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FÁZY 
PROJEKTU1.Prvé kolo workshopov na školách

2.Druhé kolo workshopov na školách

3.Súťaž – národné kolo

4.Súťaž – medzinárodné finále



SÚŤAŽ 
Súťaž bude prebiehať 

prostredníctvom aplikácie 

Kahoot.

Suťaže sa môže zapojiť 

akákoľvek škola.



ČO MÔŽETE 
VYHRAŤ?
1. miesto – 700 €

2. miesto – 5OO€

3. miesto – 300€



OBSAH

1.Peniaze a ich význam v súčasnosti

2.Riziko a poistenie 

3.Finančná zodpovednosť a 

rozhodovanie

4.GDPR

5.Cenová stabilita

6.Sporenie a investovanie



GDPR

V skratke, GDPR je všeobecné nariadenie Európskej Únie, ktoré sa venuje ochrane osobných údajov a bolo prijaté v roku 

2016. Toto nariadenie platí pre všetky členské štáty a upravuje: 

 

• ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,

• práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,

• postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

 

Ide o všetky dostupné informácie, v rámci ktorých môžeme akýmkoľvek spôsobom identifikovať konkrétnu osobu. 



VEK A POHLAVIE

NÁRODNOSŤ

MIESTO BYDLISKA,
IP ADRESA 



ZÁSADY 
SPRACÚVA
NIA 
OSOBNÝC
H ÚDAJOV

• osobné údaje je možné spracúvať len zákonným 

spôsobom 

• osobné údaje je možné získať len na konkrétne 

určený 

• osobné údaje musia byť primerané, relevantné a 

obmedzené 

• osobné údaje musia byť spracované tak aby 

zaručili zabezpečenie týchto údajov 

• prevádzkovateľ je zodpovedný sa dodržiavanie 

základných základných zásad spracúvania. 



AKTIVITA

Ján Novotný je hlavným zakladateľom 

občianskeho združenia, ktoré v posledných 

rokoch veľmi prosperuje. Vďaka svojmu rastu 

zvažuje nábor nových zamestnancov. Po 

niekoľkých úspešných pohovoroch sa rozhodne 

prijať 3 uchádzačky. V osobnom dotazníku však 

žiada vyplniť kolónku týkajúcu sa zdravia 

daných osôb. Porušil daný zamestnávateľ 

zákon GDPR alebo konal v súlade so zákonom? 

Svoju odpoveď zdôvodni. 

-ÁNO, konal v súlade so zákonom

-NIE, nekonal v súlade so zákonom



GDPR na internete

Ak daná osoba podniká na internete a má webovú 

stránku, tak sa naňho vzťahuje GDPR nariadenie. 

Povinnosťou je preto upozorniť návštevníkov 

stránky, že zbiera a spracováva ich osobné údaje 

(IP adresa, poloha a pod.) 

Sanckie za nedodržanie:

 

Príkladom je pokuta pre leteckú spoločnosť British 

Airways vo výške 204,4 milióna eur (1,5 % z 

celkového obratu v roku 2017), ktorá je doteraz 

historicky najvyššia pokuta za porušenie GDPR.

 



O ČOM SA BUDEME 
ROZPRÁVAŤ

DAĽEJ?



PREČO 
CENA 
ZMRZLINY 
VZRÁSTLA 
ZA 10 
ROKOV O 
100% ? 

• Zvyšovanie nákladov 

• Zvýšený dopyt po tovaroch 

• Tlačenie veľkého množstva peňazí 

INFLÁCIA



900 €1000 €800 €750 €650 €500 €450 €

AKTIVITA: KÚP ZA NAJLEPŠIU 
CENU



PREČO JE TEDA 
POKLES CIEN HORŠÍ 
AKO ICH RAST• znižujú sa ceny 

• podniky, ľudia vyčkávajú na stále nižšie ceny 

• nepredávajú svoje výrobky a krachujú

• ľudia strácajú prácu

• znižuje sa spotreba

• štát prichádza o príjem z daní



AK JE 
PEŇAZÍ 

VEĽA, SÚ 
BEZCENNÉ



AKTIVITA

O koľko inflácia „zdražila“ následujúce položky na 

Slovensku a vo Venezuele za rovnaké obdobie?

Inflácia na Slovensku v roku 2019 bola 2,9 %.P.S. 

(zistite infláciu vo venezuele na vrchole).

                                   SK 2018        VZ 2018

toaletný papier           1,40 €           1,40 €

chlieb                            0,80 €          0,80 €

CocaCola                      1,00 €           1,00 €         

iPhone                          900 €           900 €     



CENOVÁ STABILITA A ÚLOHA CENTRÁLNYCH 
BÁNK

Ciele centrálnych bánk sa líšia.

ECB má za cieľ cenovú stabilitu – držať pod kontrolou infláciu 





PREČO BY SME MALI 
SPORIŤ? – VYMYSLITE 
DÔVODY•Tvorba rezervy 

•Na dôchodok 
•Pre deti 
•Rekonštrukcia/kúpa domu 
•Kúpa auta 
• Iné (svadba, dovolenka, 
špekry...)

 



AKO SA DAJÚ 
FINANCOVAŤ 
TAKÉTO 
SITUÁCIE? • úspory 

• poistenie 

• úver 

 



PREČO 
(NE)SPORIŤ? 



LIEK NA INFLÁCIU?

INVESTOVANIE



INVESTIČNÝ 
TROJÚHOLNÍKRIZIKO

LIKVIDITA VÝNOS



LIKVIDITA

nelikvidné likvidné



VÝNOS

výnosné nevýnosné



RIZIKO

vysoké nízke



AKTIVITA

Nájdite do čoho sa dá investovať

Akice

Dlhopisy

Podielové fondy

ETF

Nehnuteľnosti

Venture capital

Komodity

Umenie

 



AK BY STE V 
SÚČANOSTI RIEŠILI 
INVESTÍCIE 
DÁVAJTE SI POZOR 
NA TIETO VECI

• Vysoké poplatky ( pri fondoch napr. vstupný poplatok a 
správcovský poplatok)

• Podozrivo vysoké výnosy ( investícia garantuje 50, 80 %)
• Nedostatok informácii (dlhopisy spoločnosti o ktorej nič 

neviete)
• Emócie! ( hlavne pri obchodovaní s akciami nepodliehať ľahko 

emóciam 
• Davové šialenstvo (všetci investujú do bitcoinu, tak musím aj 

ja)



ĎAKUJEME ZA 
POZORNOSŤwww.mladypodnikavec.sk


