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Charakteristika  

• Najpoužívanejšia a najžiadanejšia mena je euro a americký dolár. 

• Každá mena má medzinárodnú menovú skratku – KÓD, pod ňou je známa vo svete. EURO – EUR, 

česká koruna – CZK, americký dolár – USD 

• Platba je možná v hotovosti: zahraničná mena v hotovosti – VALUTY 

• zahraničná mena bezhotovostne – DEVÍZY 

• Valuty meníme napríklad v zmenárni alebo v banke. Devízy skôr pri platbe kartou. 

• Výrazy ako nákup a predaj sa berú z pohľadu banky!  - banka nám predáva cudziu menu (predaj) 

alebo nakupuje od nás cudziu menu (nákup). 

• Príklad: Pred cestou do GB potrebujeme meniť eurá za libry. Prídeme do banky a chceme, aby nám 

banka predala libry. Týka sa nás stĺpec PREDAJ 

• Príklad: Vrátime sa z GB a ostali nám libry. Chceme si libry zameniť za eurá. Prídeme do banky 

a chceme, aby banka od nás nakúpila libry. Týka sa nás stĺpec NÁKUP 

• Výmenný kurz môže byť odlišný v rôznych bankách a zmenárňach. Výmena peňazí je totižto obchod 

ako každý iný. Banky aj zmenárne  si určujú samy ceny za svoje služby. 

• Vo všeobecnosti býva výhodnejšie platiť v zahraničí kartou, nie hotovosťou. Obyčajne býva devízový 

kurz lepší ako valutový. 

 

 

 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 
Pracovný list  Mena Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika 

Každý štát má svoju vlastnú menu, ktorú tvoria bankovky a mince. S tými sa dá 

platiť vždy iba na území konkrétneho štátu. Výnimkou sú niektoré štáty, ktoré 

prijali jednotnú a spoločnú menu – euro. 
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Pracovné úlohy  

 

1.  Správne spojte krajinu s jej skratkou meny: 

Maďarsko PLN 

Poľsko CZK 

Česká republika HUF 

USA GPB 

Veľká Británia  USD 

 

2. 
Po návrate z ČR chce muž v banke vymeniť hotovosť 500 českých korún za eurá, ktorý stĺpec 
pozerá? Označte správnu odpoveď: 

a) Devízy nákup 

b) Valuty nákup 

c) Devízy predaj 

d) Valuty predaj 

 

3. 
Idete s triedou na výlet do Londýna, chcete si meniť eurá na libry, ktorý kurz musíte pozerať 
v kurzovom lístku? Označte správnu odpoveď: 

a) Devízy nákup 

b) Valuty nákup 

c) Devízy predaj 

d) Valuty predaj 

 

4. K jednotlivým príkladom dopíšte správne či ide o VALUTY alebo DEVÍZY: 

Menia sa v zmenárni:  

Pri výbere v bankomate ide o  

Pri platbe kartou ide o:  

Bezhotovostná mena:  

Hotovosť – cash:  
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