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1 január 3 najnovsie.sk
ROZBIEHATE V NOVOM ROKU BIZNIS S KAMARÁTOM? POZOR NA PRAVIDLÁ, 

ROZDIELNE OČAKÁVANIA, ALE AJ REAKCIE POČAS KRÍZY

http://www.najnovsie.sk/2018/01/03/rozbiehate-v-

novom-roku-biznis-s-kamaratom-pozor-na-pravidla-

rozdielne-ocakavania-ale-aj-reakcie-pocas-krizy/

2 január 10 Profit Kamaráti BUĎME

3 január 11 teraz.sk Sporiť sa dá aj pri nízkych príjmoch, dôležitá je pravidelnosť a návyk
http://www.teraz.sk/ekonomika/sporit-sa-da-aj-pri-

nizkych-prijmoch/302192-clanok.html

4 január 11 24hod.sk Sporiť sa dá aj pri nízkych príjmoch, dôležitá je pravidelnosť a návyk

http://www.24hod.sk/sporit-sa-da-aj-pri-nizkych-

prijmoch-dolezita-je-pravidelnost-a-navyk-

cl560144.html

5 január 11 dobrenoviny.sk Sporiť sa dá aj pri nízkych príjmoch, dôležitá je pravidelnosť a návyk
https://www.dobrenoviny.sk/c/121486/sporit-sa-da-aj-

pri-nizkych-prijmoch-dolezita-je-pravidelnost-a-navyk

6 január 24 Plus jeden deň TIPY, AKO SA DÁ NAŠETRIŤ Z MÁLA

7 január 26 opoisteni.sk Január končí. Nastavili ste si financie na tento rok správne?
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/januar-

konci-nastavili-ste-si-financie-na-tento-rok-spravne/

8 január 26 dennikrelax.sk JANUÁR KONČÍ. NASTAVILI STE SI FINANCIE NA TENTO ROK SPRÁVNE?

https://www.dennikrelax.sk/Nieco-pre-zeny/Laska-a-

vztahy/JANUAR-KONCI-NASTAVILI-STE-SI-FINANCIE-NA-

TENTO-ROK-SPRAVNE-/

9 január 27 lenprezeny.sk JANUÁR KONČÍ. NASTAVILI STE SI FINANCIE NA TENTO ROK SPRÁVNE?
http://www.lenprezeny.sk/januar-konci-nastavili-ste-si-

financie-na-tento-rok-spravne/

10 január 29 hnonline.sk Január končí. Nastavili ste si financie na tento rok správne?
https://hnonline.sk/obcan-a-majetok/1682516-januar-

konci-nastavili-ste-si-financie-na-tento-rok-spravne

11 január 30 teraz.sk Je dobré aktualizovať si finančné plány a zároveň ich aj dodržiavať
http://www.teraz.sk/ekonomika/je-dobre-aktualizovat-

si-financne-plany/305636-clanok.html

12 január 30 24hod.sk Je dobré aktualizovať si finančné plány a zároveň ich aj dodržiavať

http://www.24hod.sk/je-dobre-aktualizovat-si-

financne-plany-a-zaroven-ich-aj-dodrziavat-

cl564158.html

13 február 1 istp.sk Január končí. Nastavili ste si financie na tento rok správne?
https://www.istp.sk/clanok/13529/januar-konci-

nastavili-ste-si-financie-na-tento-rok-spravne-

14 február 5 NITRIANSKE noviny Ako si vybrať životnú poistku

15 február 5 Trnavské noviny Ako si vybrať životnú poistku

16 február 6 Zvolensko-podpolianske noviny Ako si vybrať životnú poistku

17 február 6 Banskobystrické noviny Ako si vybrať životnú poistku

18 február 6 MY Horehronie Ako si vybrať životnú poistku

19 február 6 Liptovské noviny Ako si vybrať životnú poistku

20 február 6 Týždeň na Pohroní Ako si vybrať životnú poistku

21 február 6 Topoľčianske noviny Ako si vybrať životnú poistku

22 február 6 Noviny Žiarskej kotliny Ako si vybrať životnú poistku
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23 február 6 Oravské noviny Ako si vybrať životnú poistku

24 február 6 Trenčianske noviny Ako si vybrať životnú poistku

25 február 6 Týždenník pre Záhorie Ako si vybrať životnú poistku

26 február 6 Novohradské noviny Ako si vybrať životnú poistku

27 február 6 Turčianske noviny Ako si vybrať životnú poistku

28 február 6 Noviny stredného Považia Ako si vybrať životnú poistku

29 február 22 Hospodárske noviny Finančný Kompas - najväčší porovnávač finančných produktov

30 február 22 Hospodárske noviny Slováci majú peniaze radi. Tak prečo sa ich boja?

31 február 22 Hospodárske noviny Slováci a ideálne finančné miery - 10 : 20 : 50 : 40

32 február 22 Hospodárske noviny Nadácia PARTNERS pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť

33 február 22 Liptovské ECHO Ako si vybrať dobrú životnú poistku

34 február 26 cas.sk
Koľko peňazí treba na šťastný život? Takúto sumu by sme mali zarobiť, aby sme 

mali dosť!

https://www.cas.sk/clanok/662037/kolko-penazi-treba-

na-stastny-zivot-takuto-sumu-by-sme-mali-zarobit-

aby-sme-mali-dost/

35 február 26 Nový čas Koľko peňazí treba na šťastný život?

