
Odborná exkurzia 
Burza cenných papierov, a. s., Bratislava 

 
Dňa 10. 12. 2015 sa žiaci III. C zúčastnili odbornej exkurzie na Burzu cenných 
papierov, a. s. v Bratislave. Cieľom tejto odbornej exkurzie bolo rozvíjanie kľúčových 
kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, ktorými sú: 

 rozlišovať obchodovanie na vlastný účet a obchodovanie na cudzí účet, 
 vysvetliť, čo sú finančné trhy/burzy, 
 popísať, s čím sa obchodujem na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy) 
 vysvetliť úlohu obchodníka s cennými papiermi, 
 zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre investovanie voľných finančných 

prostriedkov. 
 

V úvodnej časti prednášky žiakov zaujali základné informácie o vzniku burzovníctva 
v Slovenskej republike. Málokto zo žiakov tušil, že počiatky burzovníctva na Slovensku 
siahajú až do roku 1922, keď bola založená Bratislavská potravinová burza. Ďalším 
dôležitým míľnikom v burzovníctve bol rok 1939, v ktorom bola založená Bratislavská 
burza. Žiaci sa dozvedeli, s akými rôznymi komoditami sa burze obchodovalo a na akom 
princípe pracovala v prvej polovici 20. storočia. Burza cenných papierov, a. s., v tej 
podobe, ako funguje v súčasnosti bola založená v roku 1991. Je jediným organizátorom 
regulovaného trhu s cennými papiermi na Slovensku. Prvé obchody v tejto inštitúcii však 
prebehli až v roku 1993 a boli spojené s prvou vlnou kupónovej privatizácie. V súčasnosti 
BCPB funguje na členskom princípe, čo znamená, že priamo uzatvárať burzové obchody 
môžu len jej členovia, prípadne Národná banka Slovenska. 
 
V ďalšej časti prednášky sa dozvedeli o obchodovaní v predchádzajúcom kalendárnom 
roku. Základné imanie BCPB je 11 404 927,296 € a je rozdelené na  11 385 kusov 
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 331,94 eura a 229 734 kusov 
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 33,194 eura. Činnosť BCPB je založená 
na členskom princípe pričom členom BCPB sa môže stať iba subjekt, ktorý 
je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničným 
obchodníkom s cennými papiermi.  
 
Odborná prednáška bola vhodne doplnená názornou prezentáciou. Žiaci veľmi ocenili 
obsah prednášky a prezentácie a ocenili profesionálny prístup zamestnancov BCPB. 
Účasťou na tejto odbornej exkurzii sa podarilo prispieť k rozvoju vyššie uvedených 
kľúčových kompetencií. 
 
        Spracovala: Ľubica Gašperáková 



 
 
 
 

 

 

   

 

Obrázok 1 Prezentácia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 Prednášajúci na BCP, a. s., Ing. Marián Sásik, PhD. 
 



Obrázok 3 Žiaci III. C triedy pred budovou BCP, a. s. v Bratislave 
 

 
 
Obrázok 4 Žiaci III. C v uliciach mesta Bratislava 



Obrázok 5 Cestujeme do Bratislavy  


