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EDITORIÁL
Tatra Asset Management oslavuje tento rok 20. výročie 
od založenia. S dôverou našich klientov zotrvávame už 
dvadsať rokov jednotkou a lídrom na fondovom trhu na 
Slovensku. A sme na to veľmi hrdí. Staráme sa totiž o ma-
jetok 110-tisíc klientov v hodnote viac ako 2 miliardy eur. 
 
Je to výsledok aj veľmi dobrej a úzkej spolupráce s našou 
bankou. Stojí za tým profesionalita a servis Tatra banky, 
jej finančných poradcov, osobných bankárov a privátnych 
bankárov, ktorí poskytujú klientom podporu a navigáciu 
pri dôležitých rozhodnutiach vzhľadom na osobné finan-

cie. Podielové fondy sú kľúčovým produktom pri investičnom poradenstve a správe aktív 
na najlepšom privátnom bankovníctve na Slovensku. 
 
Sme slovenská spoločnosť, ale pôsobíme na svetových finančných trhoch spolu s tisíc-
kami iných investičných firiem, ktoré spravujú svojim klientom peniaze v objeme stoviek 
miliárd eur. V podielových fondoch majú uložené peniaze klienti bánk v každej vyspelej 
krajine. Ľudia si takýmto spôsobom nechávajú spravovať svoje dlhodobé úspory, sporia 
si na dôchodok, bývanie alebo na vzdelanie svojich detí.
 
Pohľad do minulosti a zvlášť na finančné trhy za posledných 20 rokov je zaujímavý. Zažili 
sme veľmi dobré roky, ale aj tie slabé, plné veľkých pohybov cien aktív. Takto finančné 
trhy fungujú a rovnaký vývoj očakávame aj v budúcnosti. Dlhoročné skúsenosti však 
poskytujú nám, našim bankárom a našim klientom silný nástroj, ako pracovať s neistotou 
vzhľadom na vývoj na finančných trhoch. Z minulosti vychádzajú aj hlavné princípy na 
dlhodobé a úspešné investovanie: peniaze na účte väčšinou nezarábajú, diverzifikácia 
je dôležitá a funguje, nenechajte sa negatívne ovplyvniť pohybmi cien na trhoch, vyu-
žívajte úroky z úrokov ako nenahraditeľný výnosový benefit. Ich platnosť sa pravidelne  
a opakovane potvrdzuje.
 
A tak isto platí, že investovanie do svojej budúcnosti nie je možné odkladať na neskôr. 
Každý musí začať už dnes!

Martin Ďuriančik
podpredseda predstavenstva TAM
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ROZHOVOR S MARKOM 

PROKOPCOM, GENERÁLNYM 

RIADITEĽOM TAM

TAM je 20 rokov na trhu. Aké boli jeho začiatky  
v porovnaní so súčasnosťou?
V roku 1998 sme sedeli v rodinnom dome na Ma-
róthyho ulici, podielové listy mali papierovú formu na 
doručiteľa a klientom sme vysvetľovali rozdiel medzi 
podielovými fondmi a nebankovými spoločnosťami 
ako BMG a Drukos. Dnes je slovenský trh podie-
lových fondov plne kompatibilný s inými vyspelými 
krajinami, spravujeme podielové fondy s európskym 
pasom, ktoré môžeme predávať kdekoľvek  
v Európskej únii. Rozdiel je, myslím, zrejmý. História 
TAM je totožná s históriou kolektívneho investova-
nia na Slovensku. Za 20 rokov sme naozaj prešli 
neuveriteľne zaujímavú cestu a som veľmi rád, že si 
Tatra banka včas uvedomila atraktivitu tohto biznisu 
a založila prvú bankovú správcovskú spoločnosť na 
Slovensku. TAM je už 20 rokov lídrom kolektívneho 

investovania na Slovensku. Sme zároveň najväčšou 
správcovskou spoločnosťou v rámci celej skupiny 
Raiffeisen Bank International v strednej a vo východ-
nej Európe. Ani sa mi nechce veriť, že sme už o 20 
rokov skúsenejší.

