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„Človeku sa nikdy nepáči  

tá vec, na ktorú mu stačí 
peňaženka.  

Tu prichádza na rad 
zodpovednosť.“ 

 

K 
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Kľúčové učivo 
„Peniaze hýbu svetom...!“ Určite ste túto vetu už počuli a je jasné, že niečo 

pravdy na tom je.  Ako však dosiahnuť, aby nás  peniaze nemali úplne 
v područí, ale aby sme my  mohli riadiť svoje peniaze.   

   
Jedným zo spôsobov je pravidelne plánovať a robiť si pravidelne prehľad o  

svojich  
  
 PRÍJMOCH  (peniaze, ktoré získam – vreckové, dary, u dospelých mzda a pod.)  
  
 A   VÝDAVKOCH  (peniaze, ktoré miniem – na nákupy, zábavu a pod.).  
  
 Hovoríme tomu zostaviť si svoj vlastný osobný ROZPOČET.  
     
      Obdobne má rodina svoj rodinný rozpočet, škola svoj  rozpočet školy, 

štát svoj štátny rozpočet.  Rozpočet je ako váhy. Má dve misky 
a najlepšie je to vtedy, ak sú v rovnováhe. Rovnováha v rozpočte 
znamená, že neminiete viac peňazí ako dostanete alebo zarobíte. 
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Úloha pre jednotlivcov: 

1. Zo zoznamu vecí vyberte práve tri také,  ktoré považujete  
pre  každodenný  život vašej rodiny  za  najdôležitejšie. 

 

     mobil, počítač, automatická pračka, 
chladnička, auto, žehlička, fén, vysávač, 
televízor, rádio, internet, sporák, posteľ 

  
2. O svojom výbere sa porozprávajte so svojim susedom. Upravte 

svoj zoznam troch vecí tak, aby vyhovoval vám obom. 
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Ľudia majú v živote rôzne priority. 

 Pre každého z nás je v živote možno 
dôležité niečo iné.  

No pri utrácaní je nevyhnutné používať 
zdravý rozum a správať sa 

zodpovedne.  

Nenarušiť rovnováhu pomyslených 
rozpočtových váh  
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Ako na to?   
 

• Každý mesiac si urobte prehľad o svojich 
príjmoch a výdavkoch. 

• Robte si zoznam všetkého, čo potrebujete kúpiť, 
a to ešte pred nákupom. 

• Porovnajte si ceny a kvalitu tovaru v rôznych 
obchodoch a až potom sa rozhodnite pre kúpu. 

• Populárne sú výpredaje, kde sa dá nakupovať so 
zľavami. 

• Čo takto navštíviť second hand a pozrieť si 
ponuku použitého tovaru? Aj tam sa dajú kúpiť 
kvalitné a lacné veci. 
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Ako  zostaviť svoj rozpočet? 
  
  

 

1. Urobte zoznam všetkých príjmov. 

2. Urobte zoznam všetkých výdavkov. 

3. Porovnajte sumu príjmov a sumu výdavkov. 

4. Upravte rozpočet podľa prehodnotenia 
príjmov a výdavkov. 
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Aplikačné úlohy(výberové): 
 

1. Vytvor a napíš na plagát jednoduchý postup na tvorbu svojho 
osobného mesačného rozpočtu. (max. 3 v skupine) 

2. Navrhni  piktogram, ktorý vhodne zobrazí „rozumné utrácanie“. 
(plagát alebo papier A4) 

3. Zostav  vhodnú tabuľku v Exceli na prehľadné  zaznamenávanie 
osobných príjmov a výdavkov v priebehu jedného mesiaca s 
vyhodnotením. Prezentuj pomocou dataprojektora. (najviac dvaja 
pri jednom PC) 

4. Napíš príbeh, v ktorom sa hlavný hrdina správa zodpovedne pri 
utrácaní svojich peňazí. (max. 1 strana A4) 

5. Nájdi a zaznamenaj  čo najviac prísloví a ľudových múdrostí, ktoré 
hovoria o rozumnom utrácaní. Prezentuj. (max. 4 v skupine) 

6. Predveď pantomímu, v ktorej znázorníš jednu ľudovú múdrosť, 
ktorá hovorí o zodpovednosti pri utrácaní peňazí. (max. 4 min.) 
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Môj osobný plán 
 

 

 

 

Vypracuj si osobný rozpočet na 
nasledujúci mesiac. 

 Pokús sa riadiť tým, o čom sme dnes 
hovorili. 
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Aké to bolo? 
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