondom: 

Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií. Zisťovali sme, ktoré banky sú členmi v 

jednotlivých fondoch, aké sú postupy pri vyplácaní peňazí a za akých podmienok ako napr. Fond 

ochrany vkladov (FOV), Garančný fond investícií (GFI). Využili sme pri tom inštruktážne video 

dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=DPgDxjFZUPQ. 

 

 
Obrázok 13Fondy na ochranu vkladov 

Zisťovali sme, ktoré banky podliehajú ochrane  FOV a GFI. Každý účastník stretnutia vyhľadával 

informácie o svojej banky. Po zisťovaní sme dospeli k záveru, že všetky vyhľadávané banky sú 

členmi FOV. Zoznam bánk je dostupný na stránke FOV a NBS. 

https://www.mojandroid.sk/smart-banka-2022-otvorenie-uctu-online/
https://www.minedu.sk/data/att/6630.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DPgDxjFZUPQ


Ďalšie banky sú chránené systémom ochrany domovských krajín (t.j. krajín, kde podnikajú ich 

materské banky). Zoznam subjektov, ktoré spadajú pod Garančný fond investícií je dostupný na: 

https://www.garancnyfond.sk/zoznam-subjektov. 

V tretej časti sme venovali čas jednotlivým zaujímavým situáciám, ktoré môžu nastať: 

 

a)”Pani Zuzka má niekoľko vkladov vo viacerých bankách na Slovensku, v každej z nich sú jej vklady 

chránené do výšky 100.000,- eur. To znamená, že všetky vklady pani Zuzky v tej istej banke sa 

spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má napríklad vkladový účet, na ktorom je 90.000,- eur, 

a bežný účet, na ktorom je 20.000,- eur, vyplatí sa jej náhrada len vo výške 100.000,- eur. V 

prípade, ak má teda Zuzka vklady v jednej banke vo vyššej výške ako je stanovený limit, tie si 

rozloží medzi viaceré banky a tým predíde možným stratám. Odborne sa tomu vraví "diverzifikácia 

rizika". „ 

 

b) „Pán Gabko si vložil svoje voľné finančné prostriedky do pobočky zahraničnej banky. Tá ho 

informovalo, že jeho vklad je chránený iným systémom ochrany vkladov, a to podľa pravidiel 

systému ochrany vkladov v členskom štáte EÚ, v ktorom má zriaďujúca zahraničná banka sídlo. 

Tiež bol informovaný, že v prípade zlyhania pobočky by sa náhrada za nedostupné vklady 

vyplácala v mene tohto iného štátu. Gabko je však aj tak spokojný, lebo vie, že je chránený vždy, 

a to aj po prepočte na eurá, do výšky 100.000,- eur.“ 

Následne sme tieto situácie v diskusií podrobili analýze a odpovedali na otázky:  

a) Ako mám postupovať, keď banka nie je schopná vyplatiť vklady? 

b) Kto mi vyplatí peniaze v prípadu krachu banky? 

c) Ako dlho trvá, kým mi budú vyplatené peniaze Fondom? 

d) Ako môžem dostať späť tú časť peňazí, ktorá prevyšuje limit 100 000€ ? 

e) Čo potrebujem k tomu, aby mi boli vyplatené moje peniaze? 

f) Má FOV dosť peňazí na vyplácanie peňazí? 

g) Ktoré vklady sú chránené? 

h) Ktoré vklady sú nechránené? 

Odpovede sú súčasťou správy z ôsmeho zasadnutia klubu FG. 

9.stretnutie malo názov Fond na ochranu vkladov. Hlavné úlohy Fondu ochrany vkladov sú 

ochrana vkladateľov a ich vkladov v bankách, posilnenie finančnej stability, zníženie morálneho 

hazardu, zaistenie kontinuity základných procesov dôležitých pre plynulý chod finančného 

systému, ušetrenie výdavkov verejných rozpočtov a zaistenie  bezproblémového fungovania 

vnútorného trhu na poskytovanie finančných služieb. 

Diskusia o význame a účelu fondu na ochranu vkladov obsahovala hľadanie odpovedí na 

nasledujúce otázky: 

a) Aké sú hlavné úlohy Fondu ochrany vkladov?  

b) Akú garanciu poskytuje Fond na ochranu vkladov?  

c) Na aké vklady sa zameriava ochrana vkladov? 

d) Aké vklady sú vyňaté z ochrany vkladov? 

e) Kedy sa stávajú vklady nedostupnými? 

f) Aké banky patria do slovenského systému ochrany vkladov? 

https://www.garancnyfond.sk/zoznam-subjektov


Nasledujúce informácie sú z praktického hľadiska veľmi užitočné a žiaci by sa v nich mali 

orientovať. Ak vklad podlieha systému vkladov v zahraničí (ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko), je 

chránený rovnako do sumy 100 tisíc eur. 

Ako sa dozvieme, že vaša banka má problémy? 

Fond ochrany vkladov zverejní túto informáciu v médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Taktiež o 

tom informuje aj banka vo svojich pobočkách.  

