
                                                        
 

 

Názov projektu: „Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovačného 

programu vzdelávania spotrebiteľov“ 

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA204-046393 

 

Rodinný rozpočet 

 

Radek je 25-ročný cieľavedomý mladý muž. Celý život žil so svojimi rodičmi v menšom meste. 

Je obľúbený u svojich rovesníkov a celkom si to užíva. Pred rokom si našiel prácu, v ktorej je 

naozaj spokojný s čistým príjmom  900 eur.  Rodičom prispieva z výplaty 100 EUR ako 

príspevok na jedlo. Vďaka bývaniu u rodičov si mohol každý mesiac dovoliť 400 EUR odložiť 

ako  peniaze pre vlastnú spotrebu (zábavu, značkové oblečenie, cestovanie, volanie a dáta). 

Postupne v ňom narastal pocit, že už by sa mal osamostatniť a začať si žiť po svojom. Postupne 

si niečo našetril a rozhodol sa, že sa od rodičov odsťahuje. Mal šťastie hneď v prvý deň, pretože  

našiel ideálny byt s dvoma veľkými izbami, s prijateľným nájmom 400 EUR plus energie a 

ďalšie služby spojené s bývaním. Uvažoval, že to so svojím platom musí predsa hravo 

zvládnuť. V ponuke boli síce aj byty s lacnejším nájmom, ale tie neboli také veľké a neboli tak 

blízko centra mesta. Radek  hneď v ten deň zaplatil z úspor kauciu na byt, prvý nájom aj zálohy 

na kúrenie, energie a vodu, ktoré mali každý mesiac robiť 150 EUR. Cez víkend prebehlo veľké 

sťahovanie. Rodičia síce Radkovi radili, nech sa s výberom príliš neunáhli,  ale nakoniec boli 

radi. Okrem toho  Radek  je už dospelý muž. 

Prvý mesiac si Radek užíval plnými dúškami. Každý večer chodil von, pozýval kamarátov, 

navštevoval koncerty, stravoval sa v rýchlych občerstveniach a reštauráciách, zašiel si aj na 

futbalový zápas. Všetky doterajšie úspory padli na nové vybavenie bytu. Chcel kvalitnejšie 

zariadenie,  a tak mu na drahšiu  sedačku a novú televíziu už nezvýšilo.  Vzal si ich teda na 

splátky s celkovou mesačnou splátkou 70 EUR. Radek si svoje rozhodnutie odsťahovať sa od 

rodičov nemohol vynachváliť. Konečne sa cítil naozaj dospelý a nezávislý. 

Druhý mesiac mu však peniaze došli skôr ako očakával. Prišlo ďalšie platenie nájmu (400 eur), 

zálohy (150 eur), účet za telefón a internet (30 EUR) a tiež prvá splátka úveru. S jeho štýlom 

života zostalo Radkovi štrnásť dní pred výplatou už len pár drobných. Nechcel si hneď 

požičiavať od kamarátov, ani rodičom nechcel ukázať, že to nezvládol, a tak mu nezostávalo 



                                                        
 

nič iné ako pol mesiaca žiť takmer asketickým životom. Večery trávil doma,   a tak mu zostalo 

veľa času na premýšľanie. Pomaly zisťoval, že osamostatnenie sa od rodičov nenesie so sebou 

len sladkú slobodu, ale aj veľkú zodpovednosť. 

Keď mu v jeden večer zavolala Pavla a pýtala sa, ako to, že sa už týždeň neukázal, pozval ju k 

sebe a so všetkým sa jej zveril. Pavla sa zase Radekovi prezradila ako to má ona. Od útleho 

veku ju rodičia viedli k tomu, aby si uchovávala každý účet a podrobne si zapisovala na čo 

minie svoje peniaze. Má teda perfektný prehľad o tom, koľko minie za nové oblečenie, koľko 

za zábavu, koľko za jedlo, atď. Radek nikdy nič také nerobil. Sám impulzívne utrácal peniaze     

a vlastne sa ani nikdy nezaujímal o to, čo všetko za neho platia rodičia. Teraz nemal čo stratiť 

a tak povedal: "Idem do toho. Pozrieme sa, za čo som utratil tento mesiac peniaze a možno 

prídem na to, čo som mal urobiť inak." 

