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PRACOVNÝ ZOŠIT PRE FINANČNÚ 
GRAMOTNOSŤ RÓMOV

O PROJEKTE FINALLY
Motivácia partnerov pre projekt sa opiera o skúsenosti so špecifickou cieľovou skupinou Rómov, ich potreby pre ďalšie 
vzdelávanie a špecifické ekonomické postavenie. Rómovia predstavujú najväčšiu etnickú menšinu v Európe, ich situácia je 
stále charakterizovaná diskrimináciou, sociálnym a ekonomickým vylúčením. Zlá finančná situácia, vysoká negramotnosť, 
nízke vedomosti o tom, ako spravovať peniaze, vykonávať transakcie, nájsť spoľahlivé informácie a robiť dlhodobé rozhod-
nutia, v čase hospodárskej krízy, rómska menšina čelí ešte vyššiemu riziku chudoby a nezamestnanosti. Preto je zjavne 
veľká potreba zaviesť finančné vzdelávanie a riešenie konkrétnych okolnosti tejto ohrozenej skupiny.
Hlavným cieľom projektu je preto zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti rómskych dospelých a informovať ich o rôznych 
službách pre domácnosti. Po prvé, používaním jednotnej metodiky sme skúmali vo všetkých partnerských krajinách, aká je 
znalosť Rómov v tejto oblasti. Vykonali sme rozhovory so sprievodnou osobou individuálne u Rómov, dve skupiny profe-
sionálov zaoberajúcich sa rómskou problematikou a významných predstaviteľov rómskej komunity. Ďalej skúmaním liter-
atúry sme zisťovali, ako väčšinou vzdelaní Rómovia úspešne riadia svoje rodinné financie. Na základe tohto výskumu stále 
rozvíjame vzdelávací program o tom, ako efektívne spravovať rodinné financie, byť informovaný spotrebiteľ, ušetriť peniaze 
a nakupovať múdro.  Vzdelávací materiál je prispôsobený potrebám rómskej menšiny, a zameraný na získanie praktických 
zručností s cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu života. Nástroje programu a učenia budú testované prostredníctvom pilotných 
akcií, vytvorené a zverejnené vo všetkých jazykoch partnerov na konci projektu
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AKO POUŽIŤ TENTO PRACOVNÝ 
ZOŠIT?

Tento pracovný zošit pozostáva zo 38 cvičení. Každé 
má jasne definovaný zámer, ktorý spolu s ostatnými 
časťami aktivít pomôže pri školení . 
Verbálne inštrukcie sú pre trénera sú v každom 
cvičení vysvetlené. Neobávajte sa opýtať pri rôznych 
nejasnostiach. 

Ikony

Zámer 

Robte SI 
poznámky

Hranie rolí

Kľúčové 
informácie

Kontrola 

Simulácia

Strihať 

Potrebný čas

Domáca úloha



• Akým mám stály príjem? 

• Ako urobiť rozpočet domácnosti?

• Čo potrebujem kúpiť? 

• Koľko môžem minúť?

• Chýbajú peniaze?

• Môžem prehodnotiť kúpy?
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CVIČENIE 1A: ZOSUMARIZOVANIE PRÍJMOV VAŠEJ 
DOMÁCNOSTI

Zámer: Pomôcť mi realizovať, koľko peňazí príde do náško rodinného rpzpčtu každý mesiac

1. Úloha: Sumarizujte Vaše mesačné príjmy.

2. Úloha: Sumarizujte mesačný príjem Vašej domácnosti.

Zdroj príjmu Mesačný príjem 
(suma) - JA

MATKA OTEC SESTRA BRAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Môj celkový príjem MATKIN 
celkový 
príjem

OTCOV 
celkový 
príjem

SESTRIN 
celkový 
príjem

BRATOV 
celkový 
príjem

Celkový 
mesačný 
príjem 
domácnosti

Potrebný čas: 30 + 30 minút

Ja+Matka+Otec+Sestra/Brat



7

3. Úloha: ROZLÍŠENIE PRAVIDELNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH PRÍJMOV 

 

Ktoré z uvedených príjmov sú pravidelné?

Potrebný čas: 10 minút

DOMÁCA ÚLOHA : Požiadajte členov vašej domácnosti, aby porozmýšľali o svojich zvyčajných dodatočných/
nepravidelných príjmoch. Ak nevedia určiť čiastku, čo sa týka mesačnej úrovne, spýtajte sa ich, koľko z týchto príjmov 
dostávajú ročne. Prepočítajte čiastky, za účelom získania nepravidelných príjmov na mesačnej úrovni. Nakreslite 
ďalšiu tabuľku a pridajte príslušnú čiastku do príjmov každého člena domácnosti (vrátane vás), a potom prepočítajte 
celkový mesačný príjem domácnosti.
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CVIČENIE 1B. AKO MÍŇAME?

Zámer: Pomôcť zistiť koľko míňam.

Aby ste boli čo najpresnejší, prosím, pamätajte na príklad príjmov v domácnosti, ktoré sme 
vám dali a pokyny poskytnuté počas tréningu.

Potrebný čas: 30 minút
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CVIČENIE 1C: ROZLIŠOVANIE POTRIEB A PRIANÍ

Zámer: Pomôcť porozumieť, aký je rozdiel medzi potrebami a želaniami/prianiami. 

Potrebný čas: 25 minút

potreby priania
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CVIČENIE 1D. USPOKOJOVANIE POTRIEB A ŽELANÍ

Zámer: Naučiť sa rozlišovať medzi potrebami a želaniami. 

Označte odpoveď. 

 

 

Potrebný čas: 20 minút

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA

POTREBA
ŽELANIA
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CVIČENIE 1E: ZOSTAVOVANIE PREDBEŽNÉHO 
ROZPOČTU DOMÁCNOSTI

Zámer: Naučiť sa počítať očakávané výdavky domácnosti. 

