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Charakteristika  

• Ukladať môžeme do pokladničky alebo na bankový účet.  

• Sporiaci účet – má úrokové sadzby, ktoré sú vopred dané pri podpísaní zmluvy. Nutné je uhrádzať aj 

poplatky. K svojim peniazom má sporiteľ prístup kedykoľvek.  

• Terminovaný vklad – je vloženie peňazí do banky na dobu určitú – termín. Tento termín je vopred 

dohodnutý pri uzatváraní účtu. Prístup k nim má sporiteľ až po uplynutí nejakej dohodnutej doby. 

Úroky sú podľa ponuky banky, ako aj poplatky. V prípade výberu peňazí skôr ako je termín výberu, 

osoba platí banke pokutu.  

• Stavebné sporenie – cieľom je uloženie peňazí alebo získanie pôžičky na bývanie. K sporenej sume 

sa priratúva úrok. BONUS – štátna prémia. Je obľúbené sporenie kvôli tejto štátnej prémii. Využíva 

sa na bývanie.  

• Poistenie – môže byť povinné, ktoré vyplýva zo zákona. Alebo nepovinné (doplnkové), ktoré si 

môžeme vybrať podľa vlastného rozhodnutia.  

• Sporenie na dôchodok – máme možnosť si založiť doplnkové dôchodkové sporenie a počas 

zamestnania si môžeme sporiť na dôchodok aj samy. Je to sporenie počas doby chodenia do 

zamestnania.  

• Investície – je založenie peňazí do akéhokoľvek majetku – kúpa nehnuteľnosti, investície do cenných 

papierov (akcie a dlhopisy), alebo využívanie vkladnej knižky.  
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Charakteristika 

Je ukladanie peňazí , ktoré nám ostanú v našom mesačnom rozpočte a ktoré 

neminieme.  
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Pracovné úlohy  

 

1.  Spojte správne druh sporenia s jednotlivými príkladmi: 

Stavebné sporenie Kúpa nehnuteľnosti 

Sporiaci účet Sporenie počas chodenia do zamestnania 

Terminovaný vklad K peniazom sa dostaneme až po uplynutí určitej doby 

Sporenie na dôchodok Ukladanie aktuálne nepotrebných peňazí 

Investície  Možnosť získať pôžičku na bývanie 

 

 

 

 

2. 
Sporiaci účet je? Správnu opdoveď zakrúžkujte: 

a) Účet, ktorý umožní zhodnotiť peniaze klienta len po dobu jedného roka.  

b) Účet, ktorý poskytuje vyššie úroky oproti bežnému účtu 

c) 
Účet, prostredníctvom, ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie – vklad, 
výber,..... 
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