Radek si žiadne účty neuchovával, ale pretože všetko platí kartou, väčšina platieb bola 

zaznamenaná v elektronickom bankovníctve.  Radek s Pavlou  neverili vlastným očiam. Počas 

prvých dvoch týždňov po výplate minul 400 EUR na jedlo a pitie.  Vzhľadom k tomu, že 

väčšina účtov bola z rôznych reštaurácií, nebolo sa čomu čudovať. Ďalších 50 EUR minul za 

lístky do kina, na koncert a paintball s priateľmi. 80 EUR pripadlo na značkové tenisky a novú 

mikinu. 50 EUR vybral z bankomatu. Tie sa rozkotúľali, Radek ani nevie kam. 100 EUR mu 

na účet poslali rodičia, aby si kúpil niečo k blížiacim sa Vianociam. 

Čo teraz? Radek sa nechce vzdať svojho skvelého nového života, a pretože nájom je najvyššou 

položkou v jeho rozpočte, rozhodol sa nájsť si spolubývajúceho,  s ktorým by sa  podelil o 

náklady na bývanie. Podal inzerát,  a tak sa zoznámil so svojím novým spolubývajúcim 

Michaelom. Michael je nadšeným ochrancom životného prostredia,  a tak je to predovšetkým 

on, ktorý dbá o to, aby ich účty za energie a vodu boli čo najnižšie. Toto šetrenie sa však prejaví 

až neskôr pri ročnom zúčtovaní. Taktiež rád varí. S Radekom si ohromne sadli a vyzerá to, že 

z nich budú dobrí priatelia. 

Otázka 1 

Zostavte Radekov skutočný rozpočet za prvý mesiac samostatného života. (Použite priloženú 

tabuľku). Aký je jeho rozpočet? Prebytkový, vyrovnaný alebo bol Radek v mínuse? 

Podčiarknite položky, ktoré sú povinné (Radek ich musí uhrádzať každý mesiac) a položky 

nárazové. 



                                                        
 

Urobil Radek niekde chybu? Čo mohol alebo mal Radek urobiť inak? Čo by ste inak urobili 

vy? 

Otázka 2 

Zostavte Radekov rozpočet po prisťahovaní Michaela. Čo sa zmenilo? Ako by Radek mohol 

naložiť s peniazmi, ktoré ušetrí za bývanie. 

Otázka 3 

Porovnajte Radekovu finančnú situáciu: 

- keď žil s rodičmi (považujete Radekov príspevok rodičom na jedlo a bývanie vzhľadom k 

tomu koľko zarábal za dostatočný?), po jeho osamostatnení a neskôr počas jeho spoločného 

bývania s Michaelom. 

Otázka 4 

Aby bol rozpočet vyrovnaný alebo dokonca prebytkový je potreba zvýšiť príjmy či znížiť 

náklady? Zhodnoťte Radekove možnosti k zníženiu výdavkov alebo na zvýšenie príjmov. Ako 

by ste na Radekovom mieste postupovali vy? 

Otázka 5 

Radek by rád išiel s Michaelom a jeho dvoma kamarátmi o pol roka k moru. Dovolenka bude 

stáť 500 EUR. Všetky doterajšie úspory padli a tak Radek začína od nuly. Radek uvažuje aj o 

pôžičke. Zvážte Radekove možnosti a odporučte mu vhodný postup. 

 

Tipy pre domácu úlohu: 

Zostavte si plán svojho rozpočtu na budúci mesiac. 

Celý mesiac si schovávajte všetky doklady a zaznamenávajte všetky príjmy a výdavky. Ako 

veľmi blízko či ďaleko ste boli od reality? 

 

Príloha:  Rodinný rozpočet 

Prečo je dôležité vypracovať vlastný rozpočet? 



                                                        
 

Pomôže vám to zorganizovať vaše finančné priority, udržať v rovnováhe svoje úspory 

a výdavkové návyky.  Udržiava to rodinu v chode,  aj v čase ťažkej finančnej situácie.  

Rozpočet vám nepomôže zarobiť viac peňazí, ale pomôže vám efektívne spravovať peniaze, 

ktoré máte. Rozpočty vás nechránia pred katastrofami, ale môžu vám pomôcť vyhnúť sa im. 

 

Krok za krokom k rozpočtu   

Rozdeľte svoje výdavky do kategórií (bývanie, služby, atď.) 