Suma

Celkový príjem domácnosti

Typ výdajov  Suma

Výdaje týkajúce sa bývania: Nájom/pôžička

Mesačné účty: 
 elektrina
 teplo
 telefón
Internet…

 

Výdaje týkajúce sa detí (škola, špeciálne jedlo…)  

Bežné nákupy:
Potraviny 
Toaletné potreby / kozmetika

 

Doprava (pohonné hmoty, údržba auta, poistenie auta 
alebo lístok na autobus atď.)  

Oblečenie  

Lekárska starostlivosť  

zábava, dovolenka  

ROZDIEL MEDZI PRIJÍMAMI A VÝDAVKAMI  

Potrebný čas: 45 minút
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CVIČENIE 1F: SLEDOVANIE VÝDAVKOV

Zámer: Naučiť sa urobiť zoznam očakávaných výdavkov domácnosti. 

V zozname výdavkov označte problematické položky/ výdavky. 

   Dodatočné výdavky     SUMA

Spolu

Výsledok rozpočtu domácnosti (z predošlého cvičenia, 
1E)

Dodatočné výdavky

Výsledok

 

Potrebný čas: 35 minút
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CVIČENIE 1G: PREHODNOTENIE VÝDAVKOV – K MÚDREJŠÍM 
ROZHODNUTIAM A DOBRÝM NÁVYKOM UTRÁCANIA

Zámer: Porozumieť koľko míňame týždenne. 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena

Potrebný čas: 30 minút

Spolu za deň

Spolu za týždeň
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DOMÁCA ÚLOHA/CVIČENIE 1H.  PREHODNOTENIE 
VÝDAVKOV – K MÚDREJŠÍM ROZHODNUTIAM A 
DOBRÝM NÁVYKOM UTRÁCANIA

Pondelok  Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena Položka Cena

Spolu za deň

Spolu za týždeň



16

CVIČENIE 1I: VEĽKÉ VS. MALÉ OBCHODY 

Zámer: Zistiť, ako propagačné akcie/letáky môžu ovplyvniť rodinný rozpočet.

Potrebný čas: 25 minút
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CVIČENIE 1J: VYTVORENIE NÁKUPNÉHO ZOZNAMU

Zámer: Ukázať, že každý člen rodiny má svoje priority. 

MATKA

Mäso
Ovocie

Zelenina
Čistiace prostriedky
Oblečenie pre deti
CUkor/ Sladkosti

OTEC

Benzín
Pneumatiky

Cigarety
Pivo
Syr

Chipsy

STARÁ MAMA

Mäso
Čistiace prostriedky

Zelenina
Olej

Mäso

STARÝ OTEC

Káva
Cigarety

Pivo
Lieky
Mäso
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1
2.
3. 
4. 
5. 

Potrebný čas: 30 minút

DOHODLI STE SA??

Nákupný zoznam  
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CVIČENIE 1K: VYUŽITIE MOŽNOSTÍ NA CHYTRÉ 
NAKUPOVANIE

Zámer: pomôcť vybrať si pre mňa cenovo najlepší produkt a prečo to kúpim?

Potrebný čas: 35 minút

porovnanie

výber

kalkulácia
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CVIČENIE 1L: SIMULÁCIA NÁKUPNÝCH PRAKTÍK 

Zámer: uvedomiť si, aké sú výhody a nevýhody nákupu v malých obchodoch / hypermar-
ketov.
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Potrebný čas: 75 minút
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CVIČENIE 1M: ZNÍŽENIE VÝDAVKOV 

Zámer: pomôcť rozdeliť si výdavky, a plánovať ich s ohľadom na cenu a množstvo a kvalitu. 

Príklad:

Kategória výdavkov pri produktoch: 

 5 l mlieka X (značka) za mesiac – celková cena: …

 5 l mlieka Y (značka) za mesiac – celková cena: …

5 kg jabĺk – celková cena: …

 3 l pracieho prášku X (značka)  – celková cena …

3 l pracieho prášku Y (značka)  – celková cena …

Potrebný čas: 60 minút
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SLOVNÍK 

Príjem - Peniaze, ktoré jednotlivec alebo podnik dostane výmenou za dodávku tovaru alebo služieb , 
alebo prostredníctvom investovania kapitálu .

 
Výdavky – peniaze na niečo minuté

Rozpočet - Odhad príjmov a nákladov počas stanoveného (budúceho) obdobia. 

Pravidelné príjmy zvyčajne prichádzajú často, riadne , v presnom čase alebo v mesačnom období a  človek sa 
môže na ne spoľahnúť a plánovať..

Nepravidelné príjmy sú zdroje, ktoré sú realizované z času na čas, občas .

Nákupný zoznam- Zoznam potrebných položiek

Potreby - sa týkajú širokých skupín produktov / služieb , t.j rôzne ponuky môže uspokojiť jednu potrebu .

Želania - sú určené presnejšie - zodpovedajú na konkrétny produkt/ službu, alebo dokonca značky.

Deficit – nedostatok peňazí. 
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• Spôsoby sporenia.

• Ako si vytvoriť plán sporenia?

29

krok1
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MODUL 2

4
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CVIČENIE 1 – AKÁ JE VAŠA OSOBNOSŤ ČO SA TÝKA 
PEŇAZÍ?1

Účel: Pomôcť porozumieť aky som typ v oblasti míňaní peňazí?  

Psychológia peňazí
Aké je Vaše motto týkajúce sa peňazí?
Kvíz osobnosti zameraný na peniaze

1. Ak sa k Tebe dostane nečakane 20 000 eur, aký by bol Tvoj prvý impulz:
A. Utratiť na veci, ktoré mám rád, vrátane darčekov pre ostatných.
B. Vložiť to na môj sporiaci účet.
C. Bol by som taký ohromený, že na určitú dobu by som odložil rozhodovanie.
D. Investovať na to, aby sa dosiahol čo najväčší možný zisk.
E. Použiť z toho čo najväčšiu časť aby bol svet lepším miestom.

2. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s peniazmi:
A. Baví ma utrácanie peňazí na darčeky pre mňa a ostatných, a na hocičo čo mi prináša okamžité potešenie.
B. Držím sa toho a vychutnávam si uvažovanie o tom, aké zabezpečenie poskytujú. 
C. Snažím sa na to nemyslieť a dúfam, že sa samé o seba postarajú.
D. Veľmi sa bojím a hľadám stratégiu ako ich znásobiť.
E. Uistím sa, že to nikdy neovplyvní moje životné voľby.