36 február 26 opoisteni.sk Jarné prázdniny na poslednú chvíľu? Takto viete ušetriť
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/jarne-

prazdniny-na-poslednu-chvilu-takto-viete-usetrit/

37 február 27 teraz.sk Plánujte deťom len taký program, na aký máte
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/radime-planujte-

detom-len-taky-prog/40462-clanok.html

38 február 27 24hod.sk Plánujte deťom len taký program, na aký máte
http://www.24hod.sk/planujte-detom-len-taky-

program-na-aky-mate-cl570092.html

39 február 27 teraz.sk Plánujte deťom len taký program, na aký máte
http://www.teraz.sk/slovensko/planujte-detom-len-

taky-program-na-aky-m/310844-clanok.html

40 február 27 dobrenoviny.sk Plánujte deťom len taký program, na aký máte
https://www.dobrenoviny.sk/c/125869/planujte-detom-

len-taky-program-na-aky-mate

41 marec 7 aktualne.sk Chcete zdravé financie? Začnite si ich plánovať
https://aktualne.centrum.sk/ekonomika/pr-servis/chcete-zdrave-

financie-zacnite-si-ich-planovat.html

42 marec 7 opoisteni.sk Na veľkonočný pondelok zarobia šibači prvé peniaze
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/na-

velkonocny-pondelok-zarobia-sibaci-prve-peniaze/

43 marec 7 dennikrelax.sk
NA VEĽKONOČNÝ PONDELOK ZAROBIA MALÍ ŠIBAČI PRVÉ PENIAZE. TAKTO ICH 

NAUČÍTE S PENIAZMI HOSPODÁRIŤ

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Zdrava-vyziva-

Zdravie/-NA-VELKONOCNY-PONDELOK-ZAROBIA-MALI-

SIBACI-PRVE-PENIAZE-TAKTO-ICH-NAUCITE-S-

PENIAZMI-HOSPODARIT-/

44 marec 7 Profit Tehla nad život

45 marec 8 lenprezeny.sk MALÍ ŠIBAČI SVOJE PRVÉ PENIAZE NEMUSIA MINÚŤ, NAUČTE ICH HOSPODÁRIŤ
http://www.lenprezeny.sk/mali-sibaci-svoje-prve-

peniaze-nemusia-minut-naucte-ich-hospodarit/

46 marec 10 žena.pravda.sk Vreckové učí deti hospodáriť! O peniazoch sa s nimi treba rozprávať

https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/461289-vreckove-

uci-deti-hospodarit-o-peniazoch-sa-s-nimi-treba-

rozpravat/

47 marec 16 ekonomika.sme.sk Životné poistenie - áno či nie?
https://ekonomika.sme.sk/c/20782231/zivotne-

poistenie-ano-ci-nie.html

https://aktualne.centrum.sk/ekonomika/pr-servis/chcete-zdrave-financie-zacnite-si-ich-planovat.html
https://aktualne.centrum.sk/ekonomika/pr-servis/chcete-zdrave-financie-zacnite-si-ich-planovat.html


48 marec 20 teraz.sk Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá
http://www.teraz.sk/ekonomika/pri-spolocnom-

podnikani-priatelov-su/314772-clanok.html

49 marec 20 dnesky.sk Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá
http://www.dnesky.sk/pri-spolocnom-podnikani-

priatelov-su-dolezite-pravidla/

50 marec 20 ekonomika.sme.sk Máte s kamarátom spoločný biznis? Odborník radí, aby ste si ujasnili pravidlá

https://ekonomika.sme.sk/c/20784995/mate-s-

kamaratom-spolocny-biznis-odbornik-radi-aby-ste-si-

ujasnili-pravidla.html

51 marec 20 dobrenoviny.sk Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá
https://www.dobrenoviny.sk/c/127510/pri-spolocnom-

podnikani-priatelov-su-dolezite-pravidla

52 marec 20 hlavnespravy.sk Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá
https://www.hlavnespravy.sk/pri-spolocnom-podnikani-

priatelov-su-dolezite-pravidla/1346386

53 marec 20 24hod.sk Pri spoločnom podnikaní priateľov sú dôležité pravidlá
http://www.24hod.sk/pri-spolocnom-podnikani-

priatelov-su-dolezite-pravidla-cl574539.html

54 marec 22 startitup.sk
Cesta k miliónom #1: Dominika Cibulková ako uspešná športovkyňa, ktorá rada 

investuje

https://www.startitup.sk/local-cesta-k-milionom-1-

dominika-cibulkova-ako-uspesna-sportovkyna-ktora-

rada-investuje/

55 marec 26 Báječná žena ČO s peniazmi zo šibačky?

