






















































































































































































































































































































BÝVANIE

PRENÁJOM

• Musíš sa zodpovedať prenajímateľovi, 
a to znamená, že s ním musíš pravidelne 
komunikovať. Môžeš mať šťastie a nájsť 
skvelého prenajímateľa, no samozrejme, 
ľudia sú rôzni.

• Investuješ do niečoho, čo nie je tvoje, 
takže nebudeš mať svoj majetok. 

• Prenajímateľ ťa môže prinútiť odísť. Ak 
sa zmluva skončí a prenajímateľ sa 
rozhodne ti ju nepredĺžiť, budeš si musieť 
hľadať nový domov.

Keď zvažuješ, či opustiť takzvaný 
„mamahotel”, môžeš mať veľa 
otázok ohľadom výberu bývania. Tu 
nájdeš zoznam plusov a mínusov, 
ktoré ti pomôžu rozhodnúť sa. 

MÍNUSY

• Je to ideálna voľba, ak sa tvoja kariéra 
ešte len rozbieha, nechceš už bývať s 
rodičmi alebo jednoducho nemáš 
dostatočný príjem na kúpu vlastného 
bývania.

• Ponúka ti väčšiu flexibilitu – nasledujú-
ca prípadná zmena bývania bude 
jednoduchšia, a to hlavne vďaka 
variabilnej dĺžke nájomnej zmluvy. To 
môže byť rozhodujúci faktor pre tých, 
ktorí sa kvôli práci alebo osobným 
dôvodom často sťahujú. 

• Jedinou povinnosťou nájomcu je 
zväčša platiť nájomné, prípadne jeho 
časť a tiež poplatky, na ktorých sa 
dohodne s prenajímateľom.  

• Tvoje výdavky budú nižšie, keďže 
nemusíť platiť daň z nehnuteľnosti alebo 
iné výdavky za byt. 

PLUSY

TYPY BÝVANIA
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BÝVANIE

• Ak sa rozhodneš kúpiť si dom, získaš 
majetok pre seba aj pre ďalšie generá-
cie. 

• Pokiaľ to bude potrebné, môžeš ho 
kedykoľvek zrekonštruovať alebo prero-
biť. 

• Si v bezpečí, keďže nepotrebuješ riešiť 
zmluvy s prenajímateľmi. 

• Je to istá investícia. Trh s 
nehnuteľnosťami je cyklický, takže ak 
budeš chcieť dom predať, môžeš na 
ňom aj zarobiť.

MÍNUSYPLUSY

• Pri kúpe domu musíš počítať s 
niekoľkými dodatočnými nákladmi ako 
dane, komunálne príspevky, správne 
poplatky, poistenie či poplatky spojené 
s hypotékou.

• Kúpa domu je náročná hneď od zači-
atku, a to hlavne ak žiadaš o hypotéku – 
na ňu potrebuješ spolufinancovanie. To, 
či získaš hypotéku, ovplyvňuje viacero 
faktorov, medzi nimi napríklad aj tvoje 
zamestnanie. 

• Ak si kupuješ dom vďaka hypotéke, 
znamená to záväzok. Budeš ju splácať v 
priemere nasledujúcich 30 rokov. To 
znamená, že zmeniť svoje bydlisko v 
budúcnosti bude náročnejšie.

ZDIEĽANIE UBYTOVANIA

MÍNUSYPLUSY

• Máš menej súkromia. 

• Môžeš mať problém prispôsobiť sa 
návykom tvojich spolubývajúcich. 

• Ak ste zmluvu uzavreli spoločne, môže 
sa stať, že budeš mať problém odísť 
skôr, než skončí. 

• Máš nižšie mesačné náklady, nájom  
a účty. 

• Vďaka tomu, že byt zdieľaš s ďalšou 
osobou alebo osobami, máš príležitosť 
spoznať nových ľudí alebo sa zblížiť so 
svojimi priateľmi.

• Domáce práce budú jednoduchšie, 
keďže vás je na ne viac. 

TYPY BÝVANIA

KÚPA
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PREČO 
HĽADÁŠ NOVÉ 

BÝVANIE?

ČO POTRE-
BUJEŠ V DOME?

(Máš domáceho miláčika? 
Potrebuješ v noci ticho? 
Premýšľaj o svojich rutinách a o 
tom, ako budeš svoj dom využívať.)

AKÁ JE 
TVOJA SÚČASNÁ 

FINANČNÁ SITUÁCIA?

Sťahovanie môže byť zdĺhavý a mätúci proces, pri 
ktorom môžeš mať veľa otázok. Ak si ich nezodpo-
vieš, môže sa stať, že sa ti  v tvojom budúcom dome 

nebude páčiť. Na týchto stránkach nájdeš otázky, 
kontrolné zoznamy a tipy, ktoré ti pomôžu v procese 
hľadania tvojho ideálneho bývania.

