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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba úloh z oblasti finančnej gramotnosti. 

Zameriavali sme sa na praktickosť daných úloh a na ich prepojenie s odborným vzdelávaním. 

Zdieľali sme OPS a tvorili Best Practice. 

 

Kľúčové slová: finančná matematika, Best Practice, kľúčové kompetencie, finančná gramotnosť. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Ukáţka Best Practice. 

2. Tvorba inovatívnych didaktických materiálov. 

3. Diskusia. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: Best Practice, rozvoj finančnej gramotnosti, finančná matematika, úlohy z beţného ţivota. 

Program stretnutia: 

 

1. Prezentácia príkladov Best Practice. 



2. Skupinová práca – návrhy Best Practice . 

3. Diskusia, prezentácia výsledkov. 

4. Záver a odporúčanie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít na našom stretnutí sme vytvorili nasledujúci prehľad tém k dobrej praxi na rozvoj 

predmetných kompetencií: 

Aktivita č.1: Úver a dlh 

Úver a dlh – Kľúčové kompetencie 

- Výhody a nevýhody úveru  

- Opísať výhody a nevýhody úveru  

- Opísať moţné dôsledky nadmerného zadlţenia  

Technika je vhodná pre ISCED 3, prvý ročník . 

Dĺţka: 30 - 40 minút  

Pomôcky: učebný text, papier A4 alebo A5, farebné pastelky alebo fixky  

 Ţiakov rozdelíme do 4-členných skupín pri spojených stoloch. Kaţdá skupina dostane učebný text – 

dve skupiny ţiakov dostanú učebný text o výhodách úveru, ďalšie dve skupiny dostali učebný text o 

nevýhodách úveru. Úlohou všetkých skupín bolo pretvoriť text, ktorý dostali, do inej - kreslenej 

podoby bez pouţitia slov (okrem názvu). Vytvorený materiál poskytne jedna skupina druhej skupine, 

ktorá spracúva iný text, t. j. skupiny si vymenia svoje obrázky, ale nebudú mať k dispozícii text, na 

základe ktorého bol obrázok nakreslený. Úloha bola splnená, ak iná skupina dokázala na základe 

obrázku správne interpretovať (identifikovať) výhody alebo nevýhody úveru. Obrázok skúmala celá 

skupina, ale výsledok prezentoval jeden zo skupiny, pričom ţiaci zo skupiny, ktorí obrázky vytvorili, 

posúdili, či druhá skupina správne pochopila obrázok, prípadne ich opravili a doplnili. Na konci tejto 

aktivity sa zhodnocuje úspešnosť skupín pri kreslení obrázku a pri interpretácii obrázku. Táto aktivita 

má rôzne alternatívy, napr. prepracovať akýkoľvek učebný text do obrázku, grafu, schémy, rámčekov. 

Učebné texty pre aktivitu  

Prvá skupina dostala text (viď Metodická príručka pre učiteľov k učebnici Viac ako peniaze, str. 

202): Základnými výhodami úveru sú:  

 Okamţité vlastníctvo. Úver ti umoţňuje tešiť sa okamţite z výrobkov alebo sluţieb, na ktoré by si 

inak musel dlho čakať alebo sa ich vzdať.  

 Flexibilita. Úver ti dovoľuje načasovať si svoje nákupy tak, aby si mal moţnosť vyuţiť výpredaje 

alebo výhodné nákupy aj keď máš málo peňazí.  

 Bezpečnosť. Kreditné karty a úverové účty sú bezpečným a pohodlným spôsobom, ako mať pri sebe 

kúpnu silu pri nakupovaní alebo cestovaní.  

 Financie pre prípad núdze. Úver ti poskytuje pomoc v núdzi (napríklad pri automobilovej nehode, 



keď potrebuješ peniaze na opravu auta, aby si mohol opäť jazdiť).  

Druhá skupina dostala text:  

Základnými nevýhodami nákupu na úver sú:  

 Prekročenie finančných moţností. Niekedy sa ti vďaka kreditným kartám a úverovým účtom príliš 

ľahko míňajú peniaze. Potom, ako dlhy narastajú, sa ťaţko dodrţiavajú mesačné platby.  

 Vyššie náklady. Zvyčajne je drahšie kupovať na úver ako v hotovosti. K cene tovaru predávaného 

na úver sa často pridáva úrok alebo iné príplatky.  

 Nakupovanie v nevhodný čas. Ľudia, ktorí vyuţívajú nákup na úver, často ignorujú výpredaje a 

výhodné ceny, pretoţe na úver môţu nakupovať čo chcú a kedy chcú. 