56 marec 27 Plus jeden deň Naučte ich hospodáriť

57 marec 29 teraz.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
http://www.teraz.sk/ekonomika/na-velkonocny-

pondelok-zarobia-mali-siba/316680-clanok.html

58 marec 29 24hod.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
http://www.24hod.sk/na-velkonocny-pondelok-zarobia-

mali-sibaci-prve-peniaze-cl576724.html

59 marec 29 dnesky.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
http://www.dnesky.sk/na-velkonocny-pondelok-

zarobia-mali-sibaci-prve-peniaze/

60 marec 29 dobrenoviny.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
https://www.dobrenoviny.sk/c/128316/na-velkonocny-

pondelok-zarobia-mali-sibaci-prve-peniaze

61 marec 30 zamestnajsa.teraz.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
http://zamestnajsa.teraz.sk/na-velkonocny-pondelok-

zarobia-mali-sibaci-prve-peniaze/

62 marec 31 zena.pluska.sk Čo s peniazmi zo šibačky? Naučte dieťa hospodáriť s nimi

https://zena.pluska.sk/co-s-peniazmi-zo-sibacky-

naucte-dieta-hospodarit-s-

nimi/kariera/financie/900728.html

63 apríl 1 hlavne.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
https://hlavne.sk/ekonomika/na-velkonocny-pondelok-

zarobia-mali-sibaci-prve-peniaze/

64 apríl 1 zena.pluska.sk Čo s peniazmi zo šibačky? Naučte dieťa hospodáriť s nimi

https://zena.pluska.sk/co-s-peniazmi-zo-sibacky-

naucte-dieta-hospodarit-s-

nimi/kariera/financie/900728.html

65 apríl 2 hlavne.sk Na Veľkonočný pondelok zarobia malí šibači prvé peniaze
https://hlavne.sk/ekonomika/na-velkonocny-pondelok-

zarobia-mali-sibaci-prve-peniaze/

66 apríl 3 pravda.sk Na vlastné bývanie by ste mali sporiť aspoň dva roky

https://peniaze.pravda.sk/sporenie-a-

investicie/clanok/464561-na-vlastne-byvanie-by-ste-

mali-sporit-aspon-dva-roky/

67 apríl 3 dennikrelax.sk
AKO NA VLASTNÉ BÝVANIE: S FINANČNOU PRÍPRAVOU ZAČNITE ASPOŇ DVA ROKY 

VOPRED

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Pekne-

byvanie/AKO-NA-VLASTNE-BYVANIE-S-FINANCNOU-

PRIPRAVOU-ZACNITE-ASPON-DVA-ROKY-VOPRED/

68 apríl 3 SME Je tehla hodna viac ako život?

69 apríl 4 Profit Hypotekárne kampane bánk pred veľkou zmenou

70 apríl 4 opoisteni.sk S finančnou prípravou na vlastné bývanie začnite aspoň 2 roky vopred

http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/s-

financnou-pripravou-na-vlastne-byvanie-zacnite-aspon-

2-roky-vopred/

71 apríl 5 lenprezeny.sk AKO NA VLASTNÉ BÝVANIE? http://www.lenprezeny.sk/ako-na-vlastne-byvanie/

72 apríl 10 sme.sk Čo ponúkajú banky pred veľkou zmenou
https://ekonomika.sme.sk/c/20800391/co-ponukaju-

banky-pred-velkou-zmenou.html



73 apríl 18 etrend.sk PARTNERS GROUP SK: Ako odlíšiť finančného odborníka od amatéra?
https://www.etrend.sk/financie/partners-group-sk-ako-

odlisit-financneho-odbornika-od-amatera.html

74 apríl 19 webnoviny.sk Praktiky PARTNERS GROUP SK: Ako to v skutočnosti funguje
https://www.webnoviny.sk/praktiky-partners-group-sk-

ako-v-skutocnosti-funguje/

75 apríl 19 prservis.sk Praktiky PARTNERS GROUP SK: Ako to v skutočnosti funguje
https://www.prservis.sk/praktiky-partners-group-sk-

ako-to-v-skutocnosti-funguje/

76 apríl 19 dennikrelax.sk NAPLÁNUJTE DEŤOM FINANČNÚ BUDÚCNOSŤ. STAČÍ UŽ 30 EUR MESAČNE

https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Prakticke-

rady/NAPLANUJTE-DETOM-FINANCNU-BUDUCNOST-

STACI-UZ-30-EUR-MESACNE-/

77 apríl 19 opoisteni.sk Naplánujde deťom finančnú budúcnosť. Stačí už 30 eur mesačne
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/naplanujte-

detom-financnu-buducnost-staci-uz-30-eur-mesacne/

78 apríl 20 sme.sk Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk?
https://tlacovespravy.sme.sk/c/20806949/aka-je-

skutocna-pravda-o-partners-group-sk.html

79 apríl 23 MY Trnavské noviny Ste finančne negramotní? Patríte k najohrozenejším

80 apríl 23 mytrnava.sme.sk Najvyššia suma ide na stravu, za mäso dávame viac ako inde
https://mytrnava.sme.sk/c/20809726/najvyssia-suma-

ide-na-stravu-za-maso-davame-viac-ako-inde.html

81 apríl 23 myzahorie.sme.sk Na mäso dávame viac ako inde. Ako míňajú Záhoráci?
https://myzahorie.sme.sk/c/20809730/na-maso-

davame-viac-ako-inde-ako-minaju-zahoraci.html

82 apríl 24 Týždenník pre Záhorie Ste finančne negramotní? Patríte k najohrozenejším

83 apríl 26 pravda.sk Kedy treba deťom začať sporiť

https://peniaze.pravda.sk/sporenie-a-

investicie/clanok/467596-kedy-treba-detom-zacat-

sporit/

84 apríl 30 mytrnava.sme.sk Ste finančne negramotní? Patríte k najohrozenejším
https://mytrnava.sme.sk/c/20815186/ste-financne-

negramotni-patrite-k-najohrozenejsim.html

85 máj 3 Trnavské Echo Ste finančne negramotní? Patríte k najohrozenejšej skupine