3. Moje ciele ohľadom peňazí sú:
A. Mať ich dostatok, aby som si mohol kúpiť čo chcem.
B. Ušetriť teraz dostatok peňazí aby som sa nemusel nikdy strachovať o svoju starobu.
C. Nejasné.
D. Zarobiť ich čo najviac v čo najkratšom možnom čase. 
E. Mať dostatok na uspokojenie základných potrieb a zvyšok dať preč.

4. Pokiaľ ide o sledovanie rozpočtu:
A. Nenávidím slovo rozpočet. Preferujem plán utrácania peňazí.
B. Užívam si nasledovať ho.
C. Nemám rozpočet a nikdy žiaden nebudem chcieť. Moje peniaze sa samé o seba postarajú.
D. Často prerábam rozpočet aby som našiel spôsoby mať viac peňazí na míňanie i ušetrenie.
E. Som hrdý na nenáročný život, že som nikdy rozpočet nepotreboval.

5. Pokiaľ ide o míňanie peňazí:
A. Milujem utrácať peniaze, a mám tendenciu míňať viac ako si zarobím.
B. Radšej by som peniaze šetril ako ich utrácal. Utrácanie peňazí ma znervózňuje.
C. Dúfam, že budem mať dostatok peňazí, ktoré mi pokryjú neočakávané výdavky.
D. Užívam si utrácanie peňazí, rovnako ako aj ich zhromažďovanie v rovnakom čase.
E. Nesledujem, kam idú moje peniaze. A ani to nechcem robiť. Sústredím sa na dôležitejšie aspekty môjho 

života.

1 http://www.nebraskafinancialeducation.org/wp-content/uploads/2011/09/money-personality-quiz.pdf

http://www.nebraskafinancialeducation.org/wp-content/uploads/2011/09/money-personality-quiz.pdf
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6. Zaoberám sa vedením finančných záznamov nasledovne:
A. Uchovávam si niektoré záznamy, ale mám problém s ich usporiadaním a nájdením.
B. Bavím ma si viesť starostlivo záznamy.
C. Nie som si ani istý, ktoré záznamy by som mal uschovať.
D. Prepracovávam moje záznamy, aby som zistil spôsoby ako zarobiť viac peňazí alebo ako lepšie pracovať 

s peniazmi.
E. Nevediem si záznamy. Nerád trávim čas týmto spôsobom.

7. Pokiaľ ide o šetrenie peňazí:
A. Mám problém ušetriť peniaze, a to mi niekedy vadí.
B. Šetrenie je pre mňa prirodzené. Robím to pravidelne a konzistentne.
C. Viem, že by som mal šetriť peniaze, ale nikdy sa k tomu nedostanem.
D. Baví ma šetriť veľké množstvo peňazí a trávim veľa času a energie uvažovaním o tom ako ušetriť peniaze.
E. Šetrím len na absolútne nevyhnutnosti.

8. Toto je môj postoj k požičiavaniu peňazí:
A. Ja si požičiavam peniaze pomerne často, ale ležérne ich splácam nazad.
B. Pokúšam sa nikdy si nepožičiavať peniaze od nikoho.
C. Pokúšam sa nepožičiavať si peniaze, ale keď musím, zisťujem, že je veľmi ťažké ich vrátiť nazad.
D. Som ochotný si požičať veľké sumy peňazí, ak mi to pomôže zarobiť viac, ale mám strach z  dlhov, 

v prípade že sa zisky nevykazujú rýchlo.
E. Požičiam si len pre absolútne nevyhnutnosti.

9. Pokiaľ ide o kreditné karty, sú obavy:
A. Mám vo zvyku používať často kreditné karty a vykonať minimálnu platbu.
B. Vždy som inklinoval k tomu, vyhnúť sa použitiu úveru. Dávam prednosť platbe v hotovosti alebo šekom.
C. Nevenujem pozornosť stavu mojich kreditných kariet. Často som zabudol zaplatiť aj mesačné minimum, 

až kým som nedostal upomienku.
D. Nevadia mi veľké poplatky, pokiaľ ich viem rýchlo zaplatiť. Veľa myslím na účty mojich kreditných kariet.
E. Radšej nemať vôbec kreditné karty. Ak mám jednu, tak ju používať čo najmenej.

10. Pokiaľ ide o zabezpečenie pre prípad núdze:
A. Stále si myslím, že čoskoro budem mať dostatok začať šetriť pre prípad núdze ale stále tam úplne nie 

som.
B. Snažím sa pravidelne šetriť na fond pre prípad núdze.
C. Nemám dosť uložené pre prípad núdze. Dúfam len v to najlepšie.
D. Dal som stranou značnú sumu peňazí pre prípad núdze, ale stále mám obavy.
E. Nemám peniaze bokom pre prípad núdze, ale skoro nikdy nepremýšľam o tom čo by som urobil, ak by sa 

stalo niečo zlé.

11. Pokiaľ ide o platenie daní:
A. Mám problém s úsporou peňazí na dane a daňovým priznaním, cítim sa stiesnene každý rok pred 15. 

aprílom. 
B. Pravidelne šetrím na dane a daňové priznanie zvyčajne ukončím pred 15. aprílom. 
C. Snažím sa naškriabať aspoň nejaké záznamy len aby boli dane splnené. Vždy som prekvapený, koľko 

peňazí si požičiam každý rok.
D. Som hrdý na väčší príjem/prínos a každým rokom platiť nižšie dane, pokiaľ je to možné. 
E. Neznášam sústrediť sa na dane a snažím sa ich naplniť bez zmätkovania. 
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12. Keď chcem určitú položku/tovar, ale nie je to v rámci môjho rozpočtu:
A. Kúpim to bez ohľadu na to či si to môžem dovoliť alebo nie.
B. Ak je táto položka pre mňa dostatočne dôležitá, prídem na spôsob ako upraviť svoj rozpočet tak aby 

som si to mohol dovoliť. Ak to pre mňa nie je dôležité, nebudem sa tým zaoberať.
C. Buď sa rozhodnem, že to fakt nechcem, alebo sa posnažím nájsť spôsob ako za to zaplatiť neskôr.
D. Ak to naozaj chcem, vždy môžem nájsť spôsob ako za to zaplatiť.
E. Väčšina vecí, ktoré chcem nie sú luxusný tovar, takže si ich môžem dovoliť. Ak by som chcel niečo 

neuveriteľné/špeciálne a drahé, možno by som si to kúpil, ale tento nákup by mi vytvoril nepríjemný 
pocit.

