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Existencia človeka v dnešnej spoločnosti je úzko previazaná s ekonomickým 

rozhodovaním v každodennom živote. Súčasná spoločnosť je označovaná ako 

informačná, preto je nevyhnutné študentov pripravovať na vyhľadávanie 

a spracovanie správnych a aktuálnych informácií, naučiť ich rozvíjať logické 

myslenie, mali by sa naučiť správne a efektívne využívať všetky dostupné 

informácie. Realita súčasného sveta však upozorňuje na to, že napriek dobe, v 

ktorej je možné sa pomerne jednoducho a rýchlo dostať k rôznym informáciám, 

je nevyhnutné celoživotné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa 

finančné vzdelávanie stáva dôležitou súčasťou prípravy žiakov na všetkých 

stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Finančne gramotní absolventi stredných škôl by mali vo všeobecnosti chápať 

všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi tak budú mať istotu, 

že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri 

špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu po skončení školy 

ocitnúť. Všetky vzdelávacie aktivity projektu by mali smerovať k prehĺbeniu 

poznatkov, zručností a skúseností pedagogických zamestnancov a následne aj 

žiakov, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách 

podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti po absolvovaní 

štúdia a zaradení sa do spoločnosti. Každý jedinec by mal vedieť využívať 

poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných 

zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančnú gramotnosť je potrebné chápať ako komplexný súhrn 

znalostí a schopností, ktoré sú podmienené viacerými premennými - vek, 

rodina, zamestnanie, kultúra, región či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je 

podmienená neustálym vývojom, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi 

promtne a efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa 

ekonomické a spoločenské  prostredie. Takto získané znalosti a zručnosti by 

mali následne zvýšiť uplatnenie sa absolventov školy na trhu práce. 

„Vedomosti sú jediným kľúčom k tomu, aby Vás nikto neokradol!!!“ 

 



Úlohy a testy na precvičenie  a overenie znalostí a zručností   

                         v oblasti finančnej gramotnosti 

 

 

Názov témy:  Predaj viazačských a aranžérskych produktov 

 

Cieľ vyučovacej hodiny:  Precvičiť predaj viazačských a aranžérskych výrobkov 

1. Zopakovať kultúru predaja a súčasti predajne. 

2. Zopakovať pojmy príjemka a výdajka. 

3. Charakterizovať doklady vystavované pri 

predaji viazačských a aranžérskych prác. 

 

Teoretické východiská 

1. Charakterizujte osobnosť predávajúceho. 

 

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

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

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

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

 

2. Stručne charakterizujte pojmy výdaj a príjem tovaru. 

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

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

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

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



3. Ako evidujeme tovar na sklade? Ako príklad vyplňte skladovú kartu vianočného 

tovaru. 

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

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

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

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

 

    

4. Zakrúžkuj správnu odpoveď v teste základných pojmov finančnej 

gramotnosti: 

 

1. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií? 

a) veľmi dobre - na spotrebiteľskej úrovni sa považujem za odborníka a podmienky 

produktov bánk a poisťovní sú mi jasné 

b) dobre - vyznám sa v bežných otázkach, ktoré potrebujem k životu a rozumnému 

nakladaniu s vlastnými financiami 

c) neorientujem sa - v oblasti financií, finančných produktov a služieb sa neorientujem 

2. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky ovplyvňuje: 

a) výlučne podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú podnikateľský úver 

b) banky, ktorým určuje, koľko peňazí majú aktuálne držať v hotovosti 

c) výšku úrokov na úveroch aj vkladoch obyvateľov eurozóny, teda aj nás 

3. Najrýchlejšou a väčšinou aj najlacnejšou možnosťou zrealizovania úhrady na iný účet je: 

a) vypísanie príkazu na úhradu na pobočke svojej banky 

b) prevod poštovou poukážkou 

c) príkazom na úhradu cez internetbanking 

4. Známy vás požiada, aby ste v jeho úverovej zmluve s bankou figurovali ako ručiteľ a vy 

súhlasíte. Po dvoch rokoch dostanete informáciu od banky, že váš známy úver nespláca, a 

tak sa obracajú na vás ako na ručiteľa. Aké záväzky vám z tohto postavenia vyplývajú? 

a) musíte byť banke nápomocný pri poskytovaní informácií o vašom známom. 

b) banka vás žiada, aby ste zabezpečili, aby váš známy začal úver opäť splácať. 

c) úver musíte začať splácať banke vy miesto vášho známeho. 