V čom sa TAM odlišuje od konkurencie? Prečo 
dokázal byť tak dlho lídrom v správe fondov?

Silnou stránkou TAM sú ľudia. Presne tak ako v celej 
Tatra banke. Často hovorím, že najviac mám rád to 
„tatrové“ srdce. Srdce, ktoré chce. Chce vymyslieť 
lepšiu stratégiu, lepší produkt, byť najlepší. V rámci 
skupiny Tatra banka máme veľa odlišností, ale jednu 
vec máme všetci spoločnú. Choďte na ľubovoľné 
oddelenie v celej skupine Tatra banky a každý vám 
povie, že my sme tu na Slovensku najlepší. To mám 
rád.

Aká je ponuka fondov TAM a čo je jej ťažiskom?
Produktová ponuka je v prvom rade segmentovo 
diferencovaná, to znamená, že máme špecializo-
vané produkty pre jednotlivé segmenty ako Private 
banking, Premium banking a Mass retail. Fondy sme 
navyše minulý rok prispôsobili novým trendom, ktoré 
boli významne ovplyvnené aktuálnou legislatívou. 
Dnes sa svet podielových fondov posúva ku komplex-
ným riešeniam. Naše vlajkové lode, produktové línie 

TAM INSIGHT O 20-TICH 
ROKOCH TATRA ASSET 
MANAGEMENTU 

Jedným z pilierov našej stratégie  
je vytvárať najlepšie produkty  
pre našich klientov.

Michal Gálik, produktový manažér TAM
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Private Growth fondy a Premium fondy, predstavujú 
produkty, kde jeden fond ponúka klientovi všetky 
zložky investičného servisu. Každý z týchto fondov 
obsahuje aktívnu správu, časovanie trhu, alokáciu  
do širokého spektra aktív, rôzne investičné stratégie.  
V minulosti ste si museli kúpiť niekoľko fondov, dnes 
to máte všetko v jednom.
 

Investuješ osobne do fondov TAM? Do ktorých  
a z akého dôvodu?
Áno. Už dlhé roky. Veď kde inde by som mal investo-
vať? Často sa ma ľudia pýtajú, ako investujem svoje 
peniaze. Majú pocit, že existuje nejaká stratégia 
pre vyvolených. Ak sa investovaniu venujete dlhé 
roky, viete, že to tak nie je. Najúspešnejší investori 
sveta vedia, že na to, aby ste dokázali byť dlhodobo 
úspešní, musíte dokázať prestáť ťažké časy a ne- 
existuje stratégia, ktoré ich nemá. Úloha portfólio 
manažéra je z polovice umenie a z polovice remeslo. 
Aj najlepšie stratégie si jednoducho musíte odpra-
covať. 

Ako podielové fondy TAM riešia potreby ľudí? 
Prečo by do nich mali investovať?
Jedným z pilierov našej stratégie je vytvárať najlepšie 
produkty pre našich klientov. A to sú bežní bankoví 
klienti, ktorí nemajú skúsenosti s investovaním, sú 
zväčša konzervatívni. Sú to neprofesionálni investori. 
To však neznamená, že sú hlúpi, ale znamená to, že 
majú inú profesiu. Potrebujeme najlepšie produkty 
pre nich, nie pre portfólio manažérov. Najbohatší 
ľudia na svete investujú. Rozumejú, že je to najlepšia 
cesta k zveľadeniu ich majetku. Asi vedia, čo robia. 
Pravidelné sporenie a investovanie sú najlepšia cesta 
k zbohatnutiu. Kto každý mesiac všetko minie, nikdy 
nebude bohatý. 

Sú trendy na trhu podielových fondov na Sloven-
sku priaznivé pre jeho ďalší rozvoj?
Vývoj trhu podielových fondov je v posledných ro-
koch veľmi priaznivý. Nízke úrokové sadzby na depo-
zitných produktoch spôsobujú, že ľudia hľadajú vyšší 
výnos. Podielový fond je veľmi logickým riešením. 