TVOJA SITUÁCIA, TVOJE TÚŽBY A POTREBY
Je čas sa zamyslieť a odpovedať na nasledujúce otázky:

Po tejto krátkej reflexii reality si v nasledujúcom 
pracovnom liste budeš môcť vyplniť to, čo chceš 
mať v novom dome. 

V každej kategórii si môžeš zostaviť mapu dôležitých 
súčastí tvojho budúceho domova.

BÝVANIE HODNOTENIE BÝVANIA

VLASTNOSTI BÝVANIA
(premysli si veľkosť, rozmery 
a kombinácie spální, obývačky, 
kúpeľne, kuchyne)

ENERGIE
(mysli na: elektrické spotrebiče, 
podlahy, okná, izoláciu stien)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
(slnečná energia, kúrenie, 
vlhkosť)
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MIESTO
(susedia, služby, mesto alebo 
obec, v blízkosti práce)

VONKAJŠÍ PRIESTOR
(balkón, terasa, záhrada)

INÉ
(súkromná garáž a parkovisko, 
centrálne upratovanie, krb)

Zo všetkých vecí, ktoré si zaradil/a do každej                 
z kategórií, vyber 3 veci, ktoré sú pre teba prioritou 
(určenie priorít ti pomôže v procese prehliadok 
domov. Ak máš niečo, čo tvoj dom musí mať, bude 
jednoduchšie sa rozhodnúť)

PRIORITY

Tvoja predstava domova môže byť úplná, ale 
existuje veľa vecí, ktoré musíš zvážiť pri hľadaní 
ideálneho domu:

• Pred rozhodnutím sa uisti, že máš prístup ku 
všetkým informáciám o dome, ak máš nejaké 
otázky, spýtaj sa ich, môžeš to neskôr ľutovať.

• Vidíš v dome niečo, čo treba opraviť? Ak áno, 
kto je zodpovedný za opravu?

• Ešte raz, neboj sa klásť otázky. Rozhodnutie je 
zväčša iba na tebe a nedá sa vrátiť späť.

• Pri návšteve domu sa neboj skontrolovať, či 
fungujú dvere a svetlá, pozorne si prezri steny, 
či tam nie je skrytá pleseň, spýtaj sa na typ 
vykurovania, spláchni toaletu, skontroluj 
kuchynské spotrebiče. Stanov si systém 
hodnotenia bytov, aby si mohol/a porovnávať.

• Sú domáci miláčikovia vítaní? Sú steny tenké 
ako papier, aby tvoji susedia všetko počuli? Je 
dovolené fajčiť vo vnútri? 

BÝVANIE HODNOTENIE BÝVANIA

18



BÝVANIE

ŠETRI VODU POMOCOU SPRCHOVEJ 
HLAVICE S NÍZKYM PRIETOKOM

Je všeobecne známe, že pri sprchovaní 
spotrebujeme menej vody než pri kúpaní. 
Vieš však, že ušetriť môžeš aj výmenou 
obyčajnej sprchovej hlavice za tú s 
nízkym prietokom?

Pridáva kyslík do prietoku vody, takže prúd 
je stále silný, no spotrebuje menej vody. 
Rovnako to funguje aj pri vodovodných 
batériách.

PREMYSLI SI, AKO VODU POUŽIJEŠ

Existuje mnoho spôsobov, ako môžeš v 
domácnosti šetriť vodou: naplň práčku a 
používaj krátke pracie cykly; ak do 
nádržky na toalete vložíš fľašu plnú vody, 
po splachovaní sa nádržka naplní menej 
a ušetríš; do sprchy si vezmi vedro a 
použitú vodu môžeš využiť na splacho-
vanie toalety; začni zbierať dažďovú vodu, 
rastliny ju milujú! 

Toto je len niekoľko príkladov, ako môžeš 
šetriť. Je však lepšie sledovať, ako vodu 
využívaš práve ty a zamyslieť sa nad tým, 
ako by sa dala šetriť. Buď kreatívny!

ELEKTRINA

VODA

TIPY PRE EKOLOGICKÚ DOMÁCNOSŤ

UPREDNOSTŇUJ NÍZKOENERGETICKÉ 
SPOTREBIČE

Pri kúpe spotrebiča zvoľ energetickú 
triedu A++ alebo A+++, spotrebujú až o 70 
% menej energie v porovnaní s triedou A. 
Časom tiež ušetríš aj na účtoch za elek-
trinu.

 
POZOR NA POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Mnohé zo spotrebičov pripojených k zásu-
vke plytvajú energiou aj počas nečinnosti. 
Preto ich nezabudni vypojiť, keď 
odchádzaš do práce alebo na dovolenku. 
Ušetríš na účtoch za energie a zároveň 
pomôžeš nášmu životnému prostrediu. 

