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1. CHARAKTERISTIKA 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 

ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to 

označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne  reagovať 

na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním 

vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie prostredie 

na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo samozamestnania.  
V súlade s cieľmi vzdelávania vo finančnej oblasti škola implementuje hlavné témy Národného 

štandardu finančnej gramotnosti do svojho školského vzdelávacieho programu. Jednotlivé témy 

národného štandardu aplikuje vo vybraných témach predmetov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach na obidvoch stupňoch vzdelávania: ISCED 1 a ISCED 2.  
  

 

2. CIELE 
Prvoradým cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese je rozvíjať a prehlbovať finančnú a 

spotrebiteľskú gramotnosť našich žiakov tak, aby sa vedeli orientovať v základných pojmoch z 

oblasti finančnej gramotnosti, aby si osvojili základné zručnosti pre efektívne plánovanie a 

riadenie svojej finančnej budúcnosti. 

Žiak by mal získať schopnosť: 

 prostredníctvom poznania osobných životných potrieb dôjsť k možnostiam,  ako tieto 

potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň, 

 rozpoznať možnosti/nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti, 

 porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi 

skúsenosťami z osobného života, 

  orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť, 

argumentovať, komunikovať a spolupracovať pri riešení problému, 

 čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla (veku primerané), 

 používať IKccbT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii, 

 sústrediť sa na podstatu riešeného problému, rozvíjať zručností žiakov súvisiacich s 

procesom učenia sa racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa, k podpore a 

upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov (samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 

a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení 

úloh a pod.) 

 

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca 

s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry, 

besedy, pojmové mapy a pod. Žiaci budú zoznamovaní s ekonomickými problémami 

spoločnosti a aktívne zapájaní do práce na hodine. Žiaci sa budú sami aktívne podieľať na práci 

počas vyučovacích hodín, budú vyhľadávať témy, zaujímať k nim stanoviská. Počas 

jednotlivých vyučovacích hodín budú vedení k hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými 

vecami, k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. 

 

 

3.SPÔSOBY IMPLEMENTÁCIE 
Pri uplatňovaní jednotlivých tém, ktoré sú rozpracované do celkových a čiastkových kompetencií, 

bude potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej 

osvety a tieto riešiť vo vzťahu:  

 k fungovaniu jednotlivca, domácností a podnikov v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky 

bohatstva a chudoby,  



 k hodnotovej orientácii k peniazom,  

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a domácností peniazmi s uvedením príkladov extrémov,  

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb,  

 ku vzdelávaniu angažovaných a zodpovedných občanov,  

 k zvýšeniu tvorivosti a inovácií v existujúcich organizáciách,  

 k rozvoju vedomostí a ambícií založiť podniky a nové pracovné miesta,  

 k vytvoreniu udržateľného rastu a kultúrneho, sociálneho a ekonomického rozvoja,  

 k poskytnutiu príležitostí a nástrojov pre jednotlivcov utvárať svoj vlastný život.  

 
 

4.TEMATICKÉ OKRUHY A KOMPETENCIE FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 
 

4.1 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
Celková kompetencia : Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách  

 

Čiastková kompetencia: Rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 
- jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám, 

-  možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií. 

 

Čiastková kompetencia: Hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  
- príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov (napr. elektronické, 

kamenné), 

- základné práva spotrebiteľov (jednoduchý opis). 

 

Čiastková kompetencia: Význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí 

- spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretne s klamstvom, podvodom, nečestným 

správaním 

 

4.2 Plánovanie, príjem a práca 
Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu .Organizovanie osobných 

financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí 

 

Čiastková kompetencia: Zdroje osobných príjmov 

- osobné príjmy človeka 

  

Čiastková kompetencia 2: Finančný plán  

- príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť 

 

4.3 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
Celková kompetencia : Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia: Osobné, rodinné, spoločenské potreby človeka 

-osobné, rodinné a spoločenské potreby,  

-vzťah ľudská práca – peniaze, 

- situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. 

  

Čiastková kompetencia: Finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov  

- osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti,  

-  merateľné krátkodobé finančné ciele. 

 



Čiastková kompetencia: Spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe  

-porovnanie cien rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch, 

- zodpovedné rozhodovanie pri nákupe (primerane veku). 

 

Čiastková kompetencia: Používanie rôznych metód platenia 
- opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí,  

- používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí). 
 