Jednou transakciou sa dostanete k portfóliu, ktoré 
je rozložené v niekoľkých stovkách investícií, jednou 
transakciou ho môžete predať, každý deň poznáte 
hodnotu svojej investície, pri redemácii vám z výnosu 
odvedieme zrážkovú daň, aby ste nemuseli riešiť 
komplikované daňové priznanie. Majetok klientov je 
oddelený od majetku správcu, pričom ho kontrolujú 
depozitár, audítor a Národná banka Slovenska ako 
regulátor. Podielové fondy boli pred stáročiami vy-
myslené tak, aby sa skupina investorov mohla podeliť 
o výsledok spoločnej stratégie, ktorú pre ňu niekto 
realizuje efektívnym spôsobom. A o tom istom to je 
dodnes.

V roku 2020 majú byť najväčšou skupinou 
spotrebiteľov „mileniáli“, ľudia narodení okolo 
roku 1990. Táto generácia klientov vyžaduje iný 
prístup. Ako ich chce TAM zaujať?
K týmto klientom sa snažíme hľadať cestu práve pri-
pravovanými novinkami. Sú stále „online“, chcú veci 
riešiť rýchlo a ideálne na pár klikov. Na aplikáciách 
najviac oceňujú hravosť a jednoduchosť. Preto hľa-
dáme efektívnejší kanál na ich oslovenie. Verím, že 
v tomto roku prinesieme možnosť otvoriť si sporenie 
priamo v aplikácii Tatra banky, jednoducho, na pár 
klikov. Podobným spôsobom by sme chceli priniesť 
lepší zážitok z investovania aj cez Internet bankingTB.

Aké ocenenia získal TAM počas svojej existen-
cie a ktoré si najviac ceníš?
Ocenenie vždy poteší. Na každé z nich som hrdý. 
Je to výsledok snahy množstva ľudí vo firme, v Tatra 
banke. Za úspešným dvadsaťročným príbehom stojí 
množstvo ľudí, ktorí za tie roky v TAM pracovali a 
každý svojou mierou ovplyvnil vývoj. Chcem sa preto 
poďakovať všetkým súčasným a bývalým kolegom za 
energiu, ktorú do projektu TAM za tie roky vložili. 

Mňa osobne najviac potešila odpoveď z posledného 
interného zamestnaneckého prieskumu, kde až 95 % 
ľudí vo firme uviedlo, že ich pracovná pozícia im po-
skytuje príležitosti robiť zaujímavú prácu, ktorá je pre 
nich výzvou. A na tom sa dá ďalej stavať. Ďakujem.

Často hovorím, že najviac mám rád to 
„tatrové“ srdce. Srdce, ktoré chce.

Kto každý mesiac všetko minie,  
nikdy nebude bohatý.
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V MARCI TOHTO ROKU SME 

OSLÁVILI 20. VÝROČIE ZALOŽENIA 

TATRA ASSET MANAGEMENTU. 

AKTUÁLNE SPRAVUJEME VIAC AKO 

2 MILIARDY EUR, PRIČOM MÁME 

TAKMER 110-TISÍC KLIENTOV. NAŠA 

HISTÓRIA DEFINUJE HISTÓRIU 

PODIELOVÝCH FONDOV NA 

SLOVENSKU. SME HRDÍ, ŽE UŽ  

20 ROKOV SME TRHOVÝM LÍDROM.

PRVÝ PODIELOVÝ FOND
Náš úspešný príbeh sa začal písať už začiatkom 
deväťdesiatych rokov. Tatra banka vtedy na účely 
kupónovej privatizácie založila investičný fond Tatra 
Kupón Fond, ktorého správa neskôr prešla pod 
Tatra Asset Management. Naším úplne prvým po-
dielovým fondom bol Dlhopisový fondTB, ktorý pod 
názvom Tatra Profit vznikol v máji 1998. Aktuálne 
ide o najväčší dlhopisový fond na Slovensku. Naši 
prví klienti, ktorí do fondu investovali na začiatku, 
majú dôvod na spokojnosť. Ich prostriedky totiž 
zhodnotil takmer o 180 %.