13. Keď sa cítim na dne, míňanie peňazí:
A. Vždy ma povzbudí.
B. Je to posledná vec, ktorú by som spravil, a to minúť peniaze z úspor len pre pozdvihnutie nálady. 
C. Nemyslím si, že toto je spôsob, ktorý mi pozdvihne náladu. 
D. Míňanie peňazí vo veľkom a tvorba plánov ako sa dostať k peniazom mi robí radosť.
E. Cítim sa len horšie. Utrácať peniaze nemá nič spoločné so šťastím. 

14. Robím si starosti s peniazmi.
A. Nie veľmi. Užívam si ich míňanie.
B. Neustále. Je to hlavná vec o ktorú sa obávam. 
C. Iba vtedy, keď bola finančná kríza. 
D. Celý čas mám trochu obavy. Ale robím čo môžem aby som si to dobre zariadil.   
E. Nikdy. Mám starosti s dôležitými vecami!

15. Ak by som vyhral v lotérii milión eur, moja prvá reakcia by bola:
A. Byť šialene nadšený uvedomujúc si, že si odteraz môžem kúpiť čokoľvek chcem. 
B. Cítiť sa šokovane, ohromene, veľmi by sa mi uľavilo, že moja budúcnosť je teraz v bezpečí. 
C. Byť totálne ohromený - nemám predstavu ako by som to zvládal.
D. Byť veľmi šťastný a spokojný, okamžite by som začal premýšľať o tom ako by sa mohli moje súčasné 

peniaze rozrásť a používať ich pre vlastné potešenie. 

E. Cítiť sa previnilo, že niektorí na svete nemajú nič.

DOPLŇTE SVOJE ODPOVEDE:
A : 
B : 
C : 
D : 
E:

Písmeno, ktoré ste vo Vašej odpovedi využili najčastejšie zodpovedá o vašej osobnosti v oblasti financií.
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POZNÁMKA:
Tento kvíz vytvorila Oliva Mellan, autor “Money Harmony”.
 
A. Spender („míňač peňazí“)
Ak ste mínač peňazí, užívate si svoje peniaze na nákup tovaru a služieb pre Vaše okamžité potešenie. 
Možno Vás tiež robí šťastným, keď míňate peniaze na darčeky pre iných. Je pre Vás ťažké šetriť 
peniaze a určiť si priority na čo by ste chceli peniaze v živote použiť. V konečnom dôsledku je však 
pre Vás ťažké odložiť si bokom dostatok peňazí na nákupy v budúcnosti a dlhotrvajúce finančné 
ciele. Vy miniete väčšinu alebo všetky peniaze, ktoré zarobíte, dokonca ste niekedy aj v dlhoch. 
Teraz je dôležité si uvedomiť, že ľudia, ktorí sú v dlhoch nie sú utrácači, oni len nemajú dosť peňazí 
na uspokojenie ich základných životných potrieb. Ak je Váš vlastný príjem v súvislosti s výdavkami 
nedostatočný, čelíte skutočnej finančnej kríze. Budete musieť prísť so stratégiou, ako navýšiť svoje 
príjmy. 

B. Hoarder („škrečok“)
Ak máte tendenciu hromadiť svoje peniaze, vy radšej šetríte peniaze. Tiež radi dávate na prvé 
miesto svoje finančné ciele. Pravdepodobne máte rozpočet a  užívate si systém nadobúdania 
peňazí a pravidelného preskúmavania svojho konta. Je pre Vás ťažké míňať peniaze na Vás samých 
i na svojich blízkych kupovaním luxusných darčekov/tovaru, hoci aj praktických darčekov. Takéto 
nákupy sú pre Vás nerozumné. Míňanie peňazí na dovolenky, zábavu a  dokonca aj oblečenie 
vnímate ako zbytočné výdavky. Ak premýšľate o  investícii peňazí, máte tendenciu sa obávať 
a zaujímate sa predovšetkým o bezpečnosť v budúcnosti, najmä pri odchode do dôchodku. Šetriť 
na horšie časy je pre Vás typické. Pokiaľ ste extrémny šetrič, možno by ste chceli uložiť peniaze 
dostatočne blízko k Vám, aby ste sa vyhli konzervatívnym investíciám ako sú peňažné trhy, dlhopisy 
alebo podielové fondy. Niektorí hromadiči peňazí sú známi ukrývaním ich peňazí pod matracom 
a na iných tajných miestach. Tieto miesta preferujú pre uložením peňazí do banky. Tieto prípady 
sú však relatívne vzácne. V závislosti od toho, akú extrémnu tendenciu má „šetrič“, môže vykazovať 
niektoré ale i všetky z týchto znakov. 