4.4 Úver a dlh 
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie 

dlhu  

 

Čiastková kompetencia: Riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  

-zdôvodnenie voľby nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu 

 

Čiastková kompetencia: Základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 

úverov  

-peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách 

 

Čiastková kompetencia: Možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) 

alebo ako ich zvládnuť 

-riziká pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

 

4.5 Sporenie a investovanie 
Celková kompetencia : Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi  

 

Čiastková kompetencia: Sporenie, ktoré prispieva k finančnej prosperite  

-spôsoby a príčiny sporenia 

 

4.6 Riadenie rizika a poistenie 
Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  

 

Čiastková kompetencia: Riziko a poistenie 

-príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti, 

 -podstata rizika a jeho typy.   

 

Čiastková kompetencia: Verejné poistenie a rozdiel medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením  

-potreba a čas poistenia, 

-fungovanie poistenia na jednoduchých príkladoch. 

 

 

 

5. ZAPRACOVANIE A APLIKÁCIA TÉM  FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI  DO ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 

V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 
Implementácia finančnej gramotnosti môže byť realizovaná ako blokové vyučovanie i samostatné 

aktivity v rámci učebných predmetov. Učiteľ má voľný priestor implementovať finančnú 

gramotnosť aj v iných učebných predmetoch a témach tým, že využije aktuálne situácie. Žiak na 1. 

stupni získava informácie o finančnej gramotnosti primerane veku, pričom sa získané 

vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú špirálovite vzhľadom na obsah učiva a vek 

žiakov. 
 



 

5.1 Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť začleniť:  

  
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia- význam peňazí, priority tovaru 

 kontrolovať osobné údaje a informácie- kľúč od šatňovej skrinky, domu, cenné veci v dome,.. 

 REKLAMA – nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda 

 hra na obchod- akým spôsobom tovar reklamovať 

 urobiť zoznam želaní a potrieb a určiť poradie dôležitosti 

Využitie v predmete: Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda, Triednická hodina, Náboženská 

výchova, Etická výchova 

 

 

 

Plánovanie, príjem a práca 

štúdium je prvým predpokladom pre získanie zamestnania 

vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom

vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny

opísať príklady základných životných potrieb

opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka

Využitie v predmete: Matematika, SJL, Prírodoveda, Triednická hodina, Etická výchova 

 

 

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 pomenovať základné ľudské hodnoty -život, zdravie, rodina,...

urobiť rebríček hodnôt (zdôrazniť význam duchovných hodnôt) 

pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo, 

peniaze

robiť zoznam životných potrieb v domácnosti, ktoré musia rodičia platiť zo mzdy

posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny, vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti

uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti, osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole a 

mimo nej 

poznať hodnotu zariadení, s ktorými žiak pracuje a vážiť si ich: počítač, tablet, tlačiareň, 

slúchadlá na počúvanie

oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu

vlastné peniaze (vreckové) - ako s nimi hospodáriť, čo si za ne môžem kúpiť, vytýčiť si cieľ, 

(napr. školský výlet, bicykel a pod.) 

urobiť a viesť si osobný rozpočet: príjem - výdavky (príjem = drobná práca v domácnosti, 

môže to byť súčasť vreckového)

vysvetliť žiakom systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na 

zodpovedné rozhodovanie pri nákupe (čokoláda v potravinách Billa stojí 1,-€, tá istá čokoláda 

v potravinách Lidl stojí 0,80 €, zvážiť si možné použitie vzniknutého finančného rozdielu) 

charitatívne organizácie - ako môžem pomôcť, význam, upozorniť na podvodníkov

vedieť porovnať cestovanie z finančného hľadiska, vedieť si kúpiť cestovný lístok



naučiť sa, ako možno ušetriť peniaze: 

- požičiavanie kníh v knižnici

  - vyhľadávanie informácii na internete 

  - posielanie e- mailov

vedieť vyrobiť darček pre blízkeho a tak ušetriť peniaze

Využitie v predmete: Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda, Triednická hodina, Etická 

výchova, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova 

 
 

Úver a dlh 

opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava, popísať 

dôsledky oboch možností 

požičiavanie osobných vecí spolužiakom, dôveryhodnosť človeka, ako reagovať v prípade 

nezodpovedného človeka, čo sa môže stať pri požičiavaní 

požičiavanie kníh z knižnice - po prečítaní vrátiť v termíne a nepoškodenú

Využitie v predmete: SJL, Triednická hodina, Etická výchova, Náboženská výchova 

 

