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Finančná gramotnosť – vymedzenie základných pojmov 

schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti v oblasti finančného vzdelávania na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti 
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PEŇAŽNÁ GRAMOTNOSŤ 

barter výmena tovaru za tovar 

emisia peňazí vydávanie peňazí 

deficit stav nedostatku, keď sú výdavky vyššie ako príjmy 

obchodná zmenka cenný papier, ktorým sa jeho vystavovateľ zaväzuje 

zaplatiť sumu, ktorá je na ňom uvedená 

bankovky papierové peniaze vydávané - emitované ECB 

(Európskou centrálnou bankou) a NBS (Národnou 

bankou Slovenska od r. 2009) 

bezhotovostné peniaze elektronické peniaze 

mena národná forma peňazí 

kurz cena jednotky jednej meny vyjadrená v jednotkách inej 

zahraničnej meny 

valuty hotovostné peniaze iného štátu (Ft, Kč, dolár, libra,...) 

devízy bezhotovostné peniaze iného štátu, ktoré máme na 

devízovom účte 

kurzový lístok – stĺpček predaj náš nákup devíz alebo valút 

kurzový lístok – stĺpček nákup náš predaj devíz alebo valút 

ECB Európska centrálna banka – emituje bankovky a mince 

ESCB Európsky systém centrálnych bánk = ECB + národné 

centrálne banky všetkých štátov EÚ ,  aj tých, ktoré 

nemajú zákonné platidlo € 

Eurosystém tvoria ho ECB + národné centrálne banky všetkých 

štátov, ktoré majú zákonné platidlo € 

NBS  Národná banka Slovenska (naša národná centrálna 

banka) – je členom ECB a ESCB  

cenová stabilita cenová rovnováha, peniaze si uchovávajú svoju hodnotu 

devízové rezervy národné meny iných štátov a monetárne zlato vlastnené 

centrálnou bankou 

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


 

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

 

úroková sadzba  cena peňazí v %, ktoré dlžník zaplatí veriteľom, má byť 

vyšší ako inflácia (úrok 3% p.a. + inflácia 2% = zvýšená 

hodnota našej investície o 1%) 

dlžník ten, kto si požičiava 

veriteľ ten, kto požičiava 

centrálna banka - funkcie cieľom je zabezpečiť cenovú stabilitu, emisia bankoviek 

a mincí, poskytovanie úverov komerčným bankám, 

správa devízových rezerv 

komerčné banky - funkcie podnikateľské subjekty, ktorých cieľom je dosiahnutie 

zisku, prijímajú vklady, poskytujú úvery, zabezpečujú 

bezhotovostný platobný styk 

finančné inštitúcie prijímajú vklady a poskytujú úvery (stavebná sporiteľňa, 

investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti, 

podielové fondy) 

ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOSŤ, OSOBNÉ FINANCIE, ELEKTRONICKÉ 

BANKOVNÍCTVO 

rodinný rozpočet súhrn príjmov a výdavkov domácnosti 

bežný účet pre maloleté deti do 14 rokov (vklady, sporenie, hranice určí rodič) 

študentský bežný účet od 15.roku do 26. alebo až do 28. roku života (bez 

poplatkov za vedenie účtu, potvrdenie o návšteve SŠ 

alebo VŠ/ročne, nezaniká-mení sa na bežný účet 

s poplatkami za vedenie) 

bežný účet – základný balík 

produktov 

1. Debetná karta 

2. Trvalé príkazy, inkasá 

3. Elektronické bankovníctvo 

4. Sporiace produkty 

bežný účet – ďalšie produkty k 

účtu 

1. Povolené prečerpanie 

2. Cestovné poistenie k platobnej karte 

3. Životné poistenie 

4. Účty pre rodinných príslušníkov 
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5. Úverové (kreditné) karty 

bežný účet pre seniorov pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia 

(starobného, invalidného, vdovského, výsluhového 

dôchodku) 

hotovostný platobný styk platba hotovosťou (bankovky, mince) 

bezhotovostný platobný styk prevod medzi účtami bez použitia hotovosti 

tuzemské platby platby z účtu na účet na území jedného štátu 

príkaz na úhradu 

(jednorazový, hromadný)  

