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Materiál pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava k projektu „Finančná gramotnosť“. 

Zdroj: Boris Becker. Hráč autobiografia 2004, str.50 

Krátko pred Vianocami roku 1996 som vyhral v Mníchove grandslamový pohár a za štyri 

víťazné zápasy som zinkasoval dva milióny dolárov. V médiách vypočítali, že v poslednom zápase 

som za minútu zarobil 19 578 dolárov.  

Bild donekonečna ospevoval „Borisovu vianočnú prémiu“ a v každučkých novinách sa ľudia 

mohli dočítať, že len za predchádzajúci rok som si na kurtoch vyryžoval 28 692 014 dolárov. 

Ruku na srdce, milý čitateľ, nepocítil by si aj ty štipku závisti? 

Za každú minútu finálového zápasu proti Chorvátovi Goranovi Ivaniševičovi som počas 

turnaja v mníchovskej olympijskej hale zarobil hotovosť zodpovedajúcu hodnote prvotriednej 

limuzíny. Osemdesiattri takých limuzín za jediné nedeľné popoludnie! 

 

Práve ste si prečítali úryvok z hore uvedeného zdroja. Skúste zodpovedať na nasledujúce 

otázky. 

a) Akú daň z príjmu by odviedol Boris Becker po odohratí grandslamového turnaja roku 

1996 keby žil u nás na Slovensku? Aby to bolo jednoduchšie budeme počítať s výškou 

dane z príjmu fyzických osôb len jednoducho 19%. 

b) Ak  posledný zápas trval cca 1 hod a 23 min (priemerný tenisový zápas sa hrá od jednej 

do troch hodín), koľko vlastne zarobil za celý zápas Boris Becker?   

c)  Akú čiastku by odviedol Boris Becker v dnešných podmienkach do zdravotného poistenia 

na Slovensku zo svojho ročného príjmu? Odvody do zdravotnej poisťovne pre samostatne 

zárobkové osoby na Slovensku je stanovená na 14%. 

d) Ak ste dobre čítali text a Vaše odpovede, určite budete vedieť akú cenu mala jedna 

limuzína. Napíšte jej hodnotu.  

 

Výsledky grandslamového turnaja 1966, v Mníchove 

F      Boris Becker  - Goran Ivaniševič 6-3, 6-4,6-4   

SF    Boris Becker – Tim Henman 7-6 (2), 6-3, 6-1 

QF   Boris Becker – Jakob Hlasek  6-4, 6-1 

R16 Boris Becker – Jason Stoltenberg 6-3, 6-2 

 

http://www.vzdelavanie21.sk/
mailto:office@vzdelavanie21.sk

