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 Kľúčové slová  

Banky, Poisťovne, Nebankoví poskytovatelia úverov, NBS (národná banka Slovenska) má nad nimi dohľad 
Finanční poradcovia a finanční agenti,  
Účty, bankové karty, internetbanking. 

Charakteristika  

• Banky – prijímajú a požičiavajú peniaze, realizujú platby, nákupy. Poskytujú rôzne balíky – bežné 

účty, sporiace účty (tie poskytujú vyššie úroky oproti bežnému účtu) 

• Stavebné sporiteľne – sú osobitným typom bánk, ktoré ponúkajú výhodné sporenie a pôžičky na 

bývanie.  

• Poisťovne – zaisťujú proti rôznym rizikám. Od poisťovne môžeme získať peniaze v prípade škody, 

choroby, nehody, ...... 

• Bežné účty – môže mať v banke každý človek a dokonca aj dieťa. Existujú špeciálne účty pre deti 

a študentov, ktoré im zvyčajne zakladajú a spravujú ich rodičia. K účtu jeho majiteľ obdrží platobnú 

kartu a jedinečné číslo účtu. Číslo účtu je forme IBAN  

- medzinárodné bankové číslo – IBAN tvar 

Slovenského účtu má spolu vždy 24 znakov 

(SK+22číslic)  

• Mnohé banky ponúkajú aplikácie pre mobilné 

zariadenia. Internetové aj mobilné bankovníctvo vyzerá u každej banky trochu inak,  ale funkcie 

majú podobné.  

• Karty – slúžia na bezhotovostné platby a k výberu hotovosti z bankomatu. Ku karte prideľujú PIN – 

4 čísla, ktoré pozná len majiteľ karty.  

• Debetná platobná karta – platí ňou majiteľ účtu zo svojich peňazí, ktoré má na účte.  

• Kreditná platobná karta – tento druh karty sa nevydáva ku každému účtu. Môže ňou majiteľ platiť, 

aj keď nemá peniaze na účte – požičiava banka ale s vopred dohodnutou úrokovou sadzbou. 

 

 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 
Pracovný list  Finančné inštitúcie a ich ponuky Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika Sú tie, ktoré pracujú s peniazmi, majú na to povolenie a podliehajú kontrole 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/


 

Stredná zdravotnícka škola , Lúčna 2, 984 17 Lučenec,  skola@szslucnalc.sk  - www.szslucenec.sk 
 

 

Pracovné úlohy  

 

1.  Správne spojte jednotlivé finančné inštitúcie s ich funkciami: 

Poisťovňa Vedie bankové účty 
Banka Zaisťuje proti rizikám 
Stavebná sporiteľňa Dohliada na finančné inštitúcie 

NBS Ponúka výhodné pôžičky na bývanie 
 

2. Ktoré číslice IBAN čísla účtu sú zároveň kódom banky, v ktorej je účet uložený?  

a) 1-2 číslo 

b) 3-6 číslo 

c) 13 -26 číslo 
 

3.  Správne spojte jednotlivé operácie intrnetbankingu: 
Pripísané peniaze na účet Sú označené znamienkom - 

Jednorázový príkaz na úhradu Opakovaná platba každý mesiac 

Odpísané peniaze z účtu Jedinečná platba – len jedenkrát 

Trvalý príkaz Suma, ktorá je vo výpise bez znamienka 
 

4.  K jednotlivým príkladom dopíšte správne či ide o Kreditnú kartu alebo Debetnú kartu: 

Je to štandardná služba  

Je to nadštandardná služba  

Platí sa ňou len zo svojich peňazí  

Platí sa ňou aj formou úveru od banky  

Vydáva sa k bežnému účtu  
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