Aktivita č.2 

Ak potrebujete nejakú vec, tak si ju môţete poţičať alebo kúpiť. Ukáţeme si to na príklade kosačky 

na trávu. Ak  chceme cez víkend pokosiť trávnik a nemáme kosačku, môţeme poprosiť kamaráta, aby 

nám na víkend kosačku poţičal. Táto moţnosť má tú výhodu, kosačku nemusíme hneď kúpiť – 

potrebovali sme ju na 2 dni a kupovať ju  len na 2 dni by bolo veľmi nevýhodné. Takisto výhodou je 

to, ţe ak sa o kosačku budeme dobre starať, tak nám ju kamarát znovu poţičia, ak ju budeme 

potrebovať. Znamená to toľko, ţe k poţičanej veci, tej ktorá nie je naša, sa musíme správať 

zodpovedne tak, aby jej majiteľovi nevznikla pouţívaním ţiadna škoda . Ak kosačku poškodíme 

alebo nám ju napr. ukradnú, tak musíme zaplatiť opravu alebo kúpiť novú.  Ak tak neurobíme, 

kamarát nám nabudúce kosačku nepoţičia. 

Druhá moţnosť je ak  chceme kosiť trávnik pravidelne a nechceme byť závislí od toho, či nám 

kamarát kosačku poţičia, alebo nie, tak si ju musíme kúpiť. Najjednoduchšia moţnosť je taká, ţe 

máme našetrené peniaze, alebo má rodina dostatočný mesačný príjem. Napr. kosačka stojí 250 EUR, 

príjem rodiny je 1500 EUR a nie je problém kosačku kúpiť. Alebo ak si pol roka  odkladali 50 EUR 

mesačne  na nepredvídateľné potreby, majú našetrené 300 EUR a kosačku si môţu kúpiť. Výhoda je 

tá, ţe tovar je hneď náš, nikomu nič nedlhujeme. Nevýhoda je, ţe nie všetko čo potrebujeme si 

môţeme kúpiť z vlastných peňazí. Napr. na byt sme šetrili desiatky rokov. A vlastne by sme nemali 

kde bývať počas doby šetrenia. 

V prípade, ţe človek alebo rodina potrebuje peniaze a chýbajú mu, môţe poţiadať o úver v banke 

alebo v inej spoločnosti, ktorá úver poskytuje. O úver však môţe ţiadať iba ten, kto je dostatočne 

zodpovedný.  

Úvery ľudia poberajú na rôzne účely, v rôznej výške a na rôzne dlhé obdobie. Na jednej strane o ne 

ţiadajú pri beţných potrebách na zabezpečenie chodu domácnosti, na nákup tovarov a sluţieb beţnej 

spotreby – napr. bicykel, práčka, chladnička, dovolenka a pod. Na druhej strane si prostredníctvom 

nich zaobstarávajú veci, ktorými sú napríklad domy, byty, autá a podobne - to znamená tovary, ktoré 

stoja viac peňazí a dajú sa vyuţívať dlhšie. Najčastejšie typy úverov, s ktorými sa môţeme stretnúť:  

• Spotrebný úver  



• Hypotekárny úver  

• Kontokorentný úver  

• Kreditná karta  

• Leasing  

 

1. Spotrebný úver je úver na nákup vecí beţnej spotreby – práčka, chladnička a pod. Klient dokazuje 

schopnosť úver splácať – obyčajne dokladom o svojom príjme. Tento úver sa poskytuje maximálne 

na 10 rokov.  

2. Hypotekárny úver – je úver poskytovaný na nákup domu, bytu, pozemku a klient zaňho ručí 

nehnuteľnosťou. Tento úver sa poskytuje maximálne na 30 rokov.  

3. Kontokorentný úver  /povolené prečerpanie účtu/– je kombináciou beţného účtu a úveru. Aby 

klient nemusel ţiadať vţdy o nový úver, tak môţe zo svojho účtu vybrať viac peňazí ako tam vloţil. 

Výšku sumy, ktorú si takto môţe poţičať, musí odsúhlasiť banka.  

4.Kreditná karta je druh platobnej karty, opak debetnej . Je to platobná karta s prideleným kreditom 

poskytnutým bankou alebo inou úverovou spoločnosťou, moţným na prečerpanie.  

5. Leasing je vlastne prenájom. Poskytovateľ leasingu – prenajímateľ poskytne príjemcovi – 

nájomcovi určitý predmet (hnuteľný alebo nehnuteľný) na pouţívanie, a ten túto vec postupne spláca, 

pričom prenajímateľ zostáva majiteľom prenajatého predmetu. Medzi prenajímateľom a nájomcom sa 

uzatvára zmluva. Po jej uplynutí spravidla prenajímateľ nájomcovi predá prenajatý predmet za 

zostatkovú cenu.  

