
 
 

Financie a majetok vo vzťahoch 
 

1. So svojim momentálnym finančným príjmom som spokojný: 

A)  Áno  

B)  Nie   

C)  Niekedy chcem viac 

 

 

2. Keď rozmýšľam o svojom majetku, môžem povedať: 

A) Som vďačný, mám všetko, čo potrebujem 

B) Som spokojný, ale rád by som mal  viac 

C) Nie som spokojný, dúfam, že moje najlepšie dny sú ešte len predo mnou 

 

 

3. Čo sa týka mojich financií: 

A) Robím si pravidelne prehľad o príjmoch a výdajoch 

B) Nesledujem svoje mesačné príjmy a výdaje 

C) Verím, že Boh chce, aby som žil z viery, preto zámerne nemám prehľad 

 

 

4. Podľa mňa by v rodine mal spravovať financie: 

A) Muž 

B) Žena 

C) Nezáleží na tom 

 

 

5. Zodpovednosť za finančné zabezpečenie rodiny by mal mať: 

A) Muž 

B) Žena 

C) Obaja rovnako 

 

 

 

 



6. V manželstve by podľa mňa, mali manželia spoločne rozhodovať,  

ako budú ich peniaze použité: 

A) Áno, ale v prípade nezhody má právo rozhodnúť ten, kto zarobí viac 

B) Áno, ale v prípade nezhody má právo rozhodnúť muž, ako hlava rodiny 

C) Nie, každý rozhoduje o svojom príjme 

 

 

7. V oblasti dávania by som sám seba hodnotil, ako: 

A) Štedrého 

B) Ochotného 

C) Neochotného 

 

 

8. Rodina, z ktorej pochádzam: 

A) Šetrila na všetkom, čo sa dalo 

B) Nešetrila na veciach, ktoré boli pre ňu dôležité 

C) Žila na dlh 

 

 

9. Moja rodina a jej vzťah k financiám ma ovplyvnila a teraz: 

A) Sa snažím kopírovať model, v ktorom som vyrastal 

B) Sa zámerne snažím nekopírovať model, v ktorom som vyrastal 

C)  Nemyslím si, že mňa rodina ovplyvnila  

 

 

10. Keby mi dnes dal niekto 1.500,- Eur: 

A) Okamžite by som vedel, za čo ich miniem 

B) Musel by som rozmýšľať, a uvážiť na čo ich miniem 

C) Celú sumu, alebo väčšinu by som odložil na „horšie časy“ 

 

 

11. Ak nejakú vec súrne potrebujem: 

A) Požičiam si peniaze z banky, alebo od kamaráta 

B) Kúpim danú vec na splátky 

C) Našetrím si, a potom kupujem 

 

 

12. Ak niečo chcem, ale nepotrebujem to súrne: 

A) Požičiam si peniaze z banky, alebo od kamaráta 

B) Kúpim danú vec na splátky 

C) Našetrím si, a potom kupujem 


