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Téma stretnutia č. 8 

Stavebné sporenie/výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

 

Kľúčové slová 

- stavebné sporenie, štátna prémia, reálny výnos, novinky v stavebnom sporení 

 

Krátka anotácia 

Stavebné sporenie je jedna z foriem sporenia, ktorá na Slovensku funguje už takmer 30. rokov. Za 

ten čas prešlo stavebné sporenie mnohými zmenami. Štátna prémia v minulosti a v súčasnosti sa  nedá 

vôbec porovnať. Na finančnom trhu sa objavujú aj nové produkty stavebných sporiteľní, ale aj nové 

portfóliá inteligentného investovania.   



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body témy stretnutia – Stavebné sporenie/výmena skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov 

     Stavebné sporenie bude čoskoro oslavovať 30. výročie svojej existencie na Slovensku. Za tú dobu 

došlo v stavebnom sporení k mnohým zmenám. Od roku 2019 vstúpilo do platnosti viacero noviniek, 

ktoré ho právom poslali do úzadia. 

     Novela zákona o stavebnom sporení bola reakciou štátu na neefektívnosť prostriedkov 

vynakladaných zo štátneho rozpočtu. Iba minimum sporiteľov využívalo stavebné sporenie na 

zabezpečenie, prípadne rekonštrukciu vlastného bývania. V skutočnosti väčšina úverov poskytnutých 

stavebnými sporiteľňami je len akousi obdobou štátom dotovaných drahých spotrebných úverov. 

     Stavebné sporenie sa na Slovensku dlhodobo tešilo veľkej obľube najmä vďaka štedrému 

príspevku od štátu. Podmienky pre získanie tzv. štátnej prémie boli v minulosti veľmi priaznivé, 

vďaka čomu ju dokázal získať takmer každý. Dnes sa situácia rapídne zmenila. Od r. 2019 je 

maximálna štátna prémia len na 2,5 % vložených peňazí do výšky 70 €. Pri súčasnej inflácii 

nezabezpečuje ani reálny výnos. 

     V minulosti mohol získať štátnu prémiu každý bez ohľadu na príjem sporiteľa. Dnes je táto 

možnosť obmedzená pre sporiteľov, ktorí zarábajú menej ako 1,3 násobok priemernej mzdy (teda 

menej ako cca 1500 € mesačne).     

     Po novom už taktiež nebude možné po 6 rokoch vybrať peniaze a ponechať si aj pripísané štátne 

prémie, pokiaľ nebudú použité na stavebné účely. Odpadá teda možnosť využívať stavebné sporenie 

ako lepšie úročený termínovaný vklad. Stavebné sporenie tak paradoxne až po takmer 30 rokoch od 

vzniku funguje hlavne pre ľudí, ktorí majú záujem stavať. 

     Na trh sa dostávajú aj rôzne indexové fondy, ako napr. Finax, ktorý sa stáva silným konkurentom 

pre stavebné sporenie. Silný konkurenčný boj stavebných sporiteľní prináša na trh nové produkty, 

napriek tomu nie je isté, či stavebné sporenie je ešte pre sporiteľov lukratívne.  

 

     Priebeh stretnutia 

 

     Členovia pedagogického klubu sa stretli po prvýkrát v tomto školskom roku v on-line priestore 

prostredníctvom MS Teams. Stretnutiu predchádzala pozvánka na pedagogický klub pre finančnú 

gramotnosť, na ktorej bol uvedený link na pripojenie do on-line priestoru a ďalšie náležitosti, ako je 

téma, cieľ a organizačné pokyny. Pozvánka bola zaslaná mailom všetkým členom pedagogického 

klubu pre FG. Na pedagogický klub bola pozvaná aj koordinátorka projektu MŠ. Počas on-line 

stretnutia koordinátorka klubu realizovala PrtScreene z konania PK, stiahla zoznam účasti, ktorý 

nahrádza prezenčnú listinu. Počas konania PK dochádzalo k častým výpadkom internetového 

pripojenia. Napriek tomu sa PK zúčastnili všetci členovia.  

     Téma stretnutia -  stavebné sporenie bolo pre členov klubu známe. Novinky v tejto oblasti však 

boli zaujímavé a pre mnohých členov PK nové. Členovia PK k tejto problematike diskutovali 

a vyjadrili svoje postrehy. Diskusia v klube sa dotýkala hlavne otázky, či je ešte lukratívne využívať 

tento spôsob sporenia. Novinkou pre členov klubu boli aj tzv. indexové fondy (napr. Finax), ktoré 

mnohých zaujali svojimi lukratívnymi produktami.  

  

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Záver 

 

     Členovia pedagogického klubu pre finančnú gramotnosť na dnešnom klube diskutovali 

o stavebnom sporení, o jeho výhodách a nevýhodách, o zmenách od roku 2019. Diskusia skončila 

polemizovaním o lukratívnosti tohto spôsobu sporenia. Novinka vo forme indexových fondov členov 

pedagogického klubu zaujala a budeme sa touto  formou sporenia ešte zaoberať.  

 

 

 

Odporúčania 

 

     Na vyučovacích hodinách so žiakmi riešiť problematiku stavebného sporenia, upozorniť ich na 

zmeny v legislatíve ku stavebnému sporeniu. Upozorniť ich na novinky stavebných sporiteľní aj na 

nový spôsob sporenia formou indexových fondov.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu – stiahnutý zoznam účastníkov pedagogického 

klubu z on-line konania cez MS Teams a PrtSc z konania pedagogického klubu. 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  



4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


