Odborná exkurzia
Národná banka Slovenska
Dňa 08. 12. 2016 sa žiaci IV. C triedy zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky
Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej
gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovníčka banka
venovala týmto témam:
1. téma – „Bežné účty“
2. téma – „Úvery a úverové produkty“
3. téma – „Internet banking a smart banking“.

Žiaci sa dozvedeli veľmi veľa užitočných a praktických informácií o zakladaní bežných účtov,
o povinnostiach držiteľov účtov, ich úročení a spoplatnení, a aj o kontokorentnom úvere. Po
ukončení prvej témy sa žiaci zapojili do online hry, ktorá pozostávala z viacerých otázok. Tie boli
priebežne vyhodnocované a víťazkou tohto kola sa stala Michaela Sitárová.

V rámci druhej témy získali žiaci prehľad o spotrebných úveroch, lízingu a hypotekárnych
úveroch. Určovali základné rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou. Naučili sa porovnať
výhodnosť úverov rôznych komerčných bánk. Pochopili, že rozhodujúcim kritériom pri
posudzovaní úverových produktov je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Aj táto téma
končila blokom otázok v online hre. Víťazom tohto kola sa stal Ondrej Líner.

Tretia téma bola venovaná internet a smart bankingu. Žiaci sa dozvedeli o výhodách
a problémoch elektronického bankovníctva. Pracovníčka banky upozornila žiakov na fishing
a skimming, kriminálne aktivity ľudí, ktorí sa snažia zneužiť platobné karty obyvateľov pri
výbere ich prostriedkov z bankomatu. Táto téma tiež končila súborom otázok v online hre a jej
víťazom sa stali Maroš Pikalík a Martin Vatolík.

Cieľom odbornej exkurzie bolo rozvíjanie nasledovných kľúčových kompetencií z oblasti finančnej
gramotnosti v predmete ekonomika:
 vysvetliť obvyklé spôsoby nakladania s voľnými prostriedkami,
 charakterizovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN),
 rozlíšiť pojmy: úroková miera, fixácia, predčasné splatenie úveru,
 porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú platobnú kartu ponúkané
finančnými inštitúciami,
 Porovnať hlavné črty úročených účtov vo finančných inštitúciách (bežné účty, sporiace účty,
termínované vklady).
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Žiaci IV. C pred budovou NBS
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Modul finančnej gramotnosti v NBS
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Žiaci IV. C počas vzdelávacieho bloku

