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Príjem 320€
• Výdavky:
• Náklady spojené s bývaním a užívaním bytu
• Stravné
• Osobná hygiena a náklady spojené s hygienou 

užívaním bytu
• Lieky
• Cestovné
• Osobné výdavky- osobná poistka, cigarety, 

oblečenie, darčeky...



 Pokračovanie ....
  Vreckové
  Sporenie
                    ------------------
• Okrem týchto výdavkov je potrebné rodine 

občas prispieť aj na náklady spojené s autom, 
ev. na chov psa, či iných domácich zvierat. Tam 
to odporúčam príležitostne prispieť z času na 
čas z úspor: u auta- na benzín, naftu; u 
domácich  miláčikov kúpou granúl, dobrôtky, a 
pod. 



Náklady spojené s bývaním a 
užívaním bytu

• Pravidelné poplatky (nájom)
• Inkaso, internet, telefón, TV
• Poistka domová, bytová
• Poplatok za smeti
• Domová, bytová daň
• Daň za psa
• Rezerva

•  



Užívanie bytu

• Bytové zariadenie
• Elektronika
• Pravidelná údržba, opravy
• Rezerva na zariadenie bytu



Príklad
• Náklady spojené s bývaním a užívaním 

bytu-300€

• Počet členov v domácnosti-4 osoby

• Priemerný náklad na osobu 300:4=75€

• Rezerva

•  + 10€  (bývanie) + 5€ (zariadenie)

• Náklady na bývanie na osobu 90€



Náklady na stravovanie a 
hygienu

•  Štvorčlenná rodina – prevažne dospelí – 
Stravovanie v bežnom zaužívanom režime – 
raňajky, obed, večera – 100,00

• Do nákladov na stravu sa môžu, ev. 
nemusia započítavať zvýšené náklady ako 
sú sviatky Veľká noc, Vianoce, ev. iné 
rodinné stretnutia

• Osobná hygiena a  náklady na hygienu 
domácnosti =  7,00 + 3,00 =  10,00€



 Náklady na lieky - časť I. 

• Prepočítať si doterajšie priemerné náklady na 
lieky na 1 mesiac. Zvyčajne sa lieky predpisujú 
na obdobie 3 mesiacov, takže náklady sú občas 
zvýšené. Lieky je potrebné vybrať z lekárne tak, 
ako ich predpísal lekár a tiež aj užívať. 

• Náklady na lieky predpísané lekárom 
neobmedzujte, nakoľko je to na úkor zdravia. 

   Je potrebné poradiť sa s lekárom, v akom 
množstve a kedy nám dané lieky predpíše.  



Náklady na lieky –  časť II.

• Ak v lekárni   počas troch nasledujúcich 
mesiacoch zaplatíme viac ako 25,00 € (ZŤP) ZP  
nám  rozdiel preplatí v nasledujúcom štvrťroku 
bez rozdielu, aký máme dôchodok.

• Lieky – to sú aj tie  rôzne voľnopredajné v 
lekárni. Tieto ZP nepreplácajú. A nielen preto ich 
netreba kupovať tak, ako  potraviny. Sú pomerne 
drahé a ich  liečebný efekt je mizivý. Kupovať  
ich iba v prípade nevyhnutnosti -  teplota, kašeľ, 
virózy. 



   Náklady na lieky – časť III. 

•    Čo sa týka  užívania liekov bez predpisu lekára, je 
dobré skôr, ako si kúpime nové balenie, opýtať sa, či 
takéto  lieky nie sú doma v zásobe (lieky od bolesti, 
kŕčov, prechladnutiu), aby zbytočne nedochádzalo k 
ich hromadeniu.

• Náklady na lieky je pomerne náročne vypočitatelná a  
na plánovanie zložitá položka. Ale aj napriek tomu, jej 
výška by nemala mesačne presiahnuť 15,00 €.



CESTOVNÉ
• Tento výdavok je nutné rozdeliť na dve časti:
• Karta MHD- dobitie závisí od bežnej predchádzajúcej 

mesačnej spotreby. Každý z nás si vie dopredu 
vypočítať, koľkokrát mesačne využíva MHD- návšteva 
klubu, lekár, zábava, kultúra, iné...