NAŠA INVESTIČNÁ FILOZOFIA
Nepodliehame módnym trendom. Zameriavame 
sa na vytváranie stratégií podielových fondov, ktoré 
považujeme za dlhodobo hodnotné. Od nášho vzni-
ku sa snažíme prinášať produkty, ktoré sú unikátne. 
Náš inovatívny tím neustále pracuje na skvalitňovaní 
a zatraktívňovaní našej ponuky, na vývoji nových 

produktov prinášajúcich výnimočný osobný a fi-
nančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto 
a ako sa stará o ich peniaze.

VÝZNAMNÉ MÍĽNIKY
Dvadsať rokov je dlhý čas. Je lemovaný množstvom 
míľnikov, ktoré definovali našu históriu i súčasnosť. 
Mnohé typy podielových fondov nebolo možné  
v danom čase na Slovensku vytvárať a slovenská 
legislatíva to umožnila až po našich výrazných 
legislatívnych iniciatívach. Z roka na rok sme aj tým 
potvrdzovali naše líderstvo. S každým naším podie-
lovým fondom alebo produktom sa spája osobitný 
príbeh. Rád zaspomínam na niektoré z nich.

Ako prví na Slovensku sme už v roku 1999 uviedli 
Program sporeniaTB. Išlo o jedinečnú novinku, 
pomocou ktorej si klient vedel veľmi jednoducho 
na jedinom stretnutí nastaviť parametre pravidelné-
ho sporenia do podielových fondov. Stačilo zvoliť 
deň a výšku platby, fond, podpísať žiadosť a trvalý 
príkaz. Pravidelné investovanie ďalej každý mesiac 
pokračovalo automaticky. Sporenia dodnes pred-
stavujú jeden z našich kľúčových produktov, aj keď 
už dostali výrazne modernejší šat.

Ďalšiu prelomovú novinku na slovenskom trhu po-
dielových fondov predstavovali Investičné balíkyTB 

TATRA ASSET MANAGEMENT
– UŽ 20 ROKOV  
TRHOVÝM LÍDROM

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM

Nepodliehame módnym trendom. 
Zameriavame sa na vytváranie 
stratégií podielových fondov, ktoré 
považujeme za dlhodobo hodnotné.
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uvedené v roku 2002. Išlo o počiatky diverzifikova-
ných investičných portfólií, keď investor mohol pro-
stredníctvom investičného balíka jednou investíciou 
naraz vstúpiť do viacerých našich fondov.

V roku 2005 sme uviedli úspešnú rodinu Profi-
lových fondovTB. Išlo o prvé investičné riešenia 
šité priamo na mieru klienta. Fondy sa razom stali 
bestsellerom v našej ponuke.

Zaistené fondyTB v roku 2006 zahrali na strunu 
štandardného slovenského investora. Ten by chcel 
dosiahnuť výnos a mať pritom chránenú vloženú 
sumu. Zdola vás istíme, zhora neobmedzujeme. 
To bol náš marketingový slogan pre tieto fondy, ich 
investičná stratégia fungovala presne v jeho duchu. 
Mimochodom, druhý spomedzi našich Zaistených 
fondovTB nezmazateľne vstúpil do dejín slovenské-
ho kolektívneho investovania. Vo februári 2007 
totiž do Zaisteného fonduTB II. počas mesačného 
upisovacieho obdobia smerovali investície klien-
tov v objeme neuveriteľných 113,7 mil. eur. Nikdy 
predtým, ale ani potom sa už na Slovensku takéto 
úspešné uvedenie podielového fondu neudialo.

Na vlne úspechu sme v tom istom roku priniesli 
Realitný fondTB, ktorý sa postupne stal jedným  

z najobľúbenejších fondov medzi našimi investormi. 
K jeho popularite prispeli „hmatateľnosť“ investície, 
výnosový potenciál plynúci z nájmov lukratívnych 
slovenských nehnuteľností či transparentné zobra-
zovanie portfólia.

