
1) PRIRAĎ CITÁTY K ICH AUTOROM  

1) „V dlhom období sme všetci mŕtvi“ 
2) „Ukážte mi niekoho bez ega a ja Vám ukážem porazeného.“ 
3) „Za všetkým hľadaj peniaze.“ 
4) „Jediné, čo som v živote pochopil je primitívne jednoduché: Keď všetci okolo predávajú, ja 
nakupujem. A naopak. Nepochybujem o logike. Vidím predsa, že väčšina je chudobná a menšina 
bohatá.“ 
A) M. FRIEDMAN 
B) W. BUFFET 
C) J.M. KEYNES 
D) D. TRUMP 

 

2) VYRIEŠ PRÍKLAD 

Ak si do banky na termínovaný vklad uložíte 1000€, pri ročnej úrokovej miere 0,5%. Koľko peňazí 
budete mať po troch rokoch na účte po zdanení (19%) ? 

3) VYRIEŠ TAJNIČKU 

        1.          

     2.               

       3.             

      4.             

5.                         

       6.               
 

1. Centrálna banka na Slovensku (skratka). 

2. 
Majetkový cenný papier, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa podieľať sa na riadení, zisku 
a likvidačnom zostatku spoločnosti. 

3. Rozdiel medzi konečnou hodnotou investície a počiatočným vkladom, vyjadrený v percentách. 
4. Príjem plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. 
5. Fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorej súťaže sa práve zúčastňuješ. 
6. Lístok, ktorý uvádza cenu zahraničných peňazí za Eurá. 

 

4) URČ SPRÁVNU ODPOVEĎ (LEN JEDNA ODPOVEĎ JE SPRÁVNA) 

1) Aká je mesačná výška daňového bonusu na 1 nezaopatrené dieťa v roku 2017 ? 
a) 21,41 € 
b) 43,50 € 
c) 85,30 € 

 
2) Aká je minimálna mzda v SR pre rok 2017 ? 

a) 480 € 
b) 435 € 
c) 135 € 

 



3) Ktorý účtovný výkaz sleduje stav aktív a pasív v podvojnom účtovníctve? 
a) Súvaha 
b) Výkaz ziskov a strát 
c) Poznámky 

 
4) Deficit verejných financií dosiahol na Slovensku v roku 2016 hodnotu? 

a) 1,7%HDP  
b) 2,4%HDP 
c) 2,7%HDP 

 
5) Základná sadzba DPH v SR je: 

a) 20% 
b) 30% 
c) 10% 

 

5) VYRIEŠ PRÍKLAD 

Materská spoločnosť RATEX stojí na čele skupiny podnikov. Má 60% podiel v dcérskej spoločnosti 
ZARA, 50% podiel v spoločnosti HERA a 18% podiel v spoločnosti TERA.  
Dcérska spoločnosť HERA má 25% podiel v spoločnosti FATEX a 15% podiel v spoločnosti HUMINA. 
Spoločnosť ZARA má 20% podiel v spoločnosti FATEX, FATEX má 20% podiel v spoločnosti PRINT. 
 
Vypočítaj, akým podielom sa materská spoločnosť RATEX podieľa na zisku alebo strate spoločnosti 
PRINT.  

 
 