NEKUPUJ NOVÉ, OPRAV

Ak sa nám pokazí malý spotrebič ako 
kávovar, zväčša hneď kúpime nový. Tento 
druh odpadu sa ťažko recykluje a často 
končí na skládkach.
 
Keď sa ti nabudúce niečo pokazí, využi 
radšej služby opravára a spotrebič hneď 
nevyhadzuj. Ešte lepšie bude, ak skon-
troluješ, či v tvojom okolí nie je iniciatíva, 
ktorá ťa naučí opraviť si kávovar svojpo-
mocne. 
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BÝVANIE

UPRATOVANIE

PRI UPRATOVANÍ MYSLI ZELENO

Veľa ľudí má svoje obľúbené pracie a 
čistiace prostriedky, ktoré používa roky a 
nikdy sa nezamysleli nad tým, aké škody 
môžu spôsobiť životnému prostrediu. 
Akonáhle sú spláchnuté do kanalizácie, 
idú do prívodu vody a opätovné vyčistenie 
vody môže často vyžadovať viac energie 
a tvrdej práce.

 

Existuje niekoľko jednoduchých prostried-
kov, ktoré môžeš využiť. Sóda bikarbóna, 
citrónová šťava alebo ocot sa dajú použiť 
namiesto bielidiel a čistiaceho prostried-
ku na zničenie baktérií aj odstránenie 
mastnoty či zápachu.
 
Ak si nechceš vyrábať vlastné čistiace 
prostriedky, môžeš v obchode hľadať eko 
výrobky. Vždy sa nájde cesta!

JEDLO

ZAČNI KOMPOSTOVAŤ

Premeň akýkoľvek potravinový odpad a 
kuchynské zvyšky na kompost. Komposto-
vací kôš si môžeš kúpiť veľmi lacno. Niek-
toré odpadové služby ho dokonca ponú-
kajú bezplatne. Vyhoď do nich zvyšky 
alebo staré jedlo a jednoducho to nechaj 
tak. Postupom času sa premenia na 
užitočný kompost, ktorý môžeš využiť v 
záhrade. Niektoré bytovky majú dnes 
dokonca aj kontajner na bio odpad. Skús 
ho vo svojom okolí pohľadať. 
 
MINIMALIZUJ PLYTVANIE POTRAVINAMI 

Každodenne sa na celom svete vyhodia 
tony jedla. Síce sa bežne nerozprávame o 
tom, že sme vyliali skysnuté mlieko do 
umývadla alebo vyhodili zvyšky večere do 
koša, mali by sme s tým začať. Existuje 
niekoľko možností, ktoré ti môžu pomôcť 
plytvať potravinami menej.
 
Urob si týždenný jedálniček a nakúp len to, 
čo budeš naozaj potrebovať. Ak vieš, že 
niečo v najbližšej dobe nezješ, zamraz to. 
Na prípravu chutného vývaru môžeš 
použiť napríklad aj šupky zo zeleniny!

NAKUPUJ VO VEĽKOOBCHODOCH ALEBO 
NA FARMÁRSKYCH TRHOCH

Vo veľkých supermarketoch je ťažké 
sledovať dodávateľský reťazec, niekedy 
môžeš nakupovať od miestneho výrobcu 
a inokedy rajčiny pochádzajú z ďalekej 
krajiny. Keď nakupuješ vo veľkoobcho-
doch, v mnohých prípadoch kupuješ 
produkty bez ďalších obalov.
 
Farmárske trhy sú tiež skvelou alter-
natívou na nákup ovocia a zeleniny. 
Nakúpiš priamo od výrobcu a pomôžeš 
miestnej ekonomike.

TIPY PRE EKOLOGICKÚ DOMÁCNOSŤ
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POZNÁMKY
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Vitaj pri rýchlokurze finančnej gramotnosti. Na týchto 
stránkach nájdete tipy a pracovný list, ktorý ti určite 
pomôže starať sa o svoje financie.

Netreba zabudnúť, že informácie sú veľmi zjednodušené a 
táto téma je komplikovaná pre nejedného z nás. Preto od-
porúčame kliknúť na náš web, kde nájdeš viac infomácií z 
relevantných zdrojov. Stačí naskenovať QR kód nižšie a zisiť, 
čo všetko zahŕňa svet investícií a financií. 

V tejto téme nájdeš:

• Maj svoje financie pod kontrolou. Urob si prehľad 
svojich príjmov a výdavkov. Zároveň si môžeš nas-
taviť kroky na zlepšenie

• Nastav si svoje finančné ciele. V tejto kapitole si 
budeš môcť vytvoriť akčný plán na krátkodobé aj 
dlhodobé ciele

• Rýchlokurz o investovaní, ktorý ti povie, čo 
investovanie je, čo potrebuješ vedieť pred jeho zači-
atkom a ako s ním pracovať ďalej

FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
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