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Účet v banke



Účet v banke 

• Na Slovenskom trhu pôsobí niekoľko desiatok bánk 
poskytujúcich osobný účet 

• Jednoduché rozdelenie bánk je medzi kamenné 
(Unicredit, Tatra banka, VUB, SLSP) a internetové banky 
(Mbank)

• Založenie osobného účtu je možné z pohodlia domova 
(cez počítač, tablet, telefón) alebo návštevou banky



Účet v banke
• Štandardne sú poplatky za vedenie účtu, ktoré sa hýbu 

od 0 eur až po desiatky eur 
• Je niekoľko bánk na trhu ktoré poskytujú účty aj bez 

poplatku za vedenie účtu po splnení podmienok:
- dôchodok pripísaný na účet, platby kartou, platby 
telefónom, trvalé príkazy...

• Alebo banky, ktoré Vám dajú účet bez poplatku bez 
akýchkoľvek podmienok



Účet v banke

• Pri otváraní účtu v banke sa zriaďujú pre klientov aj 
ďalšie produkty:
• - platobná karta
• - elektronické bankovníctvo
• - smart banking (šikovné bankovníctvo)
• - online banking 
• - a iné



Bezpečnosť

• Pri otváraní účtu je potrebné hovoriť aj o bezpečnosti
• Ak navštívim kamennú pobočku, zamestnanci majú 

povinnosť zachovávať bankové tajomstvo 
• Samozrejme z dôvodu zákona si musia spraviť 

fotokópiu Vášho OP
• Pri zriadení elektronického bankovníctva ak sú Vám 

poskytnuté prihlasovacie údaje je potrebné si ich 
uchovať a zapamätať a neposkytovať ich nikomu



Bezpečnosť

• Niektoré banky Vám rovno aj vystavia platobnú kartu a 
dajú k nej PIN

• Tento PIN je len pre Vás a netreba ho taktiež nikomu 
dávať 

• Banka od klienta nikdy nežiada prihlasovacie údaje 
alebo PIN



Elektronické bankovníctvo



Elektronické bankovníctvo

• Pri otvorení účtu v banke sa zriadi tzv. elektronické 
bankovníctvo

• Je to ďalšia služba, ktorá je pre klienta aby mal k dispozícii 
svoje peniaze nepretržite 

• Na prihlásenie sa do elektronického bankovníctva je potrebné 
zariadenie (telefón, notebook, tablet...) a internetové 
pripojenie



Elektronické bankovníctvo

• Pomocou elektronického bankovníctva je možné 
zadávať jednorazové platby (dobitie kreditu na 
telefón), trvalé príkazy (pravidelné vreckové vnúčatám) 
inkaso (na základe výzvy od operátora banka uhradí 
faktúru za paušál)

• Kontrolovať si stav účtu (či už prišiel dôchodok)
• Meniť si osobné údaje (zmena telefónu alebo emailu)
• Požiadať o osobné stretnutie v banke



Bezpečnosť

• Je veľmi dôležité na akých stránkach na internete sa 
človek prihlasuje

• Ak od Vás niekto požaduje aby ste sa prihlásili na 
stránku na ktorej ste sa pred tým nikdy neprihlasovali 
tak to nerobte

• Ak Vám niekto pošle email aby ste klikli na stránku a 
prihlásili sa do svojho online účtu tak tiež to nerobte



Bezpečnosť

• Ak máte podozrenie každá banka má svoju linku, kde 
si viete overiť či banka od Vás niečo požaduje, 
prípadne viete navštíviť pobočku

• Alebo sa môžte poradiť so sestričkami alebo 
opatrovateľmi 



Internet banking a Smart banking



Internet banking a Smart banking

• Elektronické bankovníctvo sa delí podľa toho ako sa do 
neho prihlasujeme

• Internet (online) banking – za pomoci zariadenia sa 
prihlásim na stránke banky

• Smart banking – využijem smart (šikovné) zariadenie a 
aplikáciu na prihlásenie sa (pomocou 
smart/dotykového mobilu alebo tabletu)