• Iné cestové- nemusí byť pravidelným výdajom, ale 
treba s ňou počítať pravidelne nami určenej výške 

• Vlaky- zdarma
• Diaľkové autobusy- iba v nevyhnutnom prípade
• Z nespotrebovaných financií- iná doprava je možné si 

ušetriť na cestovné a využiť ich ako cestovné na výlet, 
zábavu....



Výška cestovného 

• Dobitie MHD karty- 5€ až 8€

• Iné cestovné- 3€ až 5€    
(podľa potreby)



OSOBNÉ VÝDAVKY

• Jediné peniaze, o ktorých môžete 
rozhodovať- výdavky  podľa vlastnej 
vôle

• Vždy je potrebné určiť si priority a 
výšku jednotlivých položiek

• Oblečenie, topánky, kozmetika, 
zábava, kultúra... 

   



•  Do tejto kategórie patrí 
predovšetkým vreckové, ktoré by 
malo byť – k výške príjmu cca 30,00 
€. Vreckové slúži ako neplánovaná 
bežná potreba na každodenné 
neplánované výdavky mimo daných 
kategórií – napr. káva, z času na 
čas kino, časopis, a pod. – Pozor !!! 
– ide cca o 1,00 € denne. 



• Ak ste fajčiar, je potrebné cigarety zahrnúť 
do osobnej spotreby. 

• My však teraz budeme vychádzať pri 
výpočte osobných výdavkov mimo 
cigariet.

• Vreckové 30,00 € + 20,00€ iné náklady na 
osobné výdavky. 

• Osobné výdavky = 50,00 €



Sporenie – Výpočet I.
• Táto čiastka je čisto individuálna. Mala by 

byť výsledkom rozdielu príjmu a 
plánovaných výdavkov. Takže, 
rozoberieme si to krok po kroku:

• A) Náklady spojené s bývaním a užívaním 
bytu = 90,00 € 

• B) Náklady na stravu – podľa dohody 

•  = 100,00 €    

• C) Náklady na hygienu spolu 7,00+3,00

     = 10,00  -  A +B+C = 200,00 €



Sporenie – výpočet II.

• D) Náklady na lieky 15,00 + 200,00 = 
215,00 €

• Náklady na cestovné 10,00 € + 215,00 =

    225,00 €

    Osobné náklady 50,00 € + 225,00 =    
275,00 €

        Sporenie je možné vo výške 45,00 €.



Sporenie – Výpočet III. 

• Povedzme, že si necháme ako rezervu 
5,00 €, je možné si usporiť mesačne sumu 
vo výške 40,00 € .

•    R e k a p i t u l á c i a  nášho  účtu:

       Príjem:      320,00 €

       Výdavky :  320,00 €



Fyzické prerozdelenie financií – I. 
• V prípade, ak žijem v spoločnej domácnosti spolu s 

rodičmi a ostatnými členmi domácnosti, mame či otcovi 
by som z príjmu (dôchodku) dávala pravidelne čiastku 
215,00 €. Sú to náklady na bývanie, stravu a hygienu. 
V nákladoch sú započítané aj lieky. Malo by prísť k 
dohode, že rodičia sú ochotní Vám hradiť lieky aj nad 
rámec 15,00 €/mesačne s tým, že im neskôr v plnej 
výške necháte preplatok za lieky od ZP – vyúčtovanie 
približne 3x ročne. 

• Sumu určenú na cestovné by som si premenila raz 
mesačne na dobitie karty MHD približne vo výške 5-6 € 
a zbytok by som si ponechala ako rezervu na 
cestovné. 



Fyzické prerozdelenie financií II. 

• Osobné výdavky vo výške 50,00 € je potrebné 
prerozdeliť na dve čiastky 30,00 a 20,00 €. 

• Rezervu vo výške 5,00 odložiť a neskôr evidovať od 
ostatných výdavkov zvlášť. Pravdepodobne ju treba 
nechať na účte ako poplatok za účet. Ak účet 
nevlastníte, treba ju odčleniť. 

• Úspory vo výške 40,00 € si viesť osobitným spôsobom 
– najlepšie ponechaním na účte, ev. založiť si vkladnú 
knižku alebo vlastný účet v banke, kde účet nie je 
spoplatnený. 

