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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Plánovanie a hospodárenie s peniazmi”  – uvedomenie si hodnoty peňazí a osobného sporenia, 

analyzovanie rôznych možností vylepšenia svojho finančného statusu formou investovania a 

uvedomenie si rizík spojených s nesprávnym a nezodpovedným narábaním s vlastnými financiami a 

hrozbou osobného bankrotu. 

 

kľúčové slová:  

čistý príjem, hrubý príjem, výdavky, osobné sporenie, dôchodkové sporenie, termínované vklady, 

investovanie, osobný bankrot, exekúcia, hazard 

 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku plánovania a hospodárenia s peniazmi, 

pričom klub sa zameral na tému osobných financií. Členovia klubu sa zaoberali možnosťami narábania 

s osobnými financiami, kde analyzovali možnosti sporenia na základe osobného príjmu (v tejto časti 

upozorňovali na rozdiel medzi čistým a hrubým príjmom) a na základe súčasnej situácie diskutovali 

o najrozšírenejšej možnosti osobného sporenia (najviac frekventované z pohľadu finančných domov) – 

systém 40 : 30 : 20 : 10 (percentuálne rozloženie osobných financií do oblastí spotreba : úvery : 

investovanie a sporenie : finančná rezerva). Následne členovia klubu zamerali diskusiu na vytváranie 

finančnej rezervy a druhy sporenia/investovania pre potrebu stabilizovania a vylepšenia finančnej 

stránky. Členovia klubu porovnávali výhody a nevýhody konzervatívneho investovania s vysoko- 

rizikovým investovaním a v závere tejto časti sa okrajovo dotkli aj hazardu ako vidiny ľahkého 

zbohatnutia, pričom jednohlasne sa zhodli v tom, že je to jednosmerná cesta vedúca k bankrotu. 

Záver stretnutia predstavovala debata o osobnom bankrote a o tom, ako a kedy môže jednotlivec 

vyhlásiť osobný bankrot a čo z toho pre neho vyplýva. 

 



 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Význam plánovania a hospodárenia s peniazmi 

2. Možnosti a riziká investovania a hrozba bankrotu 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou plánovania a hospodárenia s peniazmi so 

zameraním sa na túto tému očami jednotlivca. Členovia poukázali na potrebu vhodného plánovania 

a hospodárenia s peniazmi z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, pričom v diskusii sa zaoberali aj 

možnosťami plánovania a hospodárenia pri rôznej výške čistého osobného príjmu.  

Podrobnejšie sa pozreli na, v dnešnej dobe, najrozšírenejšiu formu manipulácie s osobnými peniazmi 

vzhľadom na príjem, ktorá predstavuje hospodárenie v štýle 40 % príjmu predstavuje bežná spotreba, 

30% príjmu zaberajú účty, úvery a rôzne splátky, 20% príjmu je osobné sporenie a investovanie do 

vylepšenia finančnej stránky v budúcnosti a 10% príjmu je sporenie s účelom vytvorenia osobnej 

rezervy v prípade neočakávaných výpadkov. Diskusia v tejto časti bola premostená s aktuálnymi údajmi 

o priemernej mesačnej mzde na Slovensku a členovia klubu sa zhodli, že vzhľadom na výdaje a daný 

priemerný príjem je táto forma sporenia viac-menej nereálna. 

V debate o možnostiach investovania a sporenia sa členovia zamerali na súčasné druhy investovania do 

fondov a dlhopisov, pričom porovnali klady a zápory konzervatívneho a vysokorizikového 

investovania, o možnostiach investovania do reálnych komodít, ale aj do fiktívnych online artiklov. 

Členovia klubu sa zaoberali aj možnosťami nevhodného narábania a plánovania s financiami, ale aj 

fenoméne - hazarde a následným osobným bankrotom a exekúciou.  

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN ako aj jej možného 

využitia na hodinách anglického jazyka, kde pri téme nakupovania (Shopping and Services) môžu žiaci 

vyjadrovať názory na danú problematiku, pričom môžu zapájať svoje kritické myslenie.  

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom, že vhodné plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

je dôležité nielen pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť človeka a zároveň je veľmi dôležité poznať rôzne 

druhy sporenia a investovania z pohľadu prínosov a rizík. 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách cudzích jazykov a OBN. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Katarína Kerestešová 

15. Dátum 30.9.2021, 21.10.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 

18. Dátum 29.10.2021 

19. Podpis  

 

                       

 