86 máj 3 IN STORE Slovakia NOVÝ BYT MUSÍ MAŤ „COOL“ KUCHYŇU

87 máj 5 zena.pluska.sk Chcete vlastné bývanie? Začnite šetriť
https://zena.pluska.sk/chcete-vlastne-byvanie-zacnite-

setrit/kariera/financie/902308.html

88 máj 10 dennikrelax.sk
SVADBA ZA VLASTNÉ? ZAČNITE JU PLÁNOVAŤ MINIMÁLNE ROK A IDEÁLNE DVA 

ROKY VOPRED

https://www.dennikrelax.sk/Nieco-pre-zeny/Laska-a-

vztahy/SVADBA-ZA-VLASTNE-ZACNITE-JU-PLANOVAT-

MINIMALNE-ROK-A-IDEALNE-DVA-ROKY-VOPRED-/

89 máj 11 zenskyweb.sk Na prestížnej konferencii aj minuloročný víťaz projektu Veľvyslanectvo mladých

http://zenskyweb.sk/clanok/40361-na-prestiznej-

konferencii-aj-minulorocny-vitaz-projektu-

velvyslanectvo-mladych

90 máj 16 etrend.sk Údaje sú už porovnateľné
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-

20/udaje-su-uz-porovnatelne.html

91 máj 16 etrend.sk Tento rok zmení podobu sprostredkovateľského biznisu na Slovensku

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-

20/tento-rok-zmeni-podobu-sprostredkovatelskeho-

biznisu-na-slovensku.html

92 máj 17 Trend Najlepší sprostredkovatelia

93 máj 17 Trend Tento rok zmení podobu sprostredkovateľského biznisu na Slovensku

94 máj 23 etrend.sk Finančné sprostredkovanie
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-

21/financne-sprostredkovanie.html

95 máj 23 opoisteni.sk Svadba za vlastné? Plánujte mu minimálne rok vopred
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/svadba-za-

vlastne-planujte-mu-minimalne-rok-vopred/

96 máj 24 Trend Finančné sprostredkovanie



97 máj 25 finreport.sk Ako hodnotíte stav digitalizácie a elektronizácie na Slovensku?

http://www.finreport.sk/vas-nazor/ako-hodnotite-stav-

digitalizacie-a-elektronizacie-na-slovensku-ake-trendy-

vo-svojom-odvetvi-v-najblizsom-case-ocakavate/

98 máj 26 Plus jeden deň Takto aj vaša svadba bude super!

99 máj 26 pluska.sk
Inšpirovala vás MEGHAN a HARRY? Aj vy môžete mať super SVADBU! Takto to 

zvládnete

https://www1.pluska.sk/Regiony/Bratislava/Inspirovala-

vas-MEGHAN-HARRY-Aj-vy-mozete-mat-super-

SVADBU-Tu-su-najnovsie-trendy-rady-aj-sobasny-

rozpocet

100 máj 28 pravda.sk Koľko stojí svadba?
https://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/471213-

kolko-stoji-svadba/

101 máj 30 dennikrelax.sk PLÁNOVANIE DOVOLENKY VÁM UŠETRÍ FINANCIE

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Zdrava-vyziva-

Zdravie/PLANOVANIE-DOVOLENKY-VAM-USETRI-

FINANCIE/

102 máj 30 opoisteni.sk Plánovanie dovolenky vám ušetrí financie. Tu sú tipy pre vás
http://www.opoisteni.sk/rizika/planovanie-dovolenky-

vam-usetri-financie-tu-su-tipy-pre-vas/

103 jún 5 zena.pravda.sk Ako sa počas dovolenky finančne nezruinovať?
https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/472071-ako-sa-

pocas-dovolenky-financne-nezruinovat/

104 jún 9 Új szo Ne hitelből menjünk nyaralni

105 jún 9 ujszo.com Ne hitelből menjünk nyaralni
https://ujszo.com/kozelet/ne-hitelbol-menjunk-

nyaralni

106 jún 15 dnes24.sk Plánovanie dovolenky vám ušetrí peniaze
https://poprad.dnes24.sk/planovanie-dovolenky-vam-

usetri-peniaze-301691

107 jún 20 opoisteni.sk Vysokoškolák by si mal plánovať kúpu bytu aj penziu
http://www.opoisteni.sk/Sprostredkovatelia/vysokoskol

ak-by-si-mal-planovat-kupu-bytu-aj-penziu/

108 jún 20 etrend.sk Tvár sprostredkovania sa tento rok zmení
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-