Internet banking a Smart banking

• Zásadný rozdiel medzi internet bankingom a smart
(šikovným) bankingom je v tom, aké úkony dokážete 
vykonať

• Vo väčšine bánk platí že pomocou internet bankingu 
klienti dokážu spracovať viacero svojích požiadaviek 
(napr. nastavenie inkasa je možné cez internet banking 
ale cez smart banking nie)

• Vývojom sa to mení a klienti čoraz viac uprednostňujú 
smart banking 



Internet banking a Smart banking

• Prihlasovanie sa do online bankovníctva
• www.unicreditbank.sk



Internet banking a Smart banking

• Online banking  online banking pre súkromné osoby



Internet banking a Smart banking

• Zadať prihlasovacie meno 



Internet banking a Smart banking

• Dvojfázové overenie 
za pomoci 
dátumu narodenia



Internet banking a Smart banking

• Overenie prihlásenia
za pomoci aplikácie



Internet banking a Smart banking

• Overenie v aplikácii





Bezpečnosť

• Ak mám zriadený prístup online do svojho účtu platí to že prihlásiť sa 
dá z celého sveta a nie len z Vášho počítača alebo telefónu

• Preto prihlasovacie údaje ako meno a heslo netreba nikomu 
poskytovať 



Platba kartou online a smart telefónom



Platba kartou online a smart telefónom

• Ku každému zriadenému účtu aby sme ho mohli 
využívať naplno banky poskytujú aj platobný nástroj –
platobná karta

• K bežnému účtu sú vydávané debetné karty 
• Debetné karty sú opakom kreditných kariet 
• Debetná karta sa používa na čerpanie Vašich vlastných 

peňazí (dôchodok), kreditné = úverové 



Platba kartou online a smart telefónom

• Platobnou kartou štandardne platíme v obchodoch a 
to priložením alebo vložením karty do terminálu a 
prípadne zadaním aj pinu ku karte

• Kartou sa dá platiť aj online a to nakupovaním cez 
internet (kúpa lístkov do kina, objednanie taxika)

• Aby bolo možné kartou platiť online, využívame číslo 
karty, exspiráciu a cvc kod



Platba kartou online a smart telefónom



Platba kartou online a smart telefónom



Platba kartou online a smart telefónom

• V ďalšom kroku majú banky rôzne overenia či platbu 
skutočne vykonáva majiteľ účtu

• Napr. príde Vám SMS kód na telefón ktorý prepisujete 
na stránku, kde vykonávate platbu

• Alebo musíte transakciu potvrdiť v mobilnej aplikácii



Platba kartou online a smart telefónom

• Ďalšia možnosť použitia karty je za pomoci telefónu a 
to tak že kartu nemusíte mať u seba ale stačí Vám 
smart/šikovný telefón ktorý podporuje takéto platby 
(slúži na to funkcia NFC)

• V prvom rade treba mať nainštalovanú aplikáciu 
google pay alebo apple pay

• Pre jednoduchosť je to Vaša online peňaženka



Platba kartou online a smart telefónom

• Po nainštalovaní daných aplikácii je potrebne si pridať svoje platobné 
karty do danej online peňaženky

• Následne pri platení v obchode namiesto použitia karty stačí priložiť 
telefón a zaplatiť za svoj nákup 



Bezpečnosť

• Údaje na karte ako: meno, priezvisko, číslo karty, exspirácia, cvc kód sa 
považujú za citlivé údaje

• Preto aj pri platení v obchode alebo vyberaní hotovosti z bankomatu 
je potrebné si chrániť kartu a aj pin

• Zo skúsenosti viem, že klienti mali kartu pri sebe a stačil okamih a 
tieto údaje boli odpozorované napr. pri výbere z bankomatu a o pár 
minút na to už bola karta zneužitá na nákup v Afrike alebo Južnej 
Amerike 



Bezpečnosť

• V prípade zneužitia karty, ma klient banky právo na podanie 
reklamácie

• Ak banka preverí že šlo o zneužitie peniaze Vám vráti 



Diskusia 


