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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

Členovia klubu FG na stretnutí diskutovali o tom, ako  

 

Kľúčové slová: investícia, investovanie, investičná kalkulačka,  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Predstavenie investičných kalkulačiek 

2. Možnosti investičného poradenstva,  spolupráce s organizáciami, zapojenie žiakov do 

simulovaných investičných projektov  

3. Cvičné firmy (zozbieranie informácií o investíciách a investovaní, aplikácia do 

vyučovaných predmetov, zostavenie praktických príkladov pre cvičné firmy, využitie 

dostupných formulárov na rôznych web stránkach  na výpočet a predpokladanú výšku 

prínosu z investície) 

 

 

 

 

 



 

Téma stretnutia: Investovanie 

 

1. Klub učiteľov finančnej gramotnosti sa venoval téme „ Investovanie“,  kde spoločne 

prediskutovali problematiku investovania a investičných možností slovenského a svetového 

finančného trhu. Analyzovali použitie rôznych kalkulačiek, pracovných listov, online 

demoverzií vhodných na investovanie a výsledky znalostí žiakov danej problematiky.   

 

2. V druhej časti sa členovia klubu venovali analýze vyžívania rôznych možností využitia 

webu pre možnosti investovania.  

 

Demo verzia na vyskúšanie: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 INVESTIČNÉ SPORENIE, INVESTIČNÉ SPORENIE DO FONDOV je program 

pravidelného investovania do vybraných fondov Eurizon SK a Eurizon Capital S.A.  

Obdobie investovania, tzv. investičný horizont, by malo uplynúť skôr, ako budete svoje prostriedky 

potrebovať. Preto najlepšie urobíte, keď svoje ciele rozdelíte  na krátkodobé a dlhodobé a týmto 

cieľom prispôsobíte aj výber investičnej stratégie. Podielové fondy ponúkajú cestu k dosiahnutiu aj 

krátkodobých cieľov. 

 KOMBIPRODUKT 

Predstavuje kombináciu dvoch produktov: podielových fondov Eurizon SK 12-mesačného 

termínovaného termínovaného vkladu („TV“) so zvýhodnenou úrokovou sadzbou v rámci jedného 

Kombiproduktu možnosť investovať  až do 7 domácich fondov Eurizon SK súčasne v prípade 

nečakanej udalosti sú finančné zdroje z TV rýchlo dostupné vklad na TV je zahrnutý do vkladov 

chránených FOV v plnej výške, najviac však do výšky 100 000 € súhrnne chránených vkladov 

jedného vkladateľa v jednej banke Bližšie informácie ku Kombiproduktu na webovej stránke 

www.vub.sk/ludia/produkty/investovanie/kombiprodukt/ KOMBIPRODUKT MAGNIFICA 

Kombiprodukt exkluzívne pre klientov Magnifica Kombiprodukt Magnifica predstavuje 

kombináciu 12 m TV so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investície do 4 zahraničných 



podielových fondov Eurizon Capital S.A. minimálna výška celkovej investície do Kombiproduktu 

Magnifica je 10 000 eur zvýhodnený vstupný poplatok do vybraných podfondov MS 10/20/40/70 

zahraničného podielového fondu Eurizon Manager Selection Fund vo vo výške 1,33 % z investície 

do podielových fondov CHARAKTERISTIKA KOMBIPRODUKTU Minimálna investícia do 

Kombiproduktu je 1 500 eur. Suma, ktorú chcete investovať, sa rozdelí na 2 časti dielom 1 : 2, tzn. 

1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon SK. 

CHARAKTERISTIKA KOMBIPRODUKTU MAGNIFICA Minimálna investícia do 

Kombiproduktu Magnifica      je 10 000 eur. Suma, ktorú chcete investovať, sa rozdelí na 2 časti 

dielom 1 : 2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon Capital 

S.A. 

 Ďalším výhodným nástrojom na kontrolovanie (odhadovaných) investícií je investičná 

kalkulačka. 

Investičná kalkulačka vypočíta hodnotu vašej investície, ktorú by sme mohli mať, ak by sme využili 

niektorý z podielových fondov. Pri pravidelnej investícii tak hodnota investície narastá vďaka 

pravidelným vkladom, ako aj vďaka zhodnoteniu podielového fondu. Pri jednorazovej investícii 

hodnota investícií narastá vďaka zhodnoteniu. Ak chceme mať prepočty reálnejšie, je potrebné si 

zvoliť taký očakávaný ročný výnos, ktorý niektorý z podielových fondov dosiahol. Prehľad 

a porovnanie niektorých z nich uvádzam nižšie.  

V uvedenej investičnej kalkulačke je možnosť rozhodnúť sa, či pôjde o: 

 jednorazové investovanie 

 pravidelné investovanie 

 miliónová kalkulačka 

 mesačná renta 

 



 

3. V tretej časti sa členovia klubu venovali cvičným firmám, ktoré založili žiaci  3. A a 4. A 

triedy v rámci predmetu „Cvičenia v cvičnej firme“. O ich aktivitách informoval Ing. 

Michal Kubáň. V rámci cvičných firiem žiaci simulovali pomocou uvedených demoverzií 

možnosť investovania, skúšali investovať na pravidelnej mesačnej báze a taktiež 

možnosťou jednorazového investovania.  

 

Ďalej členovia klubu diskutovali o následnom využití pracovných listov, rôznych získaných 

materiálov, možnosti zorganizovania prednášok z rôznych inštitúcií ako napr. OVB 

allfinanz, proside, plus500 a s rôznymi bankami.  

 

Členovia klubu pozitívne zhodnotili vysokú aktivitu žiakov počas hľadania potrebných 

informácií z dostupných zdrojov o investovaní, z pracovných listov, z internetových 

kalkulačiek a demoverzií.  

 

13. Závery a odporúčania: 
Členovia klubu FG sa rozhodli, že v rámci poisťovníctva budú od žiakov vyžadovať: 

- Zosumarizovanie možnosti výberu životného a neživotného poistenia v konkrétnych 

poisťovniach. 

- Vysvetliť pojmy životné a neživotné poistenie, DPH. 
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