25/tvar-sprostredkovania-sa-tento-rok-zmeni.html

109 jún 21 Trend Tvár sprostredkovania sa tento rok zmení

110 jún 25 dennikrelax.sk VYSOKOŠKOLÁK BY SI MAL PLÁNOVAŤ KÚPU BYTU AJ PENZIU

https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Prakticke-

rady/VYSOKOSKOLAK-BY-SI-MAL-PLANOVAT-KUPU-

BYTU-AJ-PENZIU/

111 jún 29 dennikrelax.sk 10 FINANČNÝCH RÁD AKO SI UŽIŤ DOVOLENKU

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Zdrava-vyziva-

Zdravie/10-FINANCNYCH-RAD-AKO-SI-UZIT-

DOVOLENKU/

112 jún 29 hnonline.sk Desať tipov, aby vás dovolenka nezruinovala
https://hnonline.sk/expert/1771328-10-tipov-aby-vas-

dovolenka-nezruinovala

113 júl 2 pravda.sk Dovolenku si užite, ale dajte si pozor, aby vás finančne nezruinovala

https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/475047-

dovolenku-si-uzite-ale-dajte-si-pozor-aby-vas-

financne-nezruinovala/

114 júl 2 opoisteni.sk 10 finančných rád, ako si užiť dovolenku
http://www.opoisteni.sk/poistne-produkty/pre-

obcanov/10-financnych-rad-ako-si-uzit-dovolenku/

115 júl 3 femme.sk Hypotéka a úver po novom
http://femme.sk/index.php/zena-

a/spolocnost/item/11579-hypoteka-a-uver-po-novom

116 júl 4 najnovsie.sk
PLÁNOVANÍM FINANCIÍ VÁS ANI PRÍSNEJŠIE PODMIENKY NA HYPOTÉKU ČI ÚVER 

NEZASKOČIA

http://www.najnovsie.sk/2018/07/04/planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-

uver-nezaskocia/

117 júl 13 dennikrelax.sk V LETE UŠETRÍTE VIAC AKO V ZIME, POZRITE SA AKO

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Pekne-

byvanie/V-LETE-USETRITE-VIAC-AKO-V-ZIME-POZRITE-

SA-AKO/

118 júl 16 pluska.sk Na tomto môžete ušetriť IBA V LETE: 7 tipov ekonóma, ako na to!
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/tomto-mozete-

usetrit-iba-lete-7-tipov-ekonoma-ako-to



119 júl 18 opoisteni.sk V lete ušetríte viac ako v zime, pozrite sa ako
http://www.opoisteni.sk/poistne-produkty/v-lete-

usetrite-viac-ako-v-zime-pozrite-sa-ako/

120 júl 19 zenskyweb.sk Kompletný prehľad: Vieme, koľko vás bude stáť váš prváčik!
http://zenskyweb.sk/clanok/40836-kompletny-prehlad-

vieme-kolko-vas-bude-stat-vas-prvacik

121 júl 25 zena.pravda.sk Káva či dovolenka? Počas leta míňajte s rozumom
https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/478022-kava-ci-

dovolenka-pocas-leta-minajte-s-rozumom/

122 júl 27 cas.sk
Úraz po skoku do bazéna, náhla operácia či prevoz domov môžu stáť tisíce: Prečo 

sa oplatí na dovolenku poistiť?

https://www.cas.sk/clanok/722015/uraz-po-skoku-do-

bazena-nahla-operacia-ci-prevoz-domov-mozu-stat-

tisice-preco-sa-oplati-na-dovolenku-poistit/

123 júl 27 Nový čas Prečo sa oplatí na dovolenku poistiť?

124 júl 30 finreport.sk
Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia 

kríza? Čo by ju mohlo spôsobiť?

http://www.finreport.sk/vas-nazor/aka-je-aktualna-

ekonomicka-situacia-da-sa-ocakavat-v-blizkom-

obdobi-vyraznejsia-kriza-co-by-ju-mohlo-sposobit/

125 júl 31 skolskyservis.teraz.sk Koľko bude stáť rodičov vychystanie prváčika do školy
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kolko-stoji-

vybava-prvaka/43541-clanok.html

126 júl 31 Rádio Lumen Ako ušetriť počas dovolenky, koľko stojí nástup prváčika do školy https://www.lumen.sk/archiv-play/100117

127 august 1 skolskyservis.teraz.sk Koľko bude stáť rodičov vychystanie prváčika do školy
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kolko-stoji-

vybava-prvaka/43541-clanok.html

128 august 6 dennikrelax.sk KOĽKO VÁS BUDE STÁŤ VYCHYSTAŤ PRVÁČIKA DO ŠKOLY

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Zdrava-vyziva-

Zdravie/KOLKO-VAS-BUDE-STAT-VYCHYSTAT-

PRVACIKA-DO-SKOLY/

129 august 7 Új szo Ne hitelből induljon az iskola

130 august 7 Új szo Anyagi teher az elsősök iskolakezdése

131 august 7 opoisteni.sk Koľko vás bude stáť vychystať prváčika do školy?

http://www.opoisteni.sk/poistne-produkty/pre-

obcanov/kolko-vas-bude-stat-vychystat-prvacika-do-

skoly/

132 august 7 ujszo.com Ne hitelből induljon az iskola
https://ujszo.com/kozelet/ne-hitelbol-induljon-az-

iskola

133 august 13 Báječná žena KOĽKO VÁS bude stáť prváčik?

