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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

        Na záverečnom stretnutí školského roka 2020/2021 členovia Klubu finančnej gramotnosti 

diskutovali o formách platobného styku, účtovanie v sústave podvojného účtovníctva na účte 211 – 
Pokladnica, 221- Bankové účty a priebežný účet 261 – Peniaze na ceste, vymedzujúc platby, ktoré 

nie je možné realizovať hotovostnou formou vzhľadom na znenie Zákona č. 394/2012 Z. z. Zákon 

o obmedzení platieb v hotovosti 

Kľúčové slová: 

Finančná gramotnosť, hotovostná platba, bezhotovostná platba, pokladnica, bežný účet, obmedzená 

hotovostná platba, záväzky  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Formy platobného styku 

2. Účtovanie o hotovostnom platobnom styku a bankových účtoch v podvojnom účtovníctve 

3. Tvorba úloh a prezentácií na dané témy 
4. Daňový poradca - Poradca podnikateľov - práca so zákonmi 

 

 

Téma stretnutia: 
Tuzemský a medzinárodný platobný styk, hotovostný a bezhotovostný platobný styk, účtovanie 

o hotovostných platbách – pohyby v pokladnici, na  bankových účtoch a priebežné položky 
v podvojnom účtovníctve, Zákon o obmedzení platieb v hotovosti č. 394/2012 Z. z., dopad na FO, 

PO. 

 

     Obsahovou náplňou posledného stretnutia Klubu finančnej gramotnosti bol tuzemský 
a zahraničný platobný styk zameraný na hotovostnú a bezhotovostnú platbu, spôsoby účtovania vo 

finančnej oblasti podvojného účtovníctva a obmedzená platba v hotovosti, ktorá sa týka 

právnických ale aj fyzických osôb. Členovia diskutovali o možnostiach implementácie danej 
problematiky do učebných osnov, pracovali na príprave materiálov, ktoré môžu použiť pri výučbe 

svojich predmetov. Platobný styk je základná oblasť finančného riadenia a vyrovnávania 

pohľadávok a záväzkov, preto je nevyhnutné oboznámiť žiakov s obmedzením hotovostnej platby, 
nakoľko tento zákon je platný iba od roku 2012.  

 

     Každý člen Klubu finančnej gramotnosti pracoval na príprave pracovných listov,  prezentáciách 

prípadových štúdiách a iných materiáloch , prostredníctvom ktorých učivo nielen priblíži, ale 
umožňuje žiakom aplikovať získané vedomosti v konkrétnom príklade  na pripravenom modeli. 

Materiály spracovali tak, aby boli zvládnuteľné aj pre integrovaných žiakov.  

 
Ing. Moravíková Fiačanová spracovala výkladové poznámky z predmetu účtovníctvo pre žiakov 2. 

a 3. ročníka, ktoré boli doplnené názorným príkladom účtovania o hotovostných platbách 

v pokladnici a bankových účtoch v podvojnom účtovníctve. Následne zostavila komplexný príklad 

založený na modeli konkrétnej spoločnosti, v ktorom musia žiaci aplikovať získané vedomosti 
s správne zaúčtovať vzniknuté prípady. Zostavila pracovné listy, v ktorých musia žiaci nielen 

správne zaúčtovať ale aj vypočítať sumy potrebné na realizáciu vzniknutých účtovných operácií. 

 
Ing. Šeďová  prepracovala prezentáciu na predmet bankovníctvo pre žiakov 4. ročníka, do ktorej 

doplnila znenie zákona č. 394/2012 Z. z. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, čo mení pohľad a 

spôsob vyrovnávania pohľadávok a záväzkov.  Pre žiakov 2. ročníka spracovala poznámky 
v tematickom pláne „medzinárodný platobný styk“, v ktorých doplnila dané obmedzenie, ktoré má 

výrazný vplyv na použitie vhodného platobného nástroja a zostavila prípadovú štúdiu, v ktorej 

musia žiaci riešiť výber vhodných foriem platobného styku v konkrétnom modelovom príklade. 

 
Ing. Kubáň vypracoval pre žiakov 3. a 4. ročníka na predmet cvičná firma prezentáciu, v ktorej 

spracoval názorné príklady rôznych foriem platobného styku, no zameral sa na hotovostné 

operácie,  operácie realizované prostredníctvom bežného účtu a moderné formy platby. Zostavil 
ukážky dokladov, ktoré sa vystavujú v rámci platobného styku – PPD, VPD, príkaz na úhradu, 

trvalý a hromadný  príkaz, príkaz na inkaso.  

 
Ing. Šolcová vypracovala pracovné listy a ukážky jednotlivých dokladov platobného styku na 

predmet ekonomické cvičenia  a podnikovú ekonomiku pre žiakov 1. a 2. ročníka zamerané na 

rôzne formy platobného styku.  Pripravila si ukážky poštových poukážok, ktoré sa používajú 

v platobnom styku prostredníctvom pošty a prezenčné materiály nástrojov obchodných bánk, pre 
zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov. 

 



 

     
 

      

     V záverečnej časti stretnutia sa členovia oboznamovali s knižnými publikáciami aktuálnych 

zákonov, ktoré škola obstarala od Poradcu podnikateľa. Knižné publikácie sú vynikajúcim 
pomocníkom pri zvládaní daňovej legislatívy v podnikateľskom prostredí, spracované sú podľa 

zamerania jednotlivých oblastí.  

 
 

 
13.  

Závery a odporúčania: 
      Vzhľadom na snahu premostenie teórie s praxou učitelia odborných predmetov zostavili 

prezentácie, výkladové poznámky, úlohy, pracovné listy a prípadové štúdie v oblasti platobného 

styku a obmedzenej platby v hotovosti.  
Snahou učiteľov nie je iba pasívne podanie informácií ale aplikácia vedomostí do praktickej 

podoby, aby mali žiaci možnosť aplikovať získané poznatky v konkrétnom praktickom modeli 

podniku a získať zručnosti v riešení konkrétnym situácií.   
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