Ak klient ţiada banku o úver, tá si dôkladne preverí jeho schopnosť splácať tento úver. Overuje si 

tieto základné údaje o klientovi: 

1.Totoţnosť klienta  

2. Potvrdenie o príjme zo zamestnania  

3. Výpisy z účtu inej banky alebo výplatné pásky, dokladujúce pravidelný mesačný príjem za 

posledné 3 mesiace  

4. Doklad o pravidelnej platbe (napr. SIPO, účet za telekomunikačné sluţby atď . 

Informácie o klientoch, ktorí nesplácajú svoje úvery, si banky navzájom medzi sebou vymieňajú. 

Robia to z toho dôvodu, aby klient neţiadal o úver najprv v jednej banke, v tejto banke ho nesplatil, a 

potom neţiadal o úver v inej banke. Tieto údaje sa uchovávajú v Centrálnom registri dlţníkov, kde sa 

zhromaţďujú základné údaje o úvere a dlţníkovi.  

Pre klienta banky je veľmi dôleţité, aby sa do takéhoto zoznamu nedostal, pretoţe ak sa v ňom objaví 

jeho meno, vystavuje sa nebezpečenstvu, ţe ďalší úver nedostane. Údaje sa v registri uchovávajú do 

splatnosti dlţnej sumy a potom sa 5 rokov archivujú.  

Porovnanie výhodnosti úveru  

Keďţe banky ponúkajú úvery s rôznymi podmienkami, je dôleţité pre klienta porovnať si podmienky 



jednotlivých bánk. 

a/Najjednoduchší spôsob je pribliţné porovnanie úverov na základe ročnej úrokovej sadzby.  

Postup je zaloţený na 2 krokoch:  

1.V prvom kroku vyrátame celkové percento za celé obdobie. 

2.V druhom kroku prepočítame celkové percento na ročné percento. 

Ročnú úrokovú sadzbu dostaneme, keď počet mesiacov vydelíme 12 a takto dosiahnutým výsledkom 

vydelíme celkové percento. 

Keďţe niekedy tento prepočet môţe byť komplikovaný, je lepšie pre začiatočníkov pouţiť kalkulačky 

umiestnené na internete, napr.:  

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/uverova-kalkulacka.php 

b/ Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)  

RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umoţňuje porovnanie úverov a pôţičiek. 

Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôţičkou tá, ktorá má najniţšiu hodnotu RPMN pri 

porovnateľných úveroch (suma úveru a jej doba).  

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôţičkou. Do výpočtu sa zahŕňa výška 

úrokovej sadzby aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôţičkou 

Pracovný list                                                                  

1. Pozorne si prečítajte text, označte v ňom : 

 toto som vedel 

o toto je inak ako  som si myslel 

                                +    toto je dôleţitá informácia 

                                ?    tomuto nerozumiem 

 

2.Z textu vypíšte, ktoré 2 skutočnosti rozhodujú o výhodnosti úveru. 

           

           1.......................................                      2........................................... 

3. Na stránke ľubovoľnej banky zistite význam pojmov fixácia a predčasné splatenie úveru. 

    Fixácia:.............................................................................................................................. 

    ......................................................................................................................................... 

    Predčasné splatenie úveru:.............................................................................................. 

    .......................................................................................................................................... 

4.Vráťte sa k úvahe o kosačke v texte. Na základe tohto príkladu a vlastných poznatkov riešte     

         úlohu 4: 

      Porovnajte výhody a nevýhody poţičania si veci, nákupu za hotové a nákupu na úver. 

      Uveďte aspoň 2 výhody a nevýhody. 

      Výsledky napíšte do nasledovných tabuliek: 



                                                             Poţičanie si veci 

 Výhody:                                            Nevýhody: 

                                                             Nákup za hotové: 

 Výhody:                                            Nevýhody: 

                                                             Nákup na úver 

 Výhody:                                              Nevýhody: 

5.Joţko Mrkvička si chce kúpiť nový notebook, ktorý stojí 1500 EUR. Nasporené nemá ţiadne 

peniaze a rozhodol sa pre pôţičku v banke. Splácať plánuje 24 mesiacov. Vyberte mu najvhodnejšiu 

ponuku z troch uvedených bánk za pomoci úverovej kalkulačky na ich www stránke, uveďte podľa 

čoho ste sa rozhodli. 

a/ SLSP : https://www.slsp.sk/sk/ludia/uvery/spotrebny-uver-na-cokolvek#kalkulacka 

 (uvaţujte nad  variantom, keď ste aj nie ste klientom tejto banky) 

       b/ČSOB : https://www.csob.sk/spotrebny-uver-kalkulacka 

       c/ VÚB : https://www.vub.sk/pozicka/?gclid=CJXDg9rL3ICFdXkdwodUuAAcQ#kalkulacka 

 

      Riešenie: Banka:..................................................... 

 

                     Jej ponuka:....................................................................................................................... 

 

 Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie:....................................................................................... 

 

        .......................................................................................................................................... 

 

Odporúčame vyššie uvedenú dobrú prax na implementáciu do výučbového procesu a pokračovať 

v uvedených aktivitách. 
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