134 august 14 dennikrelax.sk
PLÁNOVANÍM FINANCIÍ VÁS ANI PRÍSNEJŠIE PODMIENKY NA HYPOTÉKU ČI ÚVER 

NEZASKOČIA

https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Prakticke-

rady/PLANOVANIM-FINANCII-VAS-ANI-PRISNEJSIE-

PODMIENKY-NA-HYPOTEKU-CI-UVER-NEZASKOCIA/

135 august 15 24hod.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://www.24hod.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia-

cl609084.html

136 august 15 lionline.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://lionline.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

137 august 15 sk.dailyview.eu Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

http://sk.dailyview.eu/ekonomika/pozicky/planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-

uver-nezaskocia/

138 august 15 infozona.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://infozona.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

139 august 15 kosice.virtualne.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-

uver-nezaskocia.html

140 august 15 finreport.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

http://www.finreport.sk/agenturne-spravy/planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-

uver-nezaskocia/

141 august 15 findmax.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia
https://www.findmax.info/index.php?page=news-

detail&id=226111



142 august 15 euronovinky.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia
https://euronovinky.eu/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-

podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/

143 august 15 bleskovespravy.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://bleskovespravy.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

144 august 15 hlohovecko.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia http://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=107875

145 august 15 prservis.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia
https://www.prservis.sk/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-

podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/

146 august 15 sportx.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://sportx.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

147 august 15 dennikpolitika.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia http://dennikpolitika.sk/archiv/35053

148 august 15 webnoviny.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://www.webnoviny.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

149 august 15 maxivyber.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://maxivyber.sk/ekonomika/planovanim-financii-

vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia

150 august 15 spravy.pozri.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://spravy.pozri.sk/clanok/planovanim-financii-vas-

ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/1343567

151 august 15 noviny.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://www.noviny.sk/slovensko/361469-planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-

uver-nezaskocia

152 august 15 opoisteni.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://www.opoisteni.sk/poistne-produkty/planovanim-

financii-vas-nezaskocia-ani-prisnejsie-podmienky-na-

hypoteku/

153 august 15 tlacovespravy.sme.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia
https://tlacovespravy.sme.sk/c/20892692/planovanim-

financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-nezaskocia.html

154 august 15 zena.pluska.sk Koľko vás bude stáť prváčik?
https://zena.pluska.sk/kolko-vas-bude-stat-

prvacik/deti/spunti/907048.html

155 august 15 inforaj.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://inforaj.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

156 august 15 ekonomickydennik.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://ekonomickydennik.sk/planovanim-financii-vas-

ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

157 august 15 fotonovinky.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://fotonovinky.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

158 august 15 deed.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

http://deed.sk/clanok-s/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/17904/

159 august 15 tvojtrebisov.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

http://www.tvojtrebisov.sk/planovanim-financii-vas-ani-

prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-

nezaskocia/

160 august 16 bratislava.virtualne.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://bratislava.virtualne.sk/spravodajstvo/planovani

m-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-

ci-uver-nezaskocia.html

161 august 16 cas.sk Veľký prehľad pred začiatkom školského roka: Koľko stojí výbava pre školáka?

https://www.cas.sk/clanok/729383/velky-prehlad-pred-

zaciatkom-skolskeho-roka-kolko-stoji-vybava-pre-

skolaka/

162 august 16 Nový čas Koľko stojí výbava pre školáka

163 august 17 komercnespravy.pravda.sk Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky na hypotéku či úver nezaskočia

https://komercnespravy.pravda.sk/financie/clanok/481

011-planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-

na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/

164 august 20 24hod.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet
https://www.24hod.sk/mate-doma-tinedzera-je-cas-

na-vlastny-ucet-cl610315.html

https://euronovinky.eu/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/
https://euronovinky.eu/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/
https://euronovinky.eu/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/
http://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=107875
http://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=107875
https://www.prservis.sk/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/
https://www.prservis.sk/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/
https://www.prservis.sk/planovanim-financii-vas-ani-prisnejsie-podmienky-na-hypoteku-ci-uver-nezaskocia/


165 august 20 dobrenoviny.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet
https://www.dobrenoviny.sk/c/140429/mate-doma-

tinedzera-je-cas-na-vlastny-ucet

166 august 20 webmagazin.teraz.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet
http://webmagazin.teraz.sk/biznis/mate-doma-

tinedzera-je-cas-na-vlast/9222-clanok.html

167 august 20 teraz.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet
http://www.teraz.sk/ekonomika/mate-doma-tinedzera-

je-cas-na-vlast/343816-clanok.html

168 august 20 skolskyservis.teraz.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/mate-doma-

tinedzera-je-cas-na-vlast/43815-clanok.html

169 august 20 tasr.sk OTS: Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet, naučí ho finančnému plánovaniu
http://www.tasr.sk/ots/ots-mate-doma-tinedzera-je-

cas-na/23594-clanok.html

170 august 21 dennikrelax.sk
MÁTE DOMA TÍNEDŽERA? JE ČAS NA VLASTNÝ ÚČET, NAUČÍ 

HO FINANČNÉMU PLÁNOVANIU

https://www.dennikrelax.sk/Zivotny-styl/Zdrava-vyziva-

Zdravie/MATE-DOMA-TINEDZERA-JE-CAS-NA-VLASTNY-

UCET-NAUCI-HO-FINANCNEMU-PLANOVANIU/

171 august 22 pluska.sk
Výbava školáka pripraví mnohým Slovákom finančný ŠOK: Len za jednu položku 

zacvakáte aj 50 eur!