C. Avoider („vyhýbajúci sa“)
Ak máte tendenciu byť avoider, budete mať pravdepodobne ťažké časy s balansom Vašej šekovej 
knižky, platením svojich účtov okamžite a spracovaním a odovzdaním Vašich daní až do poslednej 
minúty. Neviete, koľko peňazí máte, koľko ste si požičali, nemáte prehľad v tom, koľko peňazí ste 
minuli. Môžete sa vyhnúť investovaniu peňazí, dokonca ak ste už nejaké investovali, pretože sa 
to môže spájať s viacerými problémami. Možno máte pocit, že ste neschopný alebo ohromený, 
pokiaľ máte čeliť otázke o Vašom finančnom živote. Pokiaľ ste extrémny avoider, možno pociťujete 
aj nejakú finančnú úzkosť alebo paralýzu. Niektorí avoiders zdieľajú názor, že peniaze sú špinavé 
a preto sa im vyhýbajú. Iní majú zasa nejaké aristokratické opovrhnutie k nudnému, nepodstatne 
detailnému finančnému životu. Väčšina však zdieľa pocit, že sú nedostatoční či nekompetentní pri 
riešení podrobností ohľadom finančného života. 
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D. Amasser (“hromadič”)
Ak máte tendenciu byť amasser - hromadič, ste najšťastnejší, keď máte k dispozícii minúť veľké 
množstvo peňazí, ušetriť či investovať. Ak aktuálne neutrácate, nešetríte či neinvestujete peniaze, 
máte pocit prázdnoty. Tento typ osobnosti berie peniaze ako svoju hodnotu sily. Nedostatok peňazí 
môže viesť k depresiám či pocitom zlyhania. Ak sa rozhodnete nájsť svojho finančného poradcu, 
budete sa usilovať investovať peniaze tak, aby nastala ich vysoká návratnosť, pretože dúfate, že 
prídete k peniazom tak rýchlo, ako je to len možné. Užívate si vlastné rozhodnutia ohľadom Vašich 
peňazí, a preto sa bojíte zveriť ich do rúk profesionálom, kde by mohli peniaze trochu uniknúť 
spod Vašej kontroly nad nimi. Na druhej strane, ak ste pesimista, a ste už unavený z neustáleho 
premýšľania nad svojimi peniazmi, mali by ste prijať pomoc dobrého finančného poradcu. 

E. Money Monk („skromnosť“)
Ak ste Money monk, myslíte si, že peniaze sú špinavé, že je to zlé a máte toho plné zuby, pokazí 
Vás to. Vo všeobecnosti si myslíte, že peniaze sú „koreňom všetkého zla“. Je pochopiteľné, že 
sa stotožňujete so skromnými ľudskými podmienkami/prostriedkami, skôr ako s  tými, ktoré 
hromadia bohatstvo. Ak ste náhodou prišli k peniazom neočakávane (napr. dedičstvo), stanete sa 
znepokojenými či nervóznymi s toľkými peniazmi. Bojíte sa, že by sa mohol Váš majetok rozrásť 
a stanete sa ešte bohatšími, čo Vy nechcete. Radšej budete investovať do pre Vás hlbších hodnôt 
ako sociálna podpora a iné. 

Čas k dispozícii: 45 minút
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CVIČENIE 2B: VYTVORTE VAŠE KRÁTKODOBÉ A 
DLHODOBÉ CIELE SPORENIA

CVIČENIE 2C: ZORAĎTE VAŠE CIELE ŠETRENIA

Zámer: Pomôcť definovať moje finančné ciele.

Zámer: Pomôcť mi zoradiť moje ciele šetrenia

CVIČENIE 2B CVIČENIE 2C

Osobné ciele Suma Časový rámec Priority

Krátkodobé ciele

Mid Term Goals

Dlhodobé ciele 

Čas k dispozícii 2B: 20 minút

Čas k dispozícii 2C: 20 minút
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CVIČENIE 2D: STANOVENIE FINANČNÝCH CIEĽOV PRE 
VYTVORENIE PLÁNU ÚSPOR

Účel: Pomôcť môjmu plánu ako dosiahnuť svoje ciele

Osobné ciele Finančné ciele Suma Časový rámec Priorita

Krátkodobé ciele

Strednodobé ciele

Dlhodobé ciele

Čas k dispozícii: 20 minút
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CVIČENIE 2E: ČO VIETE O MOŽNOSTIACH SPORENIA?

Účel: Pomôcť môjmu plánu ako by som mohol dosiahnuť moje ciele.

Možnosti sporenia Cieľ/Význam Výhody Nevýhody

Čas k dispozícii: 20 minút



Peter (30) Jan (28)
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CVIČENIE 2F: ČO VIETE O BANKOVÝCH SLUŽBÁCH?

Účel: Pre ilustráciu ako by mohli byť pre mňa bankové služby užitočné

Stretnutie s bratmi Horvátovcami2

Čas k dispozícii: 30 minút

2 http://www.nadaciaslsp.sk/cvicna-banka/skolenie/bankovce

• Čašník
• Mesačný príjem 
  700 € + 100 € prepitné

• Nezamestnaný
• Mesačný príjem 200 € 
  zo štátnej podpory

http://www.nadaciaslsp.sk/cvicna-banka/skolenie/bankovce
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CVIČENIE 2G: PORADCA PRE ÚSPORY

Účel: Dať mi nejaké nápady, ako ušetriť peniaze.

Osoba pracuje na plný úväzok. Začala svoju prvú prácu pred rokom. Platí účty a má zvyšných 
30 EUR mesačne, nakoľko žije so svojimi rodičmi. Radšej, ako utratiť tieto peniaze sa táto 
osoba rozhodla odložiť si ich stranou do budúcnosti. V blízkej budúcnosti si plánuje kúpiť 
auto. Avšak, keď ide von s kamarátmi, zvyčajne minie viac, ako plánova/al. Nemá žiaden 
bankový účet, pretože uprednostňuje hotovosť. 

· Aké možnosti sporenia by ste odporučili tejto osobe?

· Aké výhody majú tieto možnosti sporenia?

Čas k dispozícii: 50/30 minút
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CVIČENIE 2H: MOBILNÉ APLIKÁCIE PRE OSOBNÉ 
FINANCIE (LEN AK JE TO VHODNÉ PRE CIEĽOVÚ 
SKUPINU)

Účel: Demonštrovať ako použiť môj smart phone a mobilné aplikácie pre osobné financie. 

Čas k dispozícii: 20 minút
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CVIČENIE 2I: VYTVORTE VÁŠ PLÁN ÚSPOR

Účel: Pomôcť mi uvedomiť si, ako môžem dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom sporenia 
peňazí.