 



Evidencia výdavkov formou zápisu I. 

• Budeme si evidovať iba tie financie, ktoré 
sme si ponechali – k vlastnej spotrebe, 
potrebe. 

• Do zápisníka (najlepšie malý slovníček) si 
ako poznačíme:

• 1. Cestovné 10,00 € z toho 5,00 karta MHD 5,00. 
Zostáva hotovosť 5,00 €.

• 2. Osobné výdavky 50,00 – z  toho vreckové 
30,00 €. Zostáva hotovosť 20,00 €



- Pokračovanie – II. časť

• 3.SPORENIE 40,00 € - buď to necháme na 
účte, alebo si to odložíme ako hotovosť. 

• Peniaze v hotovosti si odložíme (mimo 
sporenia) a zistíme, že máme približne 30,00 
(vreckové)+20,00 € osobné výdavky + 5,00 
rezerva cestovné + 5,00 € rezerva  (účet) ... 
Zostáva nám v správe približne 60,00 €.  

       



Pokračovanie – III. Časť 

• Už teraz máme v hlave film, ako sme si 
výdavky prerozdelili. Treba si iba „upratať“ 
pojem sporenie. Odporúčam Vašim 
rodičom, aby ste si  tieto financie mohli 
spravovať Vy sami osobne, ale pod ich 
kontrolou. Znamená to, že ak im ich dáte 
do správy, nikdy ich neprevedú na iné 
výdavky bez Vášho súhlasu. Ale k 
žiadnym prevodom by dochádzať nemalo. 



Pokračovanie – ďalej...

• Máme k dispozícii cca 55 – 60,00 € a 
vieme, že polovica je to rezerva na 
cestovné a osobné výdaje. Z nich si zvlášť 
vyčleníme sumu 30,00 € a zvlášť sumu 
tých zvyšných 25,00 až 30,00 €. Trebárs 
do dvoch obálok, šialočiek, peňaženiek a 
pod. 

• Vreckové v sume asi tak 10,00 € si 
premeníme na drobné a vždy ráno si 



• necháme pri sebe 1,00 €. Minieme ich aj 
neplánovane, podľa potreby. Keď túto 
potrebu mať nebudeme, alebo čo 
neminieme, vrátime do peňaženky, 
šialočky, krabičky – späť do úschovy. 
Každé ráno nové 1€ a nič viac. 

• Ak vieme, že budeme potrebovať peniaze 
na lieky, tie by nám mali poskytnúť rodičia 
podľa predchádzajúcej dohody.



• Keď vieme, že ideme kupovať niečo viac, 
plánovane, zoberieme si so sebou financie 
podľa predpokladaného nákupu a hneď po 
príchode domov si na blok dáme poznámku 
– OP (osobná potreba) a zvyšné financie 
vrátime na určené miesto. 

• Zároveň si daný výdavok napíšeme na 
priľahlú stranu zápisov – do výdavkov. 
Odporúčam si to značiť červenou farbou a 

   



• výsledok, teda zostávajúcu sumu označiť 
tiež farebne. Lepšie si to uložíme do hlavy a 
mozog nám bude vysielať signály, koľko 
sme minuli a koľko si ešte môžeme dovoliť 
minúť. A tak to pôjde celých 30/31 dní. Ku 
koncu mesiaca si urobíme rekapituláciu – 
koľko nám zostalo v poháriku – vreckové -, 
koľko sme minuli v rámci osobných 
výdavkoch, výdavky na iné cestovné a 
zistíme, 

    



   aká je naša bilancia, či sme prekročili 
rozpočet a siahli sme aj na úspory, alebo 
sme zostali niekomu niečo dlžní, ev. či 
nám niečo zostalo. 

      



Odporúčanie 

• Sledovať svoje výdavky neznamená žiť v 
izolácií od ostatných. Je pravdou, že 
naozaj nie je potrebné každý deň sa 
stretávať v rôznych krčmách, chodiť po 
obchodoch, a pod. Stačí si dať 2-3 dni 
pauzu, čo dokážu pochopiť aj tí najbližší a 
takto si navrstviť náš denný rozpočet 
vreckového, alebo výdavky osobnej 
potreby. A potom si ich k spokojnosti užiť. 