Rok 2010 sa významne zapísal do našej histórie. 
Odštartovali sme ho prelomovou zmenou, keď sme 
opäť ako prví na Slovensku v rámci kampane Nová 
éra v investovaní umožnili aj retailovým investorom 
investovať bez vstupných poplatkov a pri dodrža-
ní jednoduchých podmienok aj bez výstupných 
poplatkov. Máj toho istého roku sa niesol v znamení 
uvedenia jednej z našich novodobých vlajkových 
lodí. Uviedli sme Smart fondTB s unikátnym prístu-
pom k alokácii aktív, ktorý bol prvým z rodiny aktív-
ne spravovaných fondov investujúcich do viacerých 
tried aktív. Riešenia tohto typu začali postupne  
v našej ponuke prevládať. 

V roku 2010 sme uvedením Spoločensky  
zodpovedného fonduTB ako prví v rámci skupiny 
Raiffeisen Bank International ponúkli investorom 
zaistenú stratégiu investujúcu do perspektívnych  
a inovatívnych firiem zohľadňujúcich princípy spo-
ločenskej zodpovednosti. Na prvý pohľad odvážny 
počin, ako sa neskôr ukázalo, predsa len trošku 
predbehol svoju dobu. Vo svete riešenia takéhoto 
typu stúpajú na popularite, na Slovensku to bude 
chcieť ešte trochu času. Rozrastajúcu sa rodinu 
Zaistených fondovTB sme neskôr postupne museli 
v prostredí extrémne nízkych sadzieb redukovať až 
k jej uzavretiu v lete 2016.

Na jeseň roku 2011 sme uviedli prvé špeciálne po-
dielové fondy svojho typu na Slovensku. Depozitný 
fondTB a PrivateDeposit FundTB sa stali neodmys-
liteľným produktom na zhodnocovanie krátkodobej 
finančnej rezervy našich klientov. Zároveň sme 
exkluzívne pre Private bankingTB predstavili najdy-
namickejší z aktívne spravovaných fondov v podobe 
DynamicAlpha FundTB.

S každým naším podielovým fondom 
alebo produktom sa spája osobitný 
príbeh.
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V roku 2012 sme sa dokonca stali kompetenčným 
centrom pre oblasť správy aktív v rámci skupiny 
Raiffeisen Bank International pre celú strednú a vý-
chodnú Európu. Až do roku 2017 sme spolu s prí-
slušnými lokálnymi bankami riadili správcovské spo-
ločnosti zo skupiny v regióne strednej a východnej 
Európy a šírili naše skúsenosti a know-how.
 
NOVÁ ÉRA
September 2015 odštartoval novú éru v ponuke 
podielových fondov pre Private bankingTB, keď 
sme uviedli nové vlajkové lode v rámci Wealth 
Growth PortfolioTB. Private GrowthTB stratégie sme 
vytvorili s ambíciou, aby sa stali základným inves-
tičným riešením pri zhodnocovaní majetku klientov. 
Toto rozhodnutie sa zapíše zlatým písmom do našej 
histórie. Počas dvoch rokov od ich uvedenia sme-
rovalo do Private GrowthTB stratégií 75 % objemu 
všetkých investícií do našich fondov ponúkaných 
na Private bankingTB.

Inšpirovaní týmto úspechom sme podobný produk-
tový rad priniesli v novembri 2017 pre prémiových 
klientov v podobe riešení Premium HarmonicTB  
a Premium StrategicTB.

Zásadným spôsobom sme tak uľahčili život klien-
tovi, ako aj bankárovi. Zbavili sme ich komplikova-

ných rozhodnutí súvisiacich s výberom investičných 
aktív, ich rebalancingom či strážením dohodnutej 
úrovne rizika. Dnes klientovi stačí otestovať svoj 
profil, vybrať jedno vhodné riešenie a o všetko sa 
postará jeho správca. Ten, ktorý je už 20 rokov 
lídrom na Slovensku.