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/vybava-prvaka-nie-

je-lacna-zalezitost-len-jednu-polozku-zacvakate-aj-

50-eur

172 august 22 Plus jeden deň Ako ušetriť pri prváčikovi

173 august 22 opoisteni.sk Máte doma tínedžera? Je čas na vlastný účet, naučí ho finančnémuplánovaniu

https://www.opoisteni.sk/sprostredkovatelia-

poistenia/mate-doma-tinedzera-je-cas-na-vlastny-

ucet-nauci-ho-financnemu-planovaniu/

174 august 24 investujeme.sk Záujem o pravidelné investície do podielových fondov rastie
https://www.investujeme.sk/clanky/zaujem-o-

pravidelne-investicie-do-podielovych-fondov-rastie/

175 august 31 pravda.sk Prečo by mal mať tínedžer vlastný účet v banke?
https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/481792-preco-

by-mal-mat-tinedzer-vlastny-ucet-v-banke/

176 september 2 sme.sk Ako zaplatiť svadbu, keď si neberiete princa
https://korzar.sme.sk/c/20899690/ako-zaplatit-

svadbu-ked-si-neberiete-princa.html

177 september 3 Noviny Kežmarok Buďte finančne fit. Ideálne finančné miery sú 10 : 20 : 30 : 40

178 september 6 Hospodárske noviny Fincentrum lákalo klientov konkurencie

179 september 6 hnonline.sk Fincentrum lákalo klientov konkurencie

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-

ekonomika/1804824-fincentrum-lakalo-klientov-

konkurencie

180 september 7 cas.sk
Vreckové by mal dostávať už prváčik: Akú sumu je vhodné dávať svojmu dieťaťu 

podľa veku?

https://www.cas.sk/clanok/737359/vreckove-by-mal-

dostavat-uz-prvacik-aku-sumu-je-vhodne-davat-

svojmu-dietatu-podla-veku/

181 september 7 Nový čas Vreckové by mal dostavať už prváčik

182 september 10 hnonline.sk
Životná úroveň Slovákov sa zvyšuje. Do budúcna si však sporí len každý druhý, 

vyplýva z analýzy

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1806884-slovaci-

si-nedostatocne-planuju-svoju-financnu-buducnost-

ukazal-prieskum

183 september 10 webnoviny.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://www.webnoviny.sk/slovaci-sa-maju-podla-

prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-moze-

nezdravy-financny-zivotny-styl/

184 september 10 maxivyber.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://maxivyber.sk/ekonomika/slovaci-sa-maju-

podla-prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-moze-

nezdravy-financny-zivotny-styl

185 september 10 ujszo.com Pénzügyeink: a mának élünk
https://ujszo.com/gazdasag/penzugyeink-a-manak-

elunk

186 september 10 cas.sk Slováci nemyslia na svoju budúcnosť: Toto sú naše najčastejšie finančné zlozvyky

https://www.cas.sk/clanok/738566/slovaci-nemyslia-

na-svoju-buducnost-toto-su-nase-najcastejsie-

financne-zlozvyky/

187 september 10 sme.sk Životná úroveň Slovákov sa zvyšuje, ukazuje prieskum
https://ekonomika.sme.sk/c/20910325/zivotna-uroven-

slovakov-sa-zvysuje-ukazuje-prieskum.html



188 september 10 banky.sk Životná úroveň Slovákov sa zvyšuje https://banky.sk/zivotna-uroven-slovakov-sa-zvysuje/

189 september 10 netky.sk Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť
http://www.netky.sk/clanok/slovaci-si-nedostatocne-

planuju-svoju-financnu-buducnost

190 september 10 sme.sk Slováci si nedostatočne plánujú finančnú budúcnosť
https://ekonomika.sme.sk/c/20910528/slovaci-si-

nedostatocne-planuju-financnu-buducnost.html

191 september 10 dobrenoviny.sk Prieskum: Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť

https://www.dobrenoviny.sk/c/142075/prieskum-

slovaci-si-nedostatocne-planuju-svoju-financnu-

buducnost

192 september 10 dnesky.sk Prieskum: Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť
http://www.dnesky.sk/prieskum-slovaci-si-

nedostatocne-planuju-svoju-financnu-buducnost/

193 september 10 24hod.sk Prieskum: Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť

https://www.24hod.sk/prieskum-slovaci-si-

nedostatocne-planuju-svoju-financnu-buducnost-

cl615191.html

194 september 10 teraz.sk Prieskum: Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť
http://www.teraz.sk/import/prieskum-slovaci-si-

nedostatocne-planuju/347667-clanok.html

195 september 10 secovce.virtualne.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://secovce.virtualne.sk/spravodajstvo/slovaci-sa-

maju-podla-prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-

moze-nezdravy-financny-zivotny-styl.html

196 september 10 lucenec.virtualne.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://lucenec.virtualne.sk/spravodajstvo/slovaci-sa-

maju-podla-prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-

moze-nezdravy-financny-zivotny-styl.html

197 september 10 lionline.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://lionline.sk/slovaci-sa-maju-podla-prieskumu-

lepsie-za-nedostatok-penazi-moze-nezdravy-financny-

zivotny-styl/

198 september 10 finreport.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

http://www.finreport.sk/agenturne-spravy/slovaci-sa-

maju-podla-prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-

moze-nezdravy-financny-zivotny-styl/

199 september 10 kosice.virtualne.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/slovaci-sa-

maju-podla-prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-

moze-nezdravy-financny-zivotny-styl.html

200 september 10 fotonovinky.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://fotonovinky.sk/slovaci-sa-maju-podla-

prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-moze-

nezdravy-financny-zivotny-styl/

201 september 10 dennikpolitika.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl
http://dennikpolitika.sk/archiv/37546