Osobné ciele Finančné 
ciele

Suma Časový rámec Priorita Možnosti sporenia

Môžu byť 
použité

Nemôžu 
byť použité

Krátkodobé ciele

Strednodobé ciele

Dlhodobé ciele

Čas k dispozícii: 40 minút
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1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1
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500

100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

500 500 500 500

500 500 500 500 500
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Kľúčové slovánik

Sporenie – Vyvarovanie sa prebytku výdavkov; hospodárnosť3

Investovanie – Zverenie peňazí alebo kapitálu s cieľom získať finančnú návratnosť4

Krátkodobé ciele – do jedného roka;
Strednodobé ciele - od 2 do 5 rokov;
Dlhodobé ciele- 5 alebo 10 rokov alebo dlhšie;

Bežný účet “neviditeľná automatické peňaženka”
· Človek môže robiť bankové transakcie - ako vkladanie peňazí, vyberať peniaze a posielať 

peniaze na iné účty
· Inkasá, ktoré sa pravidelne platia (napr. nájomné, voda, plyn ...) 

Platobná alebo debetná karta “plastové peniaze”
· S kartou môžete vytiahnuť papierové peniaze (v bankomate)
· Najbezpečnejší spôsob nosenia peňazí
· Kartou môžete platiť tovary a služby 

Kreditná karta “pôžička vo vrecku”
· Platobná karta ktorou si môžete vybrať peniaze alebo platiť peniazmi, ktoré nie sú vaše
· Určitú dobu je to “vrecková pôžička” zadarmo, ale potom platíte okrem požičaných peňazí 

späť aj úroky

Sporiaci účet „flexibilné prasiatko“
· Kombinácia bežného účtu a spôsob, ako ušetriť peniaze na určitú dobu
· Peniaze na účte nie sú viazané (rovnako ako na bežnom účte) 

Termínovaný vklad „dlhodobé prasiatko“
· Účet v určitom období, ktorý počas istého obdobia najvýhodnejšie zhodnocuje uložené 

peniaze v banke
· Peniaze sú však po celú dobu viazané

Úrok «Peniaze vyrábajú peniaze»
· „Požičané peniaze banke»
·  Úroková sadzba na trhu závisí na výške úrokov centrálnej banke
· Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí 

klient banke

3 dictionary.search.yahoo.com
4 dictionary.search.yahoo.com
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• Ako si môžem požičať peniaze?
• Odkiaľ si ich môžem požičať?
• Za akú cenu?

69

5

krok1

krok 2

krok 3

krok 4

krok6

krok 5

MODUL 3
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CVIĆENIE 3A: SKÚSENOSTI S POŽIČIAVANÍM

Zámer: donútiť ma porozmýšľať , kde si možem požičať peniaze, od kedy a prečo?

Source of money to borrow – Zdroj peňazí na požičanie
Family members, relatives and friends – Členovia rodiny, príslušníci a priatelia

“Loan sharks” – úžerníci

Developing/humanitarian organization -  Rozvoj/humanitárne organizácie

Credit cooperatives – úverové družstvá

Banks - banky

Čas k dispozícii: 60 minút

Zdroj pre 
požičanie peňazí

Členovia rodiny, 
súrodenci 
a priatelia

„Úžerníci“

Rozvojové/ 
humanitárne 
organizácie

Úverové 
spoločnosti

Banky
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CVIČENIE 3B: ÚVEROVÁ KALKULAČKA – AKO VYPOČÍTAŤ 
ÚROKOVÉ SADZBY

Zámer: pomôť mi porozumiež, ako banka počíta úroky a koľko ma bude stáť pôžička z banky

Čas k dispozícii: 45 minút
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CVIĆENIE 3C: AKO VYPOČÍTAŤ ÚROKOVÚ SADZBU BEZ 
POUŽITIA ÚROKOVEJ KALKULAČKY?

Zámer: pomôcť mi ako vypočítam výšku úrokovej sadzby

Príklad

- Výška PÔŽIČKY = 1000

- Úroková sadzba (ročná) = 50 % = 0.5

   ROČNÁ SPLÁTKA = 1000 x (1 + 0.5) = 1000 x 1.5 = 1500 

Čas k dispozícii: 45 minút

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%94
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CVIČENIE 3D: V KANCELÁRII BANKY – POCHOPENIE 
PROCESU ŽIADOSTI O PÔŽIČKU

Zámer: pomôť pochopiť ako požiadať o pôžičku

Bankový úradník položí otázky:
Koľko peňazí budete potrebovať?
Na aké obdobie?
Na čo budete používať peniaze?
Máte ďalšie povinnosti - úvery, kreditné karty, 
hypotéky?
Ste zamestnaný? Od kedy pracujete pre tohto 
zamestnávateľa ?
Aký je váš mesačný príjem?
Koľko členov je vo vašej domácnosti?
Ste ženatý? Pracuje vaša manželka?
Máte nejaké ďalšie príjmy?
Ste pripravený k presunu peňazí cez našu banku?
Očakávané dokumenty:
- kópie občianskeho preukazu
- vyhlásenie zamestnávateľa
- môžu byť požadované ďalšie dokumenty.
Mali by ste zvážiť:
- poplatky za vybavenie - 50
- životné poistenie vzťahujúce sa k úveru 50 za rok
- poplatky za vedenie účtu - 2,50 za mesiac
-môžete obdržať splátkový kalendár
- čas na schválenie - 7 dní

Zákazník je 30 ročný muž,
Zamestnaný na plný úväzok ako logistická 
podpora v obchode, 
Je 2 roky u rovnakého zamestnávateľa 
Pravidelný mesačný príjmu – 850,
Ženatý , s 3 deťmi ( 2 v škole ) poberá detské 
prídavky, manželka je nezamestnaná, 
Nemá žiadne ďalšie úverové záväzky, 
Žiada o úver na rekonštrukciu domu - 5.000 na 
dobu 10 rokov.
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Čas k dispozícii: 45 minút

CVIČENIE 3E: VÝBER MEDZI ODLIŠNÝMI ZDROJMI 
VYPOŽIČIAVANIA

Zámer: pomôcť mi pochopiť, na čo musím mysliť ak si idem požičať peniaze. 