Odporúčanie – ďalej ...

• Ak je na začiatok nášho finančného 
mesiaca naša bilancia dobrá a sme v 
pluse, môžeme sa rozhodnúť, či dané 
úspory pripočítame ako hotovosť k novej 
mesačnej hotovosti, či si ich odložíme do 
šáločky rezerva, alebo si ich priložíme k 
úsporám. A na čo úspory? 



Ďalej ...
• O tom by bolo treba začať uvažovať a 

rozprávať spolu aj s rodičmi, ale to asi až  
po troch mesiacoch. Dovtedy sa Vaše 
finančné myslenie zastabilizuje, budete 
aktívnejší hlavne v plánovaní, v evidencií 
a Váš rozpočet sa Vám pretisne do 
podvedomia. Znamená to, že skôr, ako 
čokoľvek kúpite, miniete Váš mozog 
zaregistruje a dá Vám pokyn áno, či nie. 



Záver
• Vy, ktorí máte príjem vyšší ako 320,00 € 

odporúčam spolu s rodičmi prehodnotiť 
všetky náklady spojené s užívaním bytu, 
zariadenia, používaním auta, spolužitím s 
domácimi zvieratami a pod. Dohodnúť sa s 
rodičmi, že ste ochotná/ý prispievať si viac 
na lieky, ev. na nejakú domácu rezervu 
spojenú s predpokladanými výdavkami v 
domácnosti – napr. maľovanie, prerábka...



   bytu a pod. Možnože od rodičov vyvstane 
požiadavka, prispievať viac na stravu. To 
všetko je vecou dohody Vás a so 
spolubývajúcimi. V každom prípade by ste 
však mali byť informovaní, aké sú skutočné 
náklady rodiny spojené nielen s bývaním, 
stravou, ale aj ostatné ako je prevádzka 
auta, chov psa, mačky a pod. V prípade, že 
Váš príjem je obdobný príjmu ostatných



• členov rodiny, bolo by žiaduce dohodnúť 
sa na vyšších príspevkoch. Ak rodičia 
trvajú na inom modely, napr. viac si šetriť, 
lepšie sa obliekať, cestovať, vzdelávanie, 
je možné si svoj príjem upraviť aj v tomto 
zmysle. 

• Horšie to býva, keď Váš príjem je oveľa 
nižší, ako uvádzané príspevky danej 
rodiny. Čo je potrebné robiť v tom 
prípade?



• Samozrejme je na prvom mieste dohoda 
oboch strán. Teda Vás i rodičov. Opakujem 
dohoda!!! Musíte poznať názor a potreby 
ostatných členov rodiny a tí by zase mali 
brať do úvahy nielen Váš príjem, ale i Vaše 
možnosti. Tak, ako berie na vedomie celá 
rodina ich možnosť sebarealizácie i príjmu 
s dostatkom podpory rastu ich osobnosti. 

    



Keď rodina som ja 
sám/a

• A môj príjem je oveľa, oveľa nižší, ako sú už 
spomínané životné náklady. Je možné 
pomôcť cez finančnú gramotnosť aj takýmto 
ľuďom? Určite áno. Iba to už nie je také 
jednoduché a plošne znázorniteľné ako, keď 
ten príjem je primeraný. 

• Ako z toho von? Jedine individuálnym 
prístupom ku každému osobitne a 
individuálnym prehodnotením všetkých 
daných



• možností. To však nie je možné tu a teraz.

•                Z á v e r  - poučenie
• V prípade, že ktokoľvek z nás sa dostane do 

takých situácií, že má problémy so splátkami, 
hrozí exekútor, alebo čosi podobné, je vždy 
potrebné konať. Keď inak nie, požiadať blízkeho 
človeka, zdôveriť sa mu s danou situáciou a 
hľadať riešenie. Nikdy nie skrývať sa pred 
veriteľmi. Problém sa tým nikdy nevyrieši, iba 
sa navŕši. A ja som tu pre Vás aj vtedy!!!



DISKUSIA



Ďakujem za 
pozornosť!
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