Nemožno zabudnúť ani na jeden z posledných 
prírastkov do našej bohatej produktovej ponuky. 
Vzdelávanie je pre nás v Tatra banke dôležitá téma. 
V Tatra Asset Managemente sme už dlhšie nosili  
v hlavách ideu priniesť produkt spojený s edukatív-
nou kampaňou zameranou na to najcennejšie, čo 
môže rodič svojmu dieťaťu dať – lepšie vzdelanie. 
A práve s príchodom nového školského roka 2017 
sme uviedli nové SporenieTB Vzdelanie, ktoré zvý-
šilo všeobecné povedomie o potrebe sporenia ro-
dičov na lepšiu budúcnosť ich detí. Jeho uvedenie 
bolo sprevádzané mimoriadne pozitívnymi ohlasmi 
klientov, bankárov či novinárskej obce. Jedno číslo 
za všetky – od uvedenia SporeniaTB Vzdelanie nám 
stúpol priemerný týždenný počet otváraných spore-
ní o viac ako 80 %.

Už teraz sa teším na ďalšie kapitoly nášho úspeš-
ného príbehu.
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Podielové fondyTB

Posúvame svet investícií

Každý náš štvrtý
klient patrí do

generácie Millennials.

Klientom sme doteraz
zarobili takmer

300 000 000 eur. 20 rokov
na vrchole

75 % našich klientov
býva v mestách
na Slovensku.

Klienti nám veria
s celkovými úsporami

vo výške viac ako
2 000 000 000 EUR.

V podielových fondoch
máme viac investoriek

ako investorov.

Tatra Asset Management 
je lídrom v oblasti

investovania už 20 rokov

Zhodnocujte svoje úspory vďaka
Podielovým fondomTB a pridajte
sa k 20 rokom úspešnej histórie

Investuje s nami
takmer 110 000

klientov.

Našu snahu ohodnotili
v zahraničí a na Slovensku
viac ako 50 oceneniami.

TAM_infografika_220x277_0618.indd   1 21.6.18   15:31
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VÄČŠINA SLOVÁKOV SI MYSLÍ, ŽE 

SA O SVOJE FINANCIE STARAJÚ 

DOBRE. JE TO NAOZAJ TAK? 

V apríli uskutočnila Tatra banka v spolupráci so 
spoločnosťou Kantar TNS, s. r. o., prieskum medzi 
Slovákmi vo veku 25 až 65 rokov, v ktorom mali hod-
notiť stav svojich financií. Jedným z výsledkov bolo, 
že väčšina Slovákov (až 74 % respondentov) si myslí, 
že sa o svoje úspory starajú skôr dobre, až veľmi 
dobre. Ich tvrdenie však podľa nás nestojí „na úplne 
pevných nohách“. Zistili sme totiž, že na sporenie 
využívajú najmä konzervatívne a veľmi likvidné 
finančné produkty – sporiaci účet a bežný účet. 
Po týchto produktoch nasledujú v početnosti využí-
vania životné poistenie a dôchodkové sporenie. To 
znamená, že na jednej strane máme krátke peniaze 
„keby niečo“ a na druhej produkty, ktoré slúžia na 
poistenie alebo na zabezpečenie financovania svoj-
ho života až v ďalekej budúcnosti. 

Strednodobý pohľad Slovákom akoby chýbal.  
A to je vážny dôvod, pre ktorý môžeme vnímaniu 
kvality, s akou sa Slováci starajú o úspory, oponovať. 

V prieskume sme totiž zistili aj to, že hneď po pozitív-
nom vnímaní zvýšenia platov nasledoval v uplynulom 
a v tomto roku negatívne vnímaný rast cien tovarov 
a služieb. Za posledný rok k aprílu narástli ceny 
na Slovensku o 2,9 %. Ak budú všetky peniaze iba 
na sporiacom a bežnom účte, ako budú naše úspory 
držať tempo s takouto infláciou? Momentálne platí – 
vieme o inflácii, ale neriešime to.