 



5. Čo znamená konsolidácia úverov? 

a) ponuka ako aj vybavenie úveru cez telefón 

b) postúpenie nesplácaných úverov inkasnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá inkasom 

nedobytných pohľadávok 

c) zlúčenie viacerých úverov klienta do jedného výhodnejšieho 

6. V systéme dôchodkového zabezpečenia v SR sa Sociálna poisťovňa označuje ako: 

a) II. pilier dôchodkového zabezpečenia 

b) štátny pilier dôchodkového zabezpečenia 

c) I. pilier dôchodkového zabezpečenia 

7. Čo je kontokorent? 

a) konto, na ktorom sa mi peniaze úročia vyšším úrokom, ako je bežné 

b) služba k bežnému účtu, ktorá povoľuje klientovi čerpať peniaze z účtu aj v prípade, že 

na ňom nemá dostatočnú hotovosť 

c) poistka, ktorá ma chráni pred tým, aby mi niekto iný nevyberal peniaze z účtu 

8. Každoročné aktualizovanie výšky poistnej sumy a poistného v závislosti od vývoja 

inflácie sa nazýva: 

a) indexácia 

b) diverzifikácia 

c) konsolidácia 

9. Čo je podľa vás likvidita? 

a) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní 

b) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania 

c) schopnosť premeniť majetok na peniaze 

10. Cenu poistného pri životnom poistení neovplyvňuje: 

a) vek a zdravotný stav poisteného 

b) výška poistnej sumy 

c) objem splácaných úverov poistenca 

  

 

 

 

 



Názov témy: Návrh svadobnej výzdoby 

 

Cieľ vyučovacej hodiny: Zdokonaliť sa v zákonitostiach a trendoch výzdoby svadobnej sály. 

 

a) Zopakovať si propozície výzdoby svadobnej sály. 

b) Prostredníctvom internetových zdrojov porovnať výzdoby svadobnej sály v modernom 

štýle. 

c) Zhotoviť návrh dekoratívneho štýlu výzdoby svadobnej sály a pripraviť kalkuláciu, ktorú 

zobrazíme v ponuke internetového obchodu – svadobného salónu. 

d) Charakterizovať internetový obchod a možnosť platby v internetovom obchode. 

e) Popísať platobné karty a ich ochranné prvky. 

 

Teoretické východiská:  

1. Vypíšte výhody a nevýhody internetového obchodu – e-shopu, pri svadobnej floristike. 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Výhody Nevýhody

dy 



2. Prostredníctvom internetu urobte prieskum – ponuky svadobných kvetinových siení, 

vyberte najlepšiu a uveďte ich cenovú ponuku. 

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

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

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

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

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

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

3. Charakterizujte propozície Vami vybranej svadobnej výzdoby, urobte si krátky náčrt. 

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

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

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

4. Charakterizujte možnosti nákupu svadobnej výzdoby cez internetový obchod. 

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

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

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

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

5. Na zobrazenej platobnej karte, ktorú si môžete zvoliť ako alternatívu uhradenia platby 

za svadobnú výzdobu popíšte ochranné prvky. Vysvetlite pojem embosovaná platobná 

karta. 

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

6. Zakrúžkuj správnu odpoveď v teste základných pojmov finančnej gramotnosti. 

1. Čo je mena? 

a) forma peňazí určitého štátu, ktorá predstavuje pre jej vlastníkov nárok na 

podiel zo spoločného produktu a rozsahu kúpnej sily 

b) spôsob vydávania peňazí do obehu a ich sťahovania z obehu 

c) univerzálny tovar slúžiaci na vyjadrovanie cien tovarov, na ich kúpu a predaj a na 

realizáciu rozličných platieb 

 



2. Čo sú valuty? 

a) hotovostné peniaze v cudzej mene 

b) hotovostné peniaze v domácej mene 

c) bezhotovostné peniaze v cudzej mene 

3. Čo znamená skratka RPMN? 

a) úroková sadzba, za ktorú si banky medzi sebou požičiavajú peniaze 

b) je číslo vyjadrené v percentách, ktoré určuje celkovú nákladovosť úveru so 

všetkými poplatkami 

c) priemerný výnos vkladov na sporiacom účte za 1 rok 

4. Čo je inflácia? 