Fond zároveň poverí niektorú z bánk na vyplatenie nedostupných vkladov. Peniaze môžu byť 

vyplatené v hotovosti, alebo bezhotovostne prevodom na iný účet. Netreba posielať žiadnu 

žiadosť. Na vyplatenie vkladov má Fond pomerne krátku zákonnú lehotu, mal by to stihnúť do 7 

pracovných dní od vyhlásenia platobnej neschopnosti banky. 

Ak je potrebná komunikácia s bankou, tak ako na to? Analyzovali sme túto tému záverečného 

stretnutia klubu finančnej gramotnosti. Téma bola: Komunikácia s bankou osobným, písomným 

a elektronickým spôsobom. Zamerali sme sa na jej problémy a východiská. 

Témou stretnutia bola príprava otvorenej hodiny, v rámci ktorej by sa spracovala téma z oblasti 

finančnej gramotnosti - Komunikácia s bankou osobným, písomným a elektronickým spôsobom. 

V priebehu stretnutia sa vychádzalo z materiálov  Európskej centrálnej banky 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-

guidelines.sk.html, jej organizácie, transparentnosti, štatistík, zo štatistík z predchádzajúcich 

rokov, ktoré porovnávali intenzitu komunikácie bánk na SVK - 

https://www.2muse.sk/sk/blog/komunikacia-bank-v-roku-2018, elektronického bankovníctva a 

vysvetlenia pojmov s ním spojených - https://totalmoney.sk/slovnik/E/elektronicke-

bankovnictvo/, a porovnania bežných účtov a balíkov služieb v jednotlivých bankách - 

https://totalmoney.sk/bezne-ucty a oboznámili sme sa s Kódexom bankovej etiky. 

 

Záver:  

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 Z jednotlivých stretnutí vzišli nasledujúce závery: 

Ešte predtým, ako sa budeme rozhodovať o svojich výdavkoch, musíme mať dostatok informácií 

a uvedomovať si dôsledky svojho rozhodnutia,  čo sa  môže stať. To, že dnes máme v rukách 

peniaze, už zajtra nemusí byť pravda. Vždy musíme predvídať udalosti. Je dôležité, aby žiaci  

pochopili, ako funguje príjem, že nie každý dostáva rovnaké množstvo peňazí. Na druhej strane 

však stoja ceny, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa k peniazom.  

Finančná zodpovednosť pri prijímaní finančných rozhodnutí  je veľmi dôležitá a  nato je 

potrebné upozorňovať žiakov  v rámci prierezovej témy finančná gramotnosť na vyučovacích 

hodinách. 

Za každých okolností yužívať nadobudnuté vedomosti k analýze finančného spotrebiteľa, 

možnosti riešenia reklamácie chybného tovaru, aké k dispozícií má spotrebiteľ aj na európskom 

trhu. A opäť jeden tip na kvíz Finančnej gramotnosti, samo testovanie a využitie aj aplikácie cez 

GetKahoot.com3.Využívali alternatívne zdroje pre výuku. 

Účinná environmentálna politika svojimi nástrojmi rieši a napráva predovšetkým nesúlad medzi 

reálnym stavom životného prostredia a jeho požadovaným stavom, vyjadreným v strategicky a 

akčne formulovaných plánoch a programoch. Našou základnou úlohou pri riešení tejto otázky je 

https://www.2muse.sk/sk/blog/komunikacia-bank-v-roku-2018
https://totalmoney.sk/slovnik/E/elektronicke-bankovnictvo/
https://totalmoney.sk/slovnik/E/elektronicke-bankovnictvo/
https://totalmoney.sk/bezne-ucty


predovšetkým stimulovanie a vytváranie podmienok pre environmentálne pozitívne správanie 

žiakov ako subjektov v životnom prostredí v súlade s preferovanými cieľmi.  

Pri tvorbe aktivít v rámci vyučovania vychádzajúcich z kladenia otázok,  by učitelia  mali    

brať na vedomie potrebu tvorby otázky: 

• s dôrazom na aktívne zapojenie študentov, 

• s dôrazom na kritické myslenie,  

• so zameraním sa na vyššie úrovne učenia. 

Členovia klubu odporúčajú ďalej:  využívať nadobudnuté vedomosti pri výbere banky, založenia 

účtov v banky či zriadenia iných služieb v banke a využívať aplikácie na porovnanie produktov 

bánk na triednických a zastupovaných hodinách. 

Naším cieľom je okrem iného učiť žiakov osvojiť si základnú bankovú terminológiu a osvojiť si 

základné bankové zručnosti, metódy zamerané na zlepšenie praktických zručností študentov v 

oblasti finančnej gramotnosti. Tradičné metódy zamerané na získavanie encyklopedických 

vedomostí sa ukazujú ako prežité. Mali by sme motivovať a povzbudzovať nadaných študentov, 

ktorí následne budú motivovať svojich spolužiakov a kamarátov. Vytváranie praktických 

zručností študentov musí sa stať našim hlavným cieľom.  

V rámci medzi predmetových  vzťahov  sa úlohy pripravené členmi PF FG  môžu riešiť aj na 

hodinách občianskej náuky a matematiky ale vedia o nich diskutovať ja na triednických 

hodinách ako aj na odborných predmetoch v súvislosti s ocenením ich práce. 
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