
2. Kurzový lístok mien 

Kurzový lístok zobrazuje výmenný kurz  mien európskych a vybraných svetových štátov voči euru (17.11.2017). V dobe 

prijatia eura v roku 2009 bol výmenný kurz slovenskej koruny k euru 30,126 korún za euro.   

Mena Názov meny Kurz 

USD americký dolár 1,18 

JPY japonský jen 132,82 

BGN bulharský lev 1,96 

CZK česká koruna 25,59 

BAN konvertibilná marka 1,96 

DKK dánska koruna 7,44 

GBP libra šterlingov 0,89 

HUF maďarský forint 311,58 

ALL albánsky lek 133,74 

PLN poľský zlotý 4,23 

RON nový rumunský lei 4,65 

SEK švédska koruna 9,94 

CHF švajčiarsky frank 1,17 

NOK nórska koruna 9,71 

HRK chorvátska kuna 7,57 

BYN bieloruský rubeľ 2,32 

RUB ruský rubeľ 70,04 

TRY turecká líra 4,58 

AUD austrálsky dolár 1,56 

BRL brazílsky real 3,87 

CAD kanadský dolár 1,51 

CNY čínsky jüan 7,82 

ILS izraelský šekel 4,14 

INR indická rupia 76,68 

ISK islandská koruna 121,91 

THB thajský baht 38,72 

MDL moldavský lei 20,68 

UAH ukrajinská hrivna 31,20 

KRW juhokórejský won 1293,09 

MKD macedónsky denár 61,50 

RSD srbský dinár 118,44 

 

Úlohy: 

Pomocou kurzového lístka, kalkulačky a mapy priemernej 

mesačnej mzdy v Európe vyriešte nasledovné otázky 

a úlohy.  

 

1) Ktorá mena je v Európe najsilnejšou?  

2) V ktorých štátoch sa platí korunami? 

3) Názvy mien ktorých štátov znejú v slovenčine  

ako pomenovania zvierat?  

4) Ktorá z európskych mien má voči euru podobný kurz, 

ako ho mala slovenská koruna v roku 2009? 

5) V ktorom európskom štáte by ste dostali v zmenárni 

za 500 eur najvyššiu hodnotu v národnej mene?  

6) Prepočítajte na eurá priemernú mesačnú hrubú mzdu 

uvedených zamestnancov a vytvorte z nich príjmový 

rebríček: 

 

Zlatan pracuje ako robotník v Záhrebe a zarobí 6500 

kún. Pierre žije v meste Marseille, kde má ako kaderník 

mzdu 2220 eur. István pracuje v rekreačnom zariadení 

na brehoch jazera Balaton. Jeho mesačná mzda je 

230 000 forintov. Astrid pracuje ako doktorka v Oslo, 

kde zarobí 54 300 nórskych korún. Kevin z Manchestru 

robí manažéra v obchodnom dome a jeho mesačná 

mzda je 2400 libier. Maria pracuje v hlavnom meste  

Kišinev ako recepčná. Jej mzda je 5580 leiov.      

7) Podľa mapy s názvom „Koľko sa zarába v štátoch 

Európy“ a kurzového lístka zistite, v ktorom európskom 

štáte je najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda. 

Koľko je to eur?  

8) Na základe mapy „Koľko sa zarába v štátoch Európy“ 

priraďte štáty Európy do piatich kategórií podľa výšky 

priemernej hrubej mesačnej mzdy v eurách. Každej 

kategórii zvoľte farbu a dané štáty ňou na mape 

vyfarbite. K mape vytvorte legendu. 

 

Kategórie štátov podľa výšky priemernej hrubej 

mesačnej mzdy (v eurách):  

 

viac ako 4000 • 3000 – 4000 • 2000 – 3000 •  

1000 – 2000 •  500 – 1000 • menej ako 500  