a) zníženie kúpnej sily peňazí, ktoré je sprevádzané zvýšením cenovej hladiny 

jednotlivých druhov tovarov a služieb 

b) zníženie kúpnej sily peňazí, dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, 

nie iba k rastu cien jednotlivých položiek 

c) keď celková hladina cien rastie a v obehu je menšie množstvo peňazí 

 

5. Ako sa nazýva každoročné aktualizovanie výšky poistnej sumy a poistného 

v závislosti od vývoja inflácie? 

a) indexácia 

b) diverzifikácia 

c) konsolidácia 

 

6. Čo je to anuita? 

a) výročie úveru 

b) výzva pri omeškaní splátky 

c) rovnaké splátky platené v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne 

 



7. Čo je to dlhopis? 

a) zmluva medzi bankou a národnou bankou 

b) cenný papier zaisťujúci majetkový podiel v spoločnosti alebo firme 

c) cenný papier vydávaný dlžníkom, ktorým sa zaväzuje vyplatiť požičané peniaze 

podľa vopred stanovených pravidiel 

8. Kto je veriteľ? 

a) veriteľ je jedna zo strán úverového vzťahu, ktorá poskytla peňažné prostriedky 

b) veriteľ je jedna zo strán úverového vzťahu, ktorá prijala peňažné prostriedky 

c) veriteľ je banka, v ktorej máte vložené úspory 

9. Ktorá inštitúcia nám úver na bývanie neposkytne? 

a) štátny fond rozvoja bývania 

b) stavebná sporiteľňa 

c) bytová správa 

10. Ktorá z nasledujúcich možností je na financovanie bývania najmenej vhodná? 

a) hotovosť 

b) kombinácia hypotekárneho úveru so spotrebným úverom 

c) kombinácia hypotekárneho úveru so stavebným úverom 

 

 

 



Názov témy:  Kalkulácia floristických prác 

 

Cieľ vyučovacej hodiny: Zdokonaliť sa v kalkulácii cien floristických prác. 

 

a) Zopakovať si základné ekonomické pojmy, dôležité pri kalkulácii ceny. 

b) Zopakovať si metodiku tvorby cien floristických prác. 

c) Navrhnúť kalkuláciu vybraného typu floristickej práce. 

 

Teoretické východiská:  

S tvorbou cien v kvetinárskej výrobe úzko súvisí vypracovanie kalkulácií. Pod kalkuláciou 

rozumieme výpočet, resp. vyčíslenie jednotlivých nákladových položiek v eurách. Existuje 

veľa spôsobov ako určiť cenu výrobkov, teda zostaviť cenník.  

Postup stanovenia ceny môžeme rozčleniť na:  

a) stanovenie ceny na základe nákladov na výrobok 

b) stanovenie ceny na základe prieskumu trhu – prieskum cien 

konkurencie 

 

1. Vysvetlite pojem kalkulácia cien. 

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

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

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

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

 

2. Aké typy kalkulácii poznáte? 

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

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

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

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

 



3. Opíšte metodiku tvorby cien floristikých prác. 

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

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

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

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

 

4. Vytvorte kalkuláciu darčekovej kytice, pričom poznáte ceny rastlinného aj pomocného 

materiálu, mzda je 7€ za hodinu. 

 

materiál Jednotková cena s DPH Použité množstvo ks 

Lilium 0,80 € 5 

Dianthus drobnokvetý 0,30 € 10 

Rosa 1 € 20 

Asparagus plumosus 0,10 € 10 

Gypsophyla 0,50 € 5 

Geargrass 0,30 € 20 

List Anthurium 0,50 € 5 

Látková stuha 1 € 5 

Sekaný drôt 1 € 1,5 

Ratan 0,10 € 2 

 

5. Doplňte výpočet – riešenie: 

Materiál 

 

Lilium 

Dianthus 

Rosa 

Jednotková cena 

s DPH v eurách 

0,80 € 

0,30 € 

1,00 € 

Použité množstvo 

ks 

5 

10 

20 

Celková cena v 

eurách 



Asparagus plumosus 

Gypsophyla 

Beargrass 

List Anthurium 

Látková stuha 

0,10 € 

0,50 € 

0,30 € 

0,50 € 

1,00 € 

10 

5 

20 

5 

5 

priamy materiál                                                                                          

Priama mzda 

Celkové priame náklady 

Režijné náklady 

Vlastné náklady 

Zisk  

Predajná cena 

 

