
  
 

Vyhodnotenie 3. ročníka  
Slovenského národného kola „Európskeho kvízu o peniazoch 2020 

Národné finále Európskeho  kvízu o peniazoch (EMQ) 2020 pre 13 až 15-ročných žiakov a študentov 
sa uskutočnilo v piatok 29. mája 2020 naživo a online prostredníctvom www.youtube.com 
a platformy Kahoot!.  

V tomto roku sme sa museli prispôsobiť meniacim sa 
podmienkam, ktoré spôsobili opatrenia v rámci pandémie 
nového korona vírusu. Z tohto dôvodu sme museli upraviť aj 
podmienky národného finále EMQ.  

V národnom finále sa tento krát nezúčastnili  celé tímy 
v prostredí škôl, ale svoje vedomosti si z finančnej 
gramotnosti vyskúšalo priamo 148 jednotlivcov zo svojich domovov.  

V minulom ročníku sa zapojilo 153 tímov, môžeme teda povedať že z hľadiska počtu súťažiacich 
(minulý rok jeden súťažiaci =  jeden tím, tento rok jeden súťažiaci =  jednotlivec) to bolo aj tento rok 
podobne. Oslovených bolo celkovo 2 618 škôl na celom Slovensku. 

Poradie najúspešnejších žiakov:   

1. miesto:  Ján Uchaľ , ZŠ Okružná 17 Michalovce 
2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár,  Základná škola Beňuš  

       3.    miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava 
 
V národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch 2020 odpovedali žiaci na 15 otázok z oblastí ako 
pôžičky a úvery, mzdy, poistenie, ochrana spotrebiteľa či bezpečnosť na internete.  

Na základe analýzy otázok možno konštatovať nasledovné: 

• Podobne ako v roku 2020, aj tento rok dosiahli žiaci a študenti najviac správnych odpovedí pri 
otázkach aplikačného charakteru, napr. čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu. 

• Najúspešnejší boli žiaci práve pri odpovedi na otázku „Ktorá položka by nemala byť 
prioritou?“, správnosť odpovedí dosiahla 68,92 %. a pri otázke „Čo by si mal urobiť ako prvé, 
ak stratíš platobnú kartu?“ odpovedali na 68,24 %   

• Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty, ako výpočet 
hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH, sa  percento úspešnosti pohybovalo v priemere na 
úrovni 38,43 %  (pokles oproti v roku 2019 kedy bola úspešnosť 79,5 %).  

• Najväčšie problémy boli s otázkami ohľadom výpočtu hrubej mesačnej mzdy 20,95 %, ďalej   
pri otázke „Dostal si takýto e-mail (nasledoval obrázok s textom podvodného e-mailu, ktorý sa 
snaží vylákať prihlasovacie údaje): čo urobíš?“ správnosť dosiahla len 23,64 % a pri otázke  „Čo 
z nasledujúceho je dlh?“ úspešnosť bola  25 %. Účastníci tak nevedeli identifikovať, že kreditná 
karta je vlastne forma úveru, no závažnejšie je, že nedokázali správne reagovať na podvodný 
e-mail, pričom v tejto otázke boli až dve správne možnosti zo štyroch ponúknutých. Naznačuje 
to, že súčasťou finančnej gramotnosti by mala byť aj digitálna bezpečnosť, aby mladí ľudia 
vedeli odhaliť phishing a iné praktiky, ktorými vie útočník získať napr. prihlasovacie údaje do 
banky. 