Zdroj peňazí na 
požičanie

Druh pôžičky Poplatok za 
požičania

Požiadavky na 
získanie peňazí

Dĺžka procedúry Ochrna práv   
dlžníka

Členovia rodiny, 
príslušníci a priatelia

Úžerníci

Rozvojové/ humanitárne 
organizácie

Úverové družstvo

Banka A Spotrebiteľské 
úvery

Banka A Debetná karta s 
kontom

Banka A Kreditné karty

Banka B Spotrebiteľské 
úvery

Banka B Debetná karta s 
možnosťou prečerpania

Banka B Kreditné karty

----------
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CVIČENIE 3E: VÝBER MEDZI ODLIŠNÝMI ZDROJMI 
VYPOŽIČIAVANIA

Zámer: pomôcť mi pochopiť, na čo musím mysliť ak si idem požičať peniaze. 

Zdroj peňazí na 
požičanie

Druh pôžičky Poplatok za 
požičania

Požiadavky na 
získanie peňazí

Dĺžka procedúry Ochrna práv   
dlžníka

Členovia rodiny, 
príslušníci a priatelia

Úžerníci

Rozvojové/ humanitárne 
organizácie

Úverové družstvo

Banka A Spotrebiteľské 
úvery

Banka A Debetná karta s 
kontom

Banka A Kreditné karty

Banka B Spotrebiteľské 
úvery

Banka B Debetná karta s 
možnosťou prečerpania

Banka B Kreditné karty

----------

Čas k dispozícii: 45 minút
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CVIČENIE 3F: ČO VIETE O PÔŽIČKE?

Zámer: Ukázať, ako môžu byť služby v banke nápomocné a použité.

Stretnutie s bratmi Horváthovými 1

Čas k dispozícii: 20 minút

  http://www.nadaciaslsp.sk/cvicna-banka/skolenie/bankovce

Peter (30) Jan (28)

• Čašník
• Mesačný príjem 
  700 € + 100 € prepitné

• Nezamestnaný
• Mesačný príjem 200 € 
  zo štátnej podpory
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CVIČENIE 3G: PLÁNOVANIE RODINNÉHO ROZPOČTU S 
PEŇAŽNÝMI TOKMI SPOJENÝMI S PÔŽIČKOU 

Zámer: Toto cvičenie bolo pre vás vyvinuté za účelom zhrnutia získaných poznatkov o 
rodinnom rozpočte a nových poznatkov o požičiavaní peňazí. 

Skontrolujte mesačné výdavky z cvičenia 1E (modul 1) a ukážte ich pomocou kariet. 

 
Mesačné výdavky na jedlo ……  Mesačné výdavky na elektrinu ….. Mesačné výdavky na cigarety  

…..

Mesačné výdavky na oblečenie ….. Mesačné výdavky na auto/dopravu 
….

Mesačné výdavky na lieky…..

Mesačné výdavky na potreby detí …. Mesačné výdavky na telefón ….. Mesačné výdavky na televízor a 
internet …..

Mesačné výdavky na kúrenie ….  Dobitie kreditu na mesiac …… 5000 na renováciu domu

1. 
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Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky ….

Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky ….

Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky …. Pridajte iné neočakávané výdavky ….
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Prepočítajte Vyše výdavky domácnosti za mesiac (Cvičenie 3B, Modul 3) a celkový príjem domácnosti 
(Cvičenie 1A, Modul 1)

 

Suma
Celkový príjem domácnosti

Typ výdajov

Výdaje týkajúce sa bývania: Nájom/pôžička  

Mesačné účty: 
 elektrina
 teplo
 telefón
Internet…

 

Výdaje týkajúce sa detí (škola, špeciálne jedlo…)  

Bežné nákupy:

Potraviny 

Toaletné potreby / kozmetika

 

Doprava (pohonné hmoty, údržba auta, poistenie 
auta alebo lístok na autobus atď.)

 

Oblečenie  

Lekárska starostlivosť  

zábava, dovolenka  

SPOLU  
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Čas k dispozícii: 45 minút
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SLOVNÍK

Pôžička - suma peňazí , ktoré sa očakáva , že musí byť s splatená

Hypotéka - Zvláštna forma zabezpečenej pôžičky, kde účel úveru musí byť určený pre veriteľa, na nákup 
aktív, ktoré musia byť stanovené na nehnuteľný majetok, ako je dom alebo kus poľnohospodárskej pôdy .

Kreditná karta - karta vydaná finančnou spoločnosťou, ktorá držiteľovi poskytuje možnosť požičať finančné 
prostriedky, zvyčajne v mieste predaja .
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6

krok1

krok 2

krok 3

krok 4

krok6

krok 5

• Ako si môžem zvýšiť môj príjem?

MODUL 4
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CVIČENIE 4A: REGISTRÁCIA V DATABÁZE PONÚK PRÁCE 
A KĽÚČOVÉ SLOVÁ PRI HĽADANÍ PRÁCE 

Účel: Naučiť sa ako hľadať prácu / zamestnanie  online.

Čas k dispozícii: 55 minút
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CVIČENIE 4B: PRÍPRAVA ŽIVOTOPISU

Účel: Pomoc s prípravou životopisu

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/learning-and-working-in-europe

„Ak sa kandidátovi nedarí nájsť prácu dlhší čas (jeden, dva, tri roky, alebo viac rokov) je potrebné, aby 
si prehodnotil svoj stav. Dôležité je, aby si takýto kandidáti položili otázky.typu: Naučil som sa počas 
posledných rokov niečo nové (angličtinu, prácu s PC) alebo mám dobre napísaný životopis?“

Čas k dispozícii: 55 minút

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/learning-and-working-in-europe
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CVIČENIE 4C: PREČO POTREBUJEM BYŤ SAMOSTATNE 
ZÁROBKOVO ČINNÝ?

ÚČEL:  Rozmýšľať o možnostiach ako byť samo zamestnaný.

Motívy pre výber samozamestnávania/podnikania

Čas k dispozícii: 35 minút

nefinančnéfinančné
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CVIČENIE 4D: DISKRIMINÁCIA NA TRHU PRÁCE 

Účel: Sformulovať čo znamená diskriminácia na trhu práce v našich podmienkach?