platba z účtu príkazcu na účet príjemcu (jedna alebo viac 

platieb) 

trvalý príkaz slúži na mesačné platby rovnakých súm v pevne 

stanovenom termíne 

súhlas s inkasom úhrada pravidelných platieb, ktorých výška sa mení 

podľa spotreby 

SEPA platba úhrada platieb v eur v rámci EÚ – krajín SEPA  

(č.účtu v tvare IBAN, BIC/SWIFT kód banky) 

debetná platobná karta slúži na platby za tovar a služby z bežného účtu 

kreditná platobná karta slúži na úverové platby za tovar a služby z úverového 

účtu  

šeky príkaz vystaviteľa šeku jeho banke zaplatiť sumu 

uvedenú na šeku inej osobe  

inernetbanking internetový nonstop prístup k bežnému účtu 

smartbanking bankovníctvo z mobilného telefónu využívajúce skener: 

a) čísla účtu 

              b) čiarového kódu 

              c) QR kódu 

              d) skener faktúry 

SPORENIE A INVESTOVANIE 

termínovaný vklad vklad finančných prostriedkov na dohodnutú dobu, úrok 

sa nemení 
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sporiaci účet vklad finančných prostriedkov na dobu neurčitú, úrok sa 

môže meniť 

vkladná knižka cenný papier o uložení vkladu v banke, úrok sa nemení 

vklady s výpovednou lehotou vklady na dobu neurčitú, úrok sa môže meniť 

ochrana vkladov do výšky 

100 000€ 

bežné účty, termínované vklady, vkladné knižky na 

meno 

nechránené vklady podielové listy, cenné papiere, dlhopisy, zmenky, šeky, 

dôchodkové správcovské spoločnosti 

p.a. (per annum) celoročné zhodnotenie aj pre vklady kratšie ako 12 

mesiacov (pre 1 mesačný vklad = 1/12 p.a. ročného 

úroku) 

inflácia znehodnocovanie peňazí 

cenné papiere sú akcie, dlhopisy, hypotekárne záložné listy 

akcia cenný papier vyjadrujúci podiel jej vlastníka na 

základnom kapitáli akciovej spoločnosti 

akcionár vlastník/majiteľ akcie 

dividenda podiel na zisku vyplácaný akcionárovi a.s.  

dlhopisy dlhový cenný papier, ktorý vydáva eminent – dlžník, aby 

získal úver od investora na dobu určitú za  úrok  

nazývaný kupón  

emitent vydavateľ cenného papiera (dlžník)  

štátne dlhopisy štát si požičiava peniaze na krytie štátneho dlhu 

komunálne dlhopisy vydávajú obce, mestá na financovanie správy 

podnikové dlhopisy zdroj financovania firiem 

hypotekárne záložné listy vydávajú (emitujú) banky záujemcom (investorom) 

o úvery, banka získa zdroje na poskytnutie ďalších 

úverov 

peňažný trh obchodovanie s cennými papiermi, ktorých splatnosť je 

do 1 roka 
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kapitálový trh obchodovanie s cennými papiermi, ktorých splatnosť je 

viac ako 1 rok 

burza miesto dopytu a ponuky kapitálu (Wall Street) 

podielový fond cenné papiere, finančné prostriedky a iný majetok ako 

spoločný majetok podielnikov;ide o kolektívne 

investovanie: banka (depozitár – vykonáva dohľad) – 

správcovská spoločnosť -- klient 

podielový list je cenný papier (podiel vlastníka na majetku fondu) 

fondy peňažného trhu podielové fondy tvorené aktivitami so splatnosťou do 1 

roka 

dlhopisové fondy podielové fondy tvorené dlhopismi so splatnosťou viac 

ako 1 rok 

akciové fondy podielové fondy tvorené akciami 

zmiešané fondy podielové fondy, ktoré investujú do akcií, dlhopisov 

a ďalších nástrojov peňažného trhu 

realitné fondy podielové fondy, ktoré investujú do nehnuteľností 

a developerských projektov 

komoditné fondy podielové fondy zamerané na zlato, ropu, drahé kovy, 

plodiny atď. 