 

6. Vyplňte test základných ekonomických pojmov:  

1. Princípom kapitálového životného poistenia je: 

a) poistenie všetkých členov rodiny vrátane úrazového poistenia detí 

b) celoživotné poistenie kapitálu, najmä nehnuteľností, ale napríklad aj 

auta 

c) vyplatenie cieľovej sumy v prípade dožitia stanoveného veku alebo poistnej sumy v 

prípade úmrtia 

 

2. Ako sa volá inštitúcia, ktorá plní úlohu hlavného kontrolóra finančného trhu, funkciu 

banky pre štát a riadi menovú politiku Slovenskej republiky? 

a) Národný kontrolný úrad 

b) Národná banka Slovenska 

c) Ministerstvo financií 

 

3. Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou? 

a) kreditná karta je naviazaná na bežný účet, možno ňou čerpať prostriedky do výšky 

disponibilného zostatku na bankovom účte a debetná karta je platobná karta, ktorá 

je formou bankového úveru a majiteľ využíva peniaze banky 



b) nie je medzi nimi žiaden rozdiel 

c) debetná karta je naviazaná na bežný účet a možno ňou čerpať prostriedky do výšky 

disponibilného zostatku na bankovom účte, kreditná karta je platobná karta, ktorá 

je formou bankového úveru a majiteľ využíva peniaze banky 

 

4. Diverzifikácia pri investovaní znamená: 

a) rozdelenie investovanej čiastky medzi členov rodiny, aby bola prípadná strata na 

osobu nižšia. 

b) investovanie požičaných peňazí. 

c) rozdelenie investície medzi viaceré, odlišné investičné nástroje, regióny a inštitúcie 

 

5. Nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne vzniká: 

a) v prípade úrazu s trvalými následkami znemožňujúcimi ďalej pracovať 

b) výpoveďou zamestnávateľa z organizačných dôvodov osobe staršej ako 50 rokov 

c) dosiahnutím dôchodkového veku vypočítaného podľa aktuálne platného zákona 

 

6. Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia predstavuje: 

a) kapitalizačný pilier, v ktorom si sporitelia sporia na dôchodky na osobných účtov 

v DSS 

b) priebežný dôchodkový systém, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky 

c) dobrovoľné sporenie v DDS, kde môže prispievať aj zamestnávateľ 

 

7. Ktorý zo vzťahov platí pri investovaní? 

a) čím vyššie riziko, tým nižší výnos 

b) čím nižšie investičné riziko, tým nižší výnos 

c) čím je história fondu staršia, tým väčší výnos 

 

8. Čo je to podpoistenie? 

a) úrazové poistenie, ktoré je súčasťou životného poistenia 

b) podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v poistnej zmluve 

c) nižšia splátka poistného 

 

9. Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver? 

a) ročná percentuálna miera nákladov 

b) úroková sadzba 

c) poplatok za poskytnutie úveru 

 

10. Ktorý z úverov je najvýhodnejší? 

a) úrok 9 % p. a., RPMN 15 % p. a. 

b) úrok 3 % p. m., RPMN 23 % p. a.                                    

c) úrok 9 % p. a., RPMN 48 % p. a.               



Úloha 1:                                                                                               

Vypočítajte mzdu pracovníka za mesiac............, ak odpracoval 17 dní a čerpal 4 dni 

dovolenky, podľa výkazu práce odovzdal 1458 ks hotových výrobkov a jeho výkonová 

sadzba je 0,61 eur/ks, za kvalitu mal vyplatené prémie 159,50 a nadčasy 64,80 eur, vyživuje 

1 dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, zráža sa mu sporenie 40 eur a poberá 

preddavok 100 eur. Údaje zaznačte do mzdového listu. 

Úloha 2: 

a/ Zaúčtujte všetky účtovné prípady spojené s vyúčtovaním a výplatou miezd ak poznáme 

tieto údaje: 

Hrubé mzdy všetkých zamestnancov                   20.350,- 

Zrážka dane zo mzdy                                                 4.120,- 

Odvody /13,4%/                                                 .................. 

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ /35,2%/ .................. 

Iné záväzky zamestnancov                                         1.140,- 

Vyplatený preddavok z bankového účtu                 2.000,- 

Všetky ostatné úhrady boli formu prevodu z bankového účtu. 

b/ Vystavte všetky účtovné doklady. 

 

 