202 september 10 findmax.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://www.findmax.info/index.php?page=news-

detail&id=227569

203 september 10 hlohovecko.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

http://www.hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=10

9336

204 september 10 pozri.sk
Slováci sa majú podľa prieskumu lepšie, za nedostatok peňazí môže 

nezdravý finančný životný štýl

https://spravy.pozri.sk/clanok/slovaci-sa-maju-podla-

prieskumu-lepsie-za-nedostatok-penazi-moze-

nezdravy-financny-zivotny-styl/1344989

205 september 10 vofinanciach.sk Životná úroveň Slovákov sa podľa výsledkov prieskumu zvyšuje
https://vofinanciach.sk/zivotna-uroven-slovakov-sa-

podla-vysledkov-prieskumu-zvysuje/

206 september 10 opoisteni.sk Prečo nie sú Slováci bohatí? Kde robia chyby?

https://www.opoisteni.sk/sprostredkovatelia-

poistenia/preco-nie-su-slovaci-bohati-kde-robia-

chyby/

207 september 10 TV Markíza Mali by sme viac sporiť
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-

noviny/epizoda/12375-televizne-noviny

208 september 10 Rádio Slovensko Stručne z domova

209 september 10 Rádio Regina Stručne z domova

210 september 11 ta3.com HOSŤ V ŠTÚDIU: M. Ovčarik o tom, ako zbohatnúť
https://www.ta3.com/clanok/1135809/host-v-studiu-

m-ovcarik-o-tom-ako-zbohatnut.html



211 september 11 Új szo Pénzügyeink: a mának élünk

212 september 11 cas.sk Veľký prieskum o financiách odhalil pravdu: Prečo Slováci nie sú bohatí?

https://www.cas.sk/clanok/738747/velky-prieskum-o-

financiach-odhalil-pravdu-preco-slovaci-nie-su-

bohati/

213 september 11 TA 3 Ak budeme šetriť, budeme bohatší
https://www.ta3.com/clanok/1135808/slovaci-nevedia-

financne-planovat-mali-by-si-sporit-na-dochodok.html

214 september 11 Nový čas Prečo Slováci nie sú bohatí?

215 september 11 Plus jeden deň 3 DÔVODY, prečo nie sme BOHATÍ...

216 september 11 resso.sk Veľký prieskum o financiách odhalil pravdu: Prečo Slováci nie sú bohatí?
https://www.resso.sk/velky-prieskum-o-financiach-

odhalil-pravdu-preco-slovaci-nie-su-bohati/

217 september 11 pluska.sk 3 ZÁKLADNÉ CHYBY, pre ktoré Slováci nevedia zbohatnúť: Robíte ich aj vy?
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/3-zakladne-chyby-

pre-ktore-slovaci-nevedia-zbohatnut-robite-ich-aj-vy

218 september 11 FunRádio Životná úroveň sa zvyšuje

219 september 11 FunRádio Životná úroveň sa zvyšuje

220 september 11 spectator.sme.sk Survey: Slovaks’ standard of living is improving, but not financial planning

https://spectator.sme.sk/c/20911401/survey-slovaks-

standard-of-living-is-improving-but-not-financial-

planning.html

221 september 11 dnes24.sk PRIESKUM: Životná úroveň Slovákov rastie, mnohí tvrdia, že im financie nestačia

https://www.dnes24.sk/prieskum-zivotna-uroven-

slovakov-rastie-mnohi-tvrdia-ze-im-financie-nestacia-

308731

222 september 11 rozhlas.sk Encuestas revelan que nivel de vida de los eslovacos está aumentando

http://esrsi.rtvs.sk/clanky/actualidad/174330/encuesta

s-revelan-que-nivel-de-vida-de-los-eslovacos-esta-

aumentando

223 september 11 Hospodárske noviny Slováci si neplánujú finančnú budúcnosť

224 september 11 hnonline.sk Naplánujte si svoje bohatstvo
https://hnonline.sk/expert/1807628-naplanujte-si-

svoje-bohatstvo

225 september 13 STV 1 Finančný plán rodiny
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12995/166731#33

86

226 september 13 pravda.sk Sporíte deťom na budúcnosť? A ste si istí, že to robíte správne?

https://zena.pravda.sk/rodina/clanok/483882-ako-

urobit-prvy-prvy-krok-k-financnemu-zabezpeceniu-

vasich-deti/

227 september 14 zenskyweb.sk Otestujte svoju finančnú gramotnosť už túto nedeľu
http://metropola.zenskyweb.sk/clanok/41282-otestujte-

svoju-financnu-gramotnost-uz-tuto-nedelu

228 september 16 Rádio Slovensko Prieskum finančnej gramotnosti

229 september 16 Rádio Regina Hoci sa životná úroveň Slovákov zvyšuje

230 september 20 TV JOJ Prečo nevieme narábať s peniazmi?
https://videoportal.joj.sk/noviny-o-17-

00/epizoda/57914-noviny-o-17-00

231 september 21 SME Chýba vám k hypotéke hotovosť? Ako to vyriešiť

232 september 21 TV JOJ Finančná (ne)gramotnosť
https://videoportal.joj.sk/noviny-o-12-

00/epizoda/57944-noviny-o-12-00