výnos a riziko akcie – vysoký výnos, vysoké riziko 

akciové fondy – vyšší výnos, vyššie riziko 

zmiešané fondy – stredný výnos, stredné riziko 

dlhopisové fondy, dlhopisy, termínované vklady, 

peňažné fondy – nízky výnos, nízke riziko 

portfólio súbor rôznych finančných produktov v ktorých máme 

uložené naše peniaze 

ÚVERY 

úver poskytnutie finančných prostriedkov bankou 

(veriteľom) dlžníkovi za úrok (odmena) 

p.a. (per annum) ročná úroková sadzba  
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p.d. (per diem) denná úroková sadzba 

p.m. (per mensem) mesačná úroková sadzba 

p.q. (per quartale) štvrťročná úroková sadzba 

p.s. (per semestrum) polročná úroková sadzba 

povolené prečerpanie účtu 

(debet) 

krátkodobý deficit peňazí; navýšenie finančných 

prostriedkov na bežnom účte o úverový rámec (úroky sa 

splácajú posledný deň v mesiaci za dni keď bol klient v 

mínuse) 

kreditná karta úverové peniaze poskytnuté bankou na osobitnom účte 

kreditnej karty za tovar a služby (čerpanie úveru) 

bezúročné obdobie doba, počas ktorej možno bezúročne vrátiť čerpanú 

sumu z účtu KK 

spotrebný (spotrebiteľský) úver bezúčelový (bez dokladov, vyššie úroky), účelový 

(dokladovanie: kúpa auto, štúdium, nehnuteľnosť - 

kúpa, , rekonštrukcia, vyplatenie iných úverov - nižší 

úrok ako bezúčelový) 

úroková sadzba fixná je platná počas celej doby platnosti úveru 

úroková sadzba variabilná môže sa počas splácania meniť podľa zmluvy 

RPMN (ročná percentuálna 

miera nákladov) 

percentuálne vyjadrenie celkových nákladov na úver 

(zahŕňa úrokovú sadzbu + poplatky spojené s úverom). 

Čím je nižšia, tým je úver lacnejší, nerozhoduje 

úroková sadzba. 

účelový úver na bývanie úver zabezpečený nehnuteľnosťou (70% hodnoty 

nehnuteľnosti, ktorej cenu určí znalec banky), oproti 

spotrebnému úveru záložné právo banky v Katastri 

nehnuteľností, poistenie nehnuteľnosti 

hypotekárny úver úver na 4 – 30 rokov zabezpečený záložným právom 

(kúpa, výstavba, údržba nehnuteľnosti, splatenie iných 

úverov) 
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hypotekárny úver pre mladých pre mladých ľudí od 18 – 35 rokov, ich hrubý mesačný 

príjem nemôže presiahnuť 1,3 – násobok priemernej 

nominálnej mesačnej mzdy, výška úveru s nárokom na 

štátny príspevok je 50000€ (možno žiadať aj vyšší úver, 

ale výpočet  príspevku je zo sumy 50000€), výhodou je 

zníženie úrokovej sadzby o štátny príspevok 2% 

a príspevok banky 1% po dobu 5 rokov splácania (výšku 

štátneho príspevku ročne určuje zákon o štátnom 

rozpočte), po 5 roku sa mení na klasický hypotekárny 

úver s nárokom na štátny príspevok (výška splátky sa 

nemení, štátny príspevok, ktorý prislúcha zľave 

z percentuálnej sadzby sa vypláca na bežný účet klienta). 

bezúčelový úver zabezpečený 

nehnuteľnosťou (americká 

hypotéka) 

na ľubovoľný zákonný účel, ten sa uvádza, ale bez 

dokladov, dlžník nemusí nehnuteľnosť vlastniť, záložné 

právo banky 

úverový register je súbor údajov a informácií o dlžníckych, 

spoludlžníckych a ručiteľských záväzkoch klientov 

v bankách a stavebných sporiteľniach 

reštrukturalizácia úveru 

(optimalizácia úverového 

portfólia) 

je zlúčenie viacerých menších úverov s vyšším úročením 

do jedného výhodnejšieho úveru 

POISTENIE 

poistenie je ochrana pred vznikom nepriaznivej okolnosti alebo 

nešťastnej udalosti, ktorá nám môže spôsobiť ujmu na 

zdraví alebo straty na majetku a prenesenie tohto rizika 

na poisťovňu 

zmluvné poistenie (uzavretá 

zmluva) 