 

Sporenie a investovanie 

banka, akú úlohu plní 

vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú 

finančnú rezervu /šetrenie do pokladničiek a pod./

Využitie v predmete: Matematika, Triednická hodina, Etická výchova, Náboženská výchova

 

 

Riadenie rizika a poistenie 

vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábania s peniazmi / zadlženie sa v 

dôsledku väčších výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dni a požičiam si 

od kamaráta/ 

poistenie a jeho význam v prípade výletu alebo exkurzie 

Využitie v predmete: Triednická hodina, Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Zapracovanie tém finančnej gramotnosti do predmetov v 1.roč. : 
 

Predmet Ročník Tematický celok/téma 

Téma 

Téma NŠFG Kompetencie 

Matematika    1. Prirodzené čísla od 1 – 20/ 

čítanie a písanie čísel v 

obore do 20 

Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pomenovať osobné, rodinné a 

spoločenské potreby,  

- zoradiť osobné želania/potreby 

podľa ich dôležitosti 

 - merateľné krátkodobé finančné 

ciele - vlastné peniaze (vreckové) 

ako s nimi hospodáriť, čo si za ne 

môžem kúpiť 

-uviesť príklady hospodárneho 

zaobchádzania s osobnými 

vecami, hospodárneho správania 

sa v domácnosti, osvojiť si 

potrebu hospodárneho 

zaobchádzania s pomôckami a 

predmetmi v škole a mimo nej  

-príjmy do domácnosti a výdavky 

na domácnosť- urobiť a viesť si 

osobný rozpočet: príjem - 

výdavky (príjem = drobná práca v 

domácnosti, môže to byť súčasť 

vreckového) 

- opísať, za čo všetko rodičia v 

domácnosti platia (elektrina, plyn, 

voda, odpad, potraviny) 

 

 

  Prirodzené čísla od 1 -20/ 

sčítanie a odčítanie v prvej 

desiatke 

Sporenie a 

investovanie  

 

 

 

 

Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov 

- pomenovať spôsoby a príčiny 

sporenia- mať záujem si niečo 

kúpiť alebo si tvoriť stabilnú 

finančnú rezervu /šetrenie do 

pokladničiek a pod./ 
 

-porovnať cenu rovnakého alebo 

podobného výrobku a/alebo služby 

v dvoch rôznych obchodoch, 

 

 

  Aplikačné úlohy 

rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie/ 

zbieranie a zoskupovanie 

údajov 

slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie 

Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov 

-pomenovať základné ľudské 

potreby,  

-zoradiť osobné potreby podľa ich 

dôležitosti, 

- vlastné peniaze (vreckové) - ako 

s nimi hospodáriť, čo si za ne 

môžem kúpiť 

  Prirodzené čísla 1- 20 / 

slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie jednociferného 

čísla s dvojciferným 

Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov 

 

Plánovanie, príjem, 

práca 

-opísať základné práva 

spotrebiteľov, hra na obchod- 

akým spôsobom tovar reklamovať, 

 

-pomenovať osobné príjmy 

človeka, štúdium je prvým 



predpokladom pre získanie 

zamestnania. 

Etická 

výchova 

1. Prvky  prosociálneho 

správania úcta 

k vzájomným 

požiadavkám,  vzájomná 

pomoc v rodine 

Plánovanie, príjem, 

práca 

 
Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov 

-pomenovať príjmy a výdavky na 

domácnosť, 

 

-posúdiť spôsoby, akými rodičia 

zabezpečujú životné potreby celej 

rodiny, vymenovať svoje vlastné 

skúsenosti s prácami v domácnosti. 

  Ľudská dôstojnosť 

hodnota osobnosti (rozdiel 

medzi mnou a ostatným 

svetom) 

Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov 

 
 

 

 

 

Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov 

-pomenovať spôsoby riešenia 

finančných situácií, v ktorých sa 

stretne s klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním 
-kontrolovať osobné údaje 

a informácie- kľúč od šatňovej 

skrinky, domu, cenné veci v dome,.. 

 

-uviesť príklady hospodárneho 

zaobchádzania s osobnými 

vecami, hospodárneho správania 

sa v domácnosti, osvojiť si 

potrebu hospodárneho 

zaobchádzania s pomôckami a 

predmetmi v škole a mimo nej. 
 

