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Rátam každý cent, financií nikdy nie je dosť
Svoje o tom vie aj Trnavčanka Eva Danišová (23), ktorá si svoj život vysnívala úplne inak.

Myslela si, že po skončení strednej školy vyštuduje aj vysokú, nájde si prácu a nebude musieť
preratúvať každý cent. Opak je pravda.
Eva žije v spoločnej domácnosti s mamou a so starými rodičmi. „Na strednej škole som vyštudovala
odbor podnikanie a na univerzite som si zvolila pedagogický smer, a to informatiku a matematiku. Po
troch semestroch som to vzdala, lebo tento odbor bol pre mňa veľmi náročný,“ vraví čiernovláska,
ktorá už takmer dva roky pracuje ako spojovateľka. Jej zamestnanie ju veľmi nenapĺňa, lebo rada by
sa učila stále niečo nové. Najviac by sa jej páčilo, ak by mohla pracovať v administratíve, školstve
alebo pomáhať sociálne slabším. Nové zamestnanie si aktívne hľadá, ale zatiaľ márne. Nevzdáva sa
však. „Baví ma práca s počítačom a chcela by som sa naučiť účtovníctvo. Ak by som si našla novú,
lepšie platenú prácu, rada by som externe študovala na vysokej škole. Na denné štúdium sa už
nevrátim.“
Ako zvláda svoju finančnú situáciu?
Trnavčanka si nedokáže zo svojho platu veľmi ušetriť. Občas si musí peniaze požičiavať aj od mamy.
Po zaplatení najnutnejších vecí jej zostáva iba 100,60 €/ 3 030,68 Sk. „Občas si za ne kúpim oblečenie
či obuv. Chcela by som chodiť častejšie s kamarátmi do kina či cukrárne. Niekedy sa musím
obmedzovať v míňaní, aby mi peniaze vystačili do ď alšej výplaty. Mame teraz dlhujem 165,97 €/5 000
Sk, za ktoré som si kúpila oblečenie. Chcem svoj dlh čo najrýchlejšie splatiť. Hnevám sa na seba, že
tretinu z môjho zostatku míňam na cigarety. Snažím sa fajčenie čo najviac obmedziť, ale prestať sa mi
zatiaľ nepodarilo,“ prezrádza spojovateľka, ktorá zatiaľ nemá zriadený žiaden účet v banke. Podľa
vlastných slov ho nepotrebuje a aspoň tak ušetrí ď alšie peniaze. O ženských rozmaroch, ako sú
pravidelné návštevy kozmetického či kaderníckeho salóna alebo oddych niekde pri mori, môže zatiaľ
iba snívať. Verí, že situácia sa čoskoro vyrieši. Sympatická čiernovláska už teraz myslí na dôchodkový
vek, preto by si rada mesačne sporila 10 €/301,26 Sk.
Nový plán na hospodárenie
Finančná poradkyňa Mgr. Ing. Lucia Michoňková urobila analýzu cieľov, potrieb a prianí Evy, celkových
výdavkov a príjmov a navrhla jej šetriaci plán. Tých 10 eur/ 301,26 Sk, ktoré sa Eva rozhodla si
odkladať, jej navrhla sporiť v rámci 10 percent z
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celkového príjmu. Mali by tvoriť dlhodobé sporenie.
„Ja by som jej odporúčala zriadiť si sporenie, ktoré je
garantované štátom a slúži na dlhodobé ukladanie
financií. Ako rozumné vidím aj zriadenie druhého
piliera dôchodkového sporenia, do ktorého sa bude
odvádzať časť Eviných peňazí, ktoré dosiaľ smerovali
len do Sociálnej poisťovne. Pri garantovanom sporení
existujú dokonca aj inštitúcie, ktoré umožnia pri
finančnej kríze klienta prerušiť platbu na rok, a keď sa
situácia ustáli, klient ď alej pokračuje v šetrení. 60 až
70 percent by mali tvoriť nutné výdavky, čo v jej
prípade vychádza 159,33 €/ 4 800 Sk až 185,89 €/ 5
600 Sk. Dvadsať až tridsať percent z celkového príjmu
predstavujú krátkodobé sporenia. V prípade Evy je to
vreckové na výlet za bratom do Anglicka, na ktorý sa
chystá, na dlh pre mamu a nejaké peniaze na
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dovolenku. Ak sa jej podarí zohnať si lepšie platenú
prácu, verím, že si dokáže ušetriť oveľa viac. Má totiž
jasnú
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disciplinovaná a vie si veci manažovať. Podľa mňa by
tento plán mohol pomôcť Eve viesť si financie aj do
budúcnosti. Pri jej zodpovednosti a vyššom príjme by
si hravo vedela našetriť na dovolenku aj prípadnú
hypotéku.“
Nastanú zmeny?
A čo na vytvorený finančný program na mieru hovorí
Eva Danišová? „Som rada, že som sa dozvedela nové
informácie i možnosti, ako s financiami nakladať.
Niektoré veci boli doteraz pre mňa veľkou neznámou,
ale už im rozumiem. Musím len zvážiť, koľko financií
chcem vyčleniť na sporenie. Rady a odporúčania sa budem snažiť dodržiavať. Ale predovšetkým si aj
naď alej budem hľadať novú prácu, aby som sa mala lepšie.“
Eva Danišová (23):
Zamestnanie: v štátnej správe ako spojovateľka
Mesačné príjmy: 271 €/8 164,15 Sk
Mesačné výdavky:
strava a ubytovanie 100 €/3 012,60 Sk
lieky 16,60 €/500 Sk
cestovné 16,60 €/500 Sk
strava v zamestnaní 16,60 €/500 Sk
telefón 15,60 €/469,97 Sk
drogéria 5 €/150,63 Sk
Zostatok:100,6 €/3 030,68 Sk
AKO TO ZVLÁDATE VY?
Ak vám vaše hospodárenie prerastá cez hlavu, chcete zaviesť do účtovania systém a neviete, ako na
to, ak potrebujete poradiť, kde začať, aký systém domáceho hospodárenia si založiť, ako nebodaj pre
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hypotéku neprísť o strechu nad hlavou, napíšte našej finančnej poradkyni:
michonkovalucia@ centrum.sk, číslo telefónu: 0917 517 884
Ak máte dobré tipy a rady, ako zvládnuť domácnosť aj z minima peňazí, prezraď te nám to. Ak ste
dokázali ušetriť aj tam, kde by iní hladovali, napíšte nám o tom do redakcie na adresu:
Novy Čas pre ženy, Prievozská 14, P. O. BOX 41, 820 04 Bratislava 24. Pripojte heslo: Od výplaty k
výplate.
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