1. dobrovoľné (komerčné) – a) životné 

                                                    b) neživotné 

2. povinné (zmluvné) 
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dobrovoľné komerčné poistenie je nepovinné zmluvné poistenie na ochranu zdravia, 

života alebo škodami na majetku 

životné poistenie je poistenie života a zdravia (vážna choroba) 

životné rizikové poistenie poistenie pre prípad smrti alebo následkov úrazu bez 

sporivej časti 

kapitálové životné poistenie v prípadne dožitia konca poistnej doby poisťovňa vyplatí 

dohodnutú sumu (sporenie), v prípade smrti príbuzným 

investičné životné poistenie na krytie rizika, poplatky a výnosy z investičných 

fondov poisťovne (rizikové, môže dôjsť k strate) 

oprávnená osoba poistenia osoba, ktorá má nárok na výplatu poistnej sumy 

v prípade poistnej udalosti 

neživotné poistenie zahŕňa dobrovoľné zmluvné poistenie na ochranu 

nehnuteľností pred vplyvmi počasia, vandalizmom, 

výbuchom plynu (nehnuteľné veci - poistenie 

obvodových múrov, okien, strechy), na ochranu 

domácnosti (hnuteľné veci - elektronika, nábytok, 

šperky, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

výkonom profesie (neúmyselné poškodenie 

materiálnych vecí - strojov, zariadenia, alebo 

k finančným stratám v administratíve), cestovné 

poistenie, havarijné poistenie, poistenie právnej 

ochrany, poistenie storna zájazdu, leteniek, 

nesebestačnosti (odkázanosť na iných pri ťažkom 

zdravotnom postihnutí) 

povinné zmluvné poistenie 

motorových vozidiel (PZP) 

je zo zákona povinné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

zákonné sociálne poistenie je povinné zmluvné poistenie v zmysle zákona pre 

každého občana SR 

zákonné sociálne poistenie 

zahŕňa 

nemocenské poistenie (ochrana pri strate príjmu počas 

PN, tehotenstva, materstva), dôchodkové poistenie 
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(starobné, invalidné – príjem v starobe, vdovské, 

sirotské), poistenie v nezamestnanosti, garančné 

poistenie (poistenie zamestnávateľa pre prípad platobnej 

neschopnosti vyplácať príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie zamestnancov), úrazové poistenie 

(povinné poistenie zamestnávateľa pre prípad výdavkov 

s pracovným úrazom zamestnancov, chorôb z povolania  

zdravotné poistenie (verejné) povinné poistenie každého občana SR zo zákona, 

zabezpečuje zdravotnú starostlivosť od narodenia 

dôchodkový systém je v SR tvorený 3. piliermi 

1. pilier dôchodkového systému je povinným zákonným dôchodkovým poistením, 

ktorý patrí do systému sociálneho poistenia (príspevky 

vo výške 18% z vymeriavacieho základu ekonomicky 

činného obyvateľstva vypláca Sociálna poisťovňa 

dôchodcom). Všetky osoby poistené v dôchodkovom 

systéme sú povinne poistené v 1.pilieri 

2. pilier dôchodkového systému je starobným dôchodkovým sporením (kapitalizačný 

pilier), dobrovoľný (do 35 rokov), príspevky povinne 

odvádzané do 1.piliera (18% z vymeriavacieho základu) 

sa delia v pomere 14:4, pričom 4% sa presúvajú na účty 

do DSS(dôchodkové správcovské spoločnosti); 

z 2.piliera nie je možné vystúpiť (len rozhodnutím vlády) 

a nasporená suma sa presunie do 1.piliera a prestáva byť 

majetkom sporiteľa 

3. pilier dôchodkového systému doplnkové dôchodkové sporenie, dobrovoľné, 

uzatvára zamestnanec s doplnkovou dôchodkovou 

spoločnosťou; tvorí ho príspevok zamestnanca + 

príspevky zamestnávateľa dohodnuté zo zákona 

v kolektívnej zmluve) 
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