 

  Naša rodina rodinné 

pravidlá, komunikácia, 

pomoc 

Rozhodovanie 

a hospodárenie 

spotrebiteľov 

 

 

 

Plánovanie, príjem, 

práca 

 

-pomenovať osobné, rodinné a 

spoločenské potreby,  

- zoradiť osobné želania/potreby 

podľa ich dôležitosti, 

- urobiť zoznam životných potrieb 

v domácnosti, ktoré musia rodičia 

platiť zo mzdy, 

 

-vysvetliť vzájomné vzťahy medzi 

životnými potrebami jednotlivca a 

rodiny 
 

 

 

 

 

6. PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI: 

 

 

6.1. Európsky deň jazykov  26. 9. 2017 
Téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Kompetencie: oboznámiť sa s peniazmi a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu, 

-vysvetliť pojem minca a bankovka, 

-oboznámiť sa s ochrannými znaky na bankovkách, ich význam, umiestnenie. 

 

Žiaci sa rozprávajú o tom, ako vyzerá EURO (jednotlivé bankovky popr. mince- farby, 

veľkosť,...) a následne porovnávajú s menou krajiny, ktorej jazyk sa učí (libra, dolár... ). Zisťujú 



hodnotu peňazí, čo si za to môžu kúpiť. Chápu funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb. 

Výstup: Výroba cudzej meny ( libra, dolár) – kresba  

 

 

 

6.2. Svetový deň sporenia 31. 10. 2017 (posledný októbrový týždeň) 

Téma: Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie 

Kompetencie: vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť 

stabilnú finančnú rezervu / šetrenie do pokladničiek / a pod., 

-zvýšiť povedomie žiakov o význame úspor pre domácnosti, rodinný rozpočet. 

 

Žiaci si prečítajú rozprávku O troch grošoch následne sa o nej porozprávajú, kde všade 

odchádzajú zarobené peniaze, kto bol v rozprávke bohatý a kto chudobný, žiaci sa pokúsia 

sformulovať, aké ponaučenie plynie z tohto príbehu pre nás všetkých. 

Výstup:  Ilustrácia rozprávky O troch grošoch a poučenie (stručné a výstižné), ktoré 

z rozprávky vyplýva. 

 

 

6.3.  Jesenný zber starého papiera - október 

Téma: Plánovanie, príjem a práca , Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Kompetencie:  zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania 

životných potrieb, 

- identifikovať zdroje osobných príjmov, 

- vysvetliť žiakom systém cenových relácií a nasmerovať ich na zodpovedné rozhodovanie pri 

nákupe (napr. zošit Eko z recyklovaného papiera 0,18 € a zošit z bezdrevného papiera 0,22 €), 

-vyhodnotiť vzťah práca a osobný príjem. 

 

Žiaci budú zbierať starý papier, ktorý prinesú do školy. Starý papier bude speňažený v zberných 

surovinách.  

Výstup: diskusia v rámci triednických hodín (zber papiera za školu vyhodnotí vedenie školy, 

odmenení žiaci s najvyšším počtom odovzdaného papiera) 

 

 

 

6.4. Deň ľudských práv 10. 12. 2017 (Vianočná burza) 

Téma: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov, Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  

Kompetencie: -prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia, 

- uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov, 

- prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov, 

- identifikovať zdroje osobných príjmov, 

- uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, 

- opísať základné práva spotrebiteľov, 

- charitatívne organizácie (Diecézna charita Nitra) ako môžem pomôcť, 

-zvážiť príspevky na darcovstvo 

 

Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zapoja do vianočnej burzy zhotovením vianočných 

výrobkov a dekorácií. Zisk z predaja bude použitý na aktuálne potreby školy.  

 Výstup: výrobky detí do vianočnej burzy 

 

 

6.5. Beseda zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti na témy: 
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov, Plánovanie, príjem a práca, Rozhodovanie a 

hospodárenie spotrebiteľov, Sporenie a investovanie, Úver a dlh, Riadenie rizika a poistenie 



 

Beseda na 1. stupni so zamestnancom banky (prípadne návšteva 4. ročníka v bankovej 

inštitúcii) - (máj 2018) 

Téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika 

a poistenie 

Kompetencie: banka, akú úlohu plní, 

- vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú finančnú 

rezervu/ šetrenie do pokladničiek a pod./, 

- vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábania s peniazmi / zadlženie sa v dôsledku 

väčších výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dní a požičiam si od 

kamaráta/, 

- poistenie a jeho význam v prípade výletu alebo exkurzie. 