Sledujte každý nákup počas nasledujúcich 30 dní, aby ste mohli presne určiť svoje výdavkové 

návyky. 

Sčítajte súčty v každej kategóriie výdavkov. 

Vytvorte celkovú sumu svojich výdavkov. 

Porovnajte celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Máte prebytok alebo deficit? 

 Ak máte prebytok, zvážte, ako budete investovať alebo šetriť prebytočné peniaze. 

 Ak je to deficit, pozorne sledujte náklady a rozhodnite sa, čo znížiť. 

 

Tipy 

 Uistite sa, že sumy sú realistické (Ak chcete získať realistický obraz, pozrite sa na účty alebo 

si veďte záznamy o platbách vopred). Rozmýšľajte na čo pravidelne míňate svoje peniaze. 

 Buďte úprimný (rozpočty zahŕňajú iba peniaze, ktoré realisticky očakávate). 

 Časť vášho rozpočtu vymedzí úspory, ktoré vám pomôžu vybudovať pohotovostný fond !!! 

 Zahrňte sumu na veci ako vianoce, narodeniny a sviatky. 

 Neprerozdeľujte, keď sa situácia zmení (nové pracovné miesta, nové pôžičky ...) 



                                                        
 

 Môžete použiť klasický papier a pero alebo pridať všetko do elektronickej tabuľky, 

rozpočtového softvéru alebo peňažného denníka.  

 

Slovník pojmov 

 

Rozpočet 

Rozpočet je písaný alebo elektronický účtovný plán, ktorý vám pomôže spravovať vaše 

financie a šetriť peniaze. 

Fixné výdavky 

Fixné náklady zahŕňajú všetko, čo pravidelne platíte, napríklad energie, internet, nájom, 

pôžičky, poistenie. 

Variabilné náklady 

Niektoré výdavky sa menia z mesiaca na mesiac, čo z nich robí variabilné náklady. Príklady 

variabilných nákladov zahŕňajú potraviny alebo služby.  

Príjem 

Ľudia, ktorí pracujú za svoju mzdu, dostávajú plat. Ľudia môžu dostávať iný druh príjmu, 

napríklad sociálne dávky ... 

Čistý príjem je definovaný ako hrubý príjem mínus dane a iné odpočty. 

Vyrovnaný rozpočet 

Rozpočet, v ktorom sa celkové výdavky rovnajú celkovým príjmom. Ak sú výdavky nižšie ako 

príjem, v rozpočte je prebytok. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, hovoríme o deficite rozpočtu. 

Pôžička - Veriteľ a dlžník môžu podľa zákona uzavrieť zmluvu pre dlžníka, aby využil peniaze  

poskytnuté veriteľom. Dlžník zvyčajne platí úrok za použitie peňazí a musí súhlasiť s ich 

splatením v stanovenej lehote.  

 



                                                        
 

KATEGÓRIA MESAČNÝ ROZPOČET AKTUÁLNA SUMA ROZDIEL 

PRÍJEM: Váš očakávaný príjem Váš skutočný príjem   

Mzda (čistý plat)       

Provízie       

Bonus (stravné lístky…)       

Sociálne dávky       

Záujmy       

Iné príjmy       

MEDZISÚČET PRÍJMOV       

        

VÝDAVKY: Vaše očakávané náklady  Vaše skutočné náklady    

UBYTOVANIE:       

Nájom / Hypotéka       

Poistenie       

Údržba       

Daň z majetku       

Ostatné       

SLUŽBY:       

Voda       

Elektrika       

Plyn       

Kábelová televízia / Internet       

Telefón       

Odpad        

Ostatné služby       

STRAVA:       

Potraviny       

Stravovanie sa vonku       

Ostatné       

ÚVEROVÉ /DEBETNÉ PLATBY:       

Kreditné karty       

Pôžičky       

Iné účty       

DOPRAVA:       

Lístky na autobus, vlak, metro       

Auto (palivo, plyn ...)       

