
MÔJ PRVÝ ÚČET V BANKE 
 

Som žiačkou štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia a rada by som ti 

predstavila moju prácu, ktorú som nazvala Môj prvý účet v banke. 

V dnešnej dobe svet ovládajú tzv. plastové peniaze. Sú to peniaze uložené v bankách, 

ku ktorým majú ľudia prístup cez platobné karty. Podľa mnohých prieskumov si stále viac 

mladých ľudí zakladá účet v banke. Aj z toho dôvodu som sa rozhodla vypracovať túto tému. 

 

Mojou prácou chcem pomôcť študentom vybrať si správny študentský účet v banke, 

pričom by študent ušetril svoje peniaze. Taktiež sa prácou snažím zvýšiť finančnú 

gramotnosť, ktorá je na nízkej úrovni. V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť záujem 

mladých ľudí o ich peniaze. 

 

V mojej práci som popísala kroky, ktorými sa ti podarí vybrať si ten správny študentský účet. 

 

1. krok – SLEDOVANIE PEŇAZÍ 

V tomto kroku si určíš, čo od banky očakávaš. Položíš si rôzne otázky, ako napríklad: Koľko 

budem platiť za účet? Kde si môžem peniaze vyberať? Budú mi ochotný v banke pomôcť? Pri 

tejto otázke by som sa rada pozastavila. Som totiž presvedčená, že banka ti bude ochotná  

pomôcť, pretože samotný študenti pre banku znamenajú budúcich potencionálnych klientov. 

Neskôr si porovnáš, aké výhody a nevýhody by ti plynuli ak by si mal založený účet v banke. 

Medzi takéto výhody považujem napríklad platba kartou, sms notifikácia, používanie 

internetbankingu a podobne. Medzi nevýhody patria najmä poplatky za vedenie účtu. 

 

2. krok – KTO HĽADÁ NÁJDE 

V druhom kroku si hľadáš  informácie o jednotlivých bankách a účtoch. Tieto informácie 

môžeš získať z viacerých zdrojov. Napríklad ti môže pomôcť finančný poradca, rodičia, 

kamaráti a podobne. Jednou z možností je, že ako študentka obchodnej akadémie ti  ponúkam 

pomoc vo forme prednášky, prípadne odvolaním sa na špecializované internetové stránky, 

ktoré sa zameriavajú touto problematikou. Osobne by som ti odporúčala stránku 

http://www.financnahitparada.sk . Mal by si získať čo najviac informácií, podľa ktorých si 

neskôr budeš  účet v banke vyberať. 

 

 

 

http://www.financnahitparada.sk/


Názorná ukážka: 

Na stránke http://www.financnahitparada.sk/bezne-ucty/ si zvolíš údaje, do tabuľky. 

Napríklad: 

POČET TRANSAKCIÍ ZA MESIAC 

jednorazové prevody 1 

trvalé príkazy 1 

Inkaso 0 

platby kartou 5 

výbery v bankomate 5 

bankové operácie realizované  osobne na pobočke 

najčastejšie na účte ste v pluse 

priemerný zostatok na účte v € 20 

vyberáte si z bankomatov akejkoľvek banky 

Platíte kartou aj cez internet? nie 

Typ bežného účtu pre mladých/študentov 

Tabuľka 1 

Po vypísaní údajov do tabuľky č. 1, sa ti automaticky zobrazia nasledovné údaje: 

Banka Názov produktu 
Ročne zaplatíte 

celkom 
Poplatok za balík 

Úrokové 

náklady/výnosy 

 

Start konto (pre 

študentov) 
 

69,48 € 0,00 € 0,00 € 

 

otp READY konto 
 

88,95 € 0,00 € 0,00 € 

 

Študentský účet 
 

116,40 € 0,00 € 0,00 € 

 

Osobný účet Mladý 
 

124,38 € 2,00 € 0,04 € 

 

Študentský účet  127,48 € 1,90 € 0,32 € 

Tabuľka 2 
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Ak by si používal také služby v banke, ako si uviedol v tabuľke č. 1, najviac by sa ti 

oplatil účet od VÚB banky – Start konto. Za uvedené služby by banke zaplatil ročne 68,48 €. 

Ak by si sa rozhodol zriadiť Študentský účet od Prima Banky, ročne by si musel zaplatiť 

banke poplatky vo výške 127,48 €. Rozdiel medzi najvýhodnejším a najmenej výhodným 

účtom je 59,- €. Správnym výberom účtu môžeš ročne ušetriť takúto sumu. 

Ako ušetriť viac peňazí? 

Mohol by si ušetriť svoje peniaze aj tak, že bankové operácie by si vykonával pomocou 

internetu a peniaze by si vyberal len z bankomatov vlastnej banky. Pre teba by to bolo 

výhodné, pretože banke by si nemusel platiť poplatky za výber peňazí v bankomatoch iných 

bánk. Taktiež by si neplatil poplatky za realizáciu bankových operácií, ak by používal 

internetbanking. Niektoré banky si nevyžadujú poplatky za uvedené služby, a tak by si 

nemusel ročne platiť žiadne bankové poplatky. Takým to spôsobom by študent mohol 

ušetriť 127,48 € ( vid. tabuľku č. 2). 

3.krok- NA ČO NEZABUDNÚŤ? 

Nakoniec si ešte raz dobre zváž všetky kritéria. Medzi tieto kritéria patria napríklad: 

počet bankomatov danej banky, bankové poplatky, platba kartou a podobne. 

Nemal by si zabúdať, že keď si vyberieš účet v banke, neplynú ti len výhody. Nesmieš 

zabúdať aj na povinností! Takmer všetky banky vyžadujú od študentov potvrdenie o návšteve 

školy. Niektorým bankám stačí takéto potvrdenie jedno za jeden rok iné banky to vyžadujú 

každý mesiac. 

 

V poslednom rade by som ťa chcela upozorniť, že o peniaze sa treba starať, pretože ako 

povedal jeden americký investor a businessmen: 

  

„Keď budeš finančne gramotný, peniaze budú pracovať pre teba, nie ty pre peniaze.“ 

          R. T. Kiyosaki  

 

Jana Munčáková, 4.B 