Situácia A: 

Dvaja kandidáti sa uchádzajú o prácu.  
Podľa ich životopisu, kandidátka X, 
je žena z etnickej minority, so stre-
doškoským vzdelaním a nemá prax v 
odbore.  Kandidát Y je muž z majority 
s Bc. vzdelaním a 5 ročnou praxou v 
odbore. Nakoniec dostane prácu kan-
didát  Y. 

Situácia B: 

 Dvaja kandidáti sa uchádzajú o prácu. 
Podľa životopisu majú rovnaké vzdela-
nie a prax v odbore.  Jediný rozdiel je v 
ich etnickom pôvode a ich rod. 

Kandidátka X je žena z etnickej minori-
ty, kandidát Y je muž z majority.  Na-
koniec dostane prácu kandidát  Y. 

http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 

Schválená Vládou SR, február 2015

Dostupný čas: 20 minút

http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
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CVIČENIE 4E: ČO JE MôJ PLÁN PODNIKANIA A MôŽE 
BYŤ ZISKOVÝ? 

Účel: Pomôcť mi vypracovať podnikateľský plan s nápadom, ktorý sa môže stať ziskovým.  

Produkt/služba –Aké výrobky/ produkty, alebo služby budem poskytovať?

Zákazníci –Kto je mojou cieľovou skupinou - vek, pohlavie, vzdelanie, lokalita, atď.?

Súťaž –Je niekto iný na trhu, ktorý poskytuje tieto produkty/služby?  

Dodávky/Zásoby – kde kúpim produkty, ktoré potrebujem?Ako a prečo si vyber-
iem určitého dodávateľa – cena, kvalita,lokalita, a pod. ? 

Cena, distribúcia, podpora – Ako stanovím predajnú cenu? Bude iná ako u 
konkurencie? 

Obchodné priestory a lokalita – Mám vlastné priestory, alebo potrebujem prená-
jom? 

Vybavenie – Aké vybavenie potrebujem?

Financie – Aké finančné zdroje potrebujem na začatie podnikania? Ako získam po-
trebné    zdroje? ( vlastné/rodina/priatelia, banka,štátna podpora?

Ľudské zdroje – Budem iba sám zamestnanec? Ak nie,koľko zamestnancov musím 
zamestnať?

Potrebný čas: 45 minút
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CVIČENIE 4F: MôŽEM DOSTAŤ PODPORU PRE MOJE 
PODNIKANIE?

Účel: Poskytnúť nápady kde môžem dostať finančnú podporu pre začiatok môjho podnikania.

 Dostupný čas: 20 minút
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CVIČENIE 4G: REGISTRÁCIA MôJHO PODNIKANIA

Účel: Ako podnikať legálne a v súlade s legislatívou? 

Dostupný čas: 40 minút

DPH platca

Podnikateľ/Živnostník S.R.0

Môže byť mimo systému 
platenia DPH.

Registračný proces: krok za krokom

Rozsah osobnej 
zodpovednosti

Vo všetkých prípadoch sú 
platcami DPH.

je zodpovedný za všetky 
obchodné záväzky s jeho / 
celými aktívami.

Vlastník neručí sa všetky 
záväzky spoločnosti. 
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CVIČENIE 4H: PRÍBEH ÚSPEŠNÉHO.

Účel: Poskytnúť nápady na základe úspešného príkladu.

Dostupný čas: 30 minút
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Slovník:

Samo-zamestnanec – človek, ktorý pracuje pre seba/ na seba namiesto práce pre iného zamestnávateľa, 
ktorý mu vypláca mzdu.

Zamestnanec – pracovať pre niekoho za plácu: zmluvný vzťah na základe výberového konania na pracovné 
miesto.1

Podnikateľ- osoba, ktorá organizuje a riadi akúkoľvek prevádzku, alebo podnikanie obyčajne s veľkými 
iniciatívami a s rizikami.2

1  http://www.thefreedictionary.com/employed
2  http://dictionary.reference.com/browse/entrepreneur
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PRACOVNÝ ZOŠIT PRE FINANČNÚ 
GRAMOTNOSŤ RÓMOV

O PROJEKTE FINALLY
Motivácia partnerov pre projekt sa opiera o skúsenosti so špecifickou cieľovou skupinou Rómov, ich potreby pre ďalšie 
vzdelávanie a špecifické ekonomické postavenie. Rómovia predstavujú najväčšiu etnickú menšinu v Európe, ich situácia je 
stále charakterizovaná diskrimináciou, sociálnym a ekonomickým vylúčením. Zlá finančná situácia, vysoká negramotnosť, 
nízke vedomosti o tom, ako spravovať peniaze, vykonávať transakcie, nájsť spoľahlivé informácie a robiť dlhodobé rozhod-
nutia, v čase hospodárskej krízy, rómska menšina čelí ešte vyššiemu riziku chudoby a nezamestnanosti. Preto je zjavne 
veľká potreba zaviesť finančné vzdelávanie a riešenie konkrétnych okolnosti tejto ohrozenej skupiny.
Hlavným cieľom projektu je preto zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti rómskych dospelých a informovať ich o rôznych 
službách pre domácnosti. Po prvé, používaním jednotnej metodiky sme skúmali vo všetkých partnerských krajinách, aká je 
znalosť Rómov v tejto oblasti. Vykonali sme rozhovory so sprievodnou osobou individuálne u Rómov, dve skupiny profe-
sionálov zaoberajúcich sa rómskou problematikou a významných predstaviteľov rómskej komunity. Ďalej skúmaním liter-
atúry sme zisťovali, ako väčšinou vzdelaní Rómovia úspešne riadia svoje rodinné financie. Na základe tohto výskumu stále 
rozvíjame vzdelávací program o tom, ako efektívne spravovať rodinné financie, byť informovaný spotrebiteľ, ušetriť peniaze 
a nakupovať múdro.  Vzdelávací materiál je prispôsobený potrebám rómskej menšiny, a zameraný na získanie praktických 
zručností s cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu života. Nástroje programu a učenia budú testované prostredníctvom pilotných 
akcií, vytvorené a zverejnené vo všetkých jazykoch partnerov na konci projektu
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