Ostatné       

ÚSPORY       

Dôchodok       

Núdzový fond       

Stavebné sporenie       

Ostatné       



                                                        
 

ĎALŠIE VÝDAVKY       

Osobná starostlivosť / vlasy       

Oblečenie       

Školské výdavky       

Zábava       

Darčeky / dovolenka        

Všetko ostatné       

MEDZISÚČET VÝDAVKOV       

CELKOVÝ PRÍJEM 

MÍNUS 

CELKOVÉ NÁKLADY 

  

 

Otázka 1 a 2 

 

Čistý príjem  900 EUR 

Iný príjem (darček) 100 EUR 

Celkový príjem 1000 EUR 

Nájomné 400 EUR 

Služby: 150 EUR 

Pôžička 70 EUR 

Telefón a internet 30 EUR 

Jedlo a pitie 400 EUR 

Zábava 50 EUR 

Odevy 75 EUR 

Všetko ostatné 50 EUR 

Celkové náklady 1175 EUR 

Zostatok rozpočtu -175 EUR 

 

Otázka 3 

Po tom, ako sa Michal nasťahoval,  sa 

Radekove bežné výdavky na bývanie znížia o 275 EUR. Radekov rozpočet by bol v prípade 

nezmeneného správania vyrovnaný. Nie je však dôvod byť iba spokojný. Potrebné je 

poznamenať, že Radek by sa mal usilovať o prebytkový rozpočet s dostatočnou sumou na 

Radekov rozpočet je nevýhodný (schodkový, mínusový). Radek 

utratil o 175 € viac, ako zarobil v prvom mesiaci svojho 

nezávislého života (nezahŕňame zálohu na nájom a vybavenie 

bytu, ktoré zaplatil zo svojich úspor). Radek urobil niekoľko 

chýb: pred uzatvorením nájomnej zmluvy nespočítal, koľko 

peňazí by mu zostalo na jedlo a iné veci, ktoré by potreboval na 

každodenný život po zaplatení všetkých účtov za byt  a telefón. 

Teda uzatvoril nájomnú zmluvu, ktorá nezodpovedala jeho 

finančným možnostiam. Navyše unáhlene uzavrel pôžičku na 

drahú televíziu a pohovku pre priateľov (nevyhnutnú na začatie 

nezávislého života) bez toho, aby si bol istý, že bude schopný 

pravidelne splácať pôžičku. 

Radek svoj životný štýl neprispôsobil novej finančnej situácii. 

Nákladný životný štýl zahŕňajúci pravidelné návštevy reštaurácií, 

barov a iných zábavných podnikov a nákup značkového oblečenia 

spôsobil, že sa Radek ocitol v negatívnej pozícii schodkového, 

mínusového  rozpočtu.    

 



                                                        
 

vytvorenie fondu na nepredvídané výdavky (napr. na kúpu nového spotrebiča, ak starý prestane 

fungovať, na pokrytie čiastočnej straty príjmu v prípade choroby, atď.) a úspory. Radekovmu 

rozpočtu tiež chýbajú niektoré dôležité položky. 

Povzbudzujte študentov, aby uvažovali v skupinách o tom, ktoré výdavky možno znížiť (napr. 

výdavky na jedlo a nápoje, domáce jedlá a zníženie spotreby alkoholu) a ktoré nové položky 

by bolo vhodné zahrnúť do rozpočtu a prečo (napr. poistenie). 

Otázka 4 

Cieľom tejto prípadovej štúdie je, okrem iného, naučiť študentov, ako sa rozhodnúť o vhodnosti 

alebo neprimeranosti pôžičiek a potrebe neustáleho vytvárania rezerv a úspor. Medzi základné 

otázky, ktoré by si mal každý spotrebiteľ položiť skôr, ako si požičia peniaze, patrí: 

? Naozaj potrebujem vec, na ktorú si chcem vziať pôžičku? Pravidlo: Nikdy si nepožičiavajte 

peniaze na veci, ktoré naozaj nepotrebujete. 

? Ako dlho a na aký účel mi bude táto vec slúžiť? Pravidlo: Doba splácania pôžičky by nikdy 

nemala prekročiť životnosť toho, čo sme investovali peniaze z úveru !!! 

? Mám na to dosť peňazí? Budem schopný riadne splácať pôžičku počas celého obdobia 

splácania?  Budem schopný zaplatiť celú sumu a včas? Pravidlo: Nikdy si nevezmite pôžičku, 

ak viete, že ju nebudete schopný splácať správne a včas. 

 

Mgr. Ing. Renata Horáková 