VEĽKÝ PRIESKUM FINANČNEJ 
SITUÁCIE SLOVÁKOV 

Michal Gálik, produktový manažér TAM

40 %
opýtaných hodnotí rok 2017 lepšie ako pre-
došlý a 45 % sa finančná situácia nezmenila. 
Podobne optimisticky su Slováci naladení aj pri 
očakávaniach na rok 2018.

25- AŽ 34-ROČNÍ
sú najväčší finanční optimisti.

SLOVÁCI NAD 45 ROKOV
deklarujú stabilnú finančnú situáciu.
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NIEKOĽKO NAŠICH RÁD

Rast cien je pre Slovákov neprehliadnuteľný  
a významne ovplyvňuje ich financie.

Odporúčanie: Na  zachovanie kúpnej sily úspor 
hľadajte také finančné produkty, ktoré ponúkajú 
možnosť dosiahnuť výnos vyšší ako 2 % ročne. Na 
tejto úrovni je totiž cieľ Európskej centrálnej banky 
pre dlhodobú infláciu. Ceny na Slovensku môžu však 
rásť aj rýchlejšie ako v západných krajinách, tak ako 
rýchlejšie môže rásť naša ekonomika. Dôvodom je, 
že stále máme v životnej úrovni, ktorá je v západnej 
Európe, čo dobiehať. Preto aj pri rozhodovaní  
sa o podielových fondoch sa prikláňajte k takým,  
v ktorých sú zastúpené akciové investície. Najmä 
tieto investície do podnikania firiem budú motorom 
rastu hodnoty vašich úspor a zbraňou proti inflácii.

Prieskum potvrdil trend zvyšovania miezd  
na Slovensku. Až 29 % opýtaných uviedlo, že  
v uplynulom roku sa im zvýšila mzda a podobne veľ-
ká skupina prilepšenie očakáva aj v tomto roku. 

Odporúčanie: Vyššia mzda by okrem zvyšovania 
bežného životného štandardu mala byť aj zdrojom na 

zväčšovanie úspor. Ako inak chcete zbohatnúť?! Po-
dielové fondy ponúkajú prístup na výnosné finančné 
trhy, kde svoje úspory zhodnocujú aj tí najbohatší.

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý vplýva 
na financie, sú výdavky na deti. Samozrejme, 
majú na finančnú situáciu negatívny vplyv.

Odporúčanie: Poznáte to, malé deti – malé starosti, 
veľké deti – veľké starosti. Ak budete na to, že 
výdavky na vaše deti budú až do ukončenia vysokej 
školy stále rásť, iba myslieť, veľmi si finančne nepo-
môžete. Na pokojné zvládnutie vyšších výdavkov  
v budúcnosti potrebujete na tento účel sporiť. Za-
čnite čo najskôr, pretože každý rok sporenia navyše 
vám môže výrazne ovplyvniť nasporenú sumu. Máme 
pre vás pripravené SporenieTB Vzdelanie.

Urobiť niečo pre svoje peniaze určené na využitie 
najskôr o 5 rokov môžete kedykoľvek v Tatra banke 
alebo prostredníctvom svojho Internet bankinguTB.

Ďalšie zaujímavé informácie z nášho veľkého toh-
toročného prieskumu vám prinášame v článkoch 
o úsporách a majetku Slovákov na nasledujúcich 
stranách Investičných tamtamov.
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AKO BY STE OHODNOTILI VAŠU 

STAROSTLIVOSŤ O VLASTNÉ 

PENIAZE? OVERTE SI, ČI MÁTE 

DÔVOD BYŤ SO SEBOU SPOKOJNÍ.

Za odpovede na nasledujúce tri otázky získate body. 
Koľko ste ich získali a čo to pre vás znamená, sa 
dozviete vo vyhodnotení na konci článku.

1.  Vytvárate si v súčasnosti úspory do budúc-
nosti?

 a) áno  
 b) nie
V súčasnosti je samozrejmosťou, že ľudia si z vý- 
platy nejaké peniaze odkladajú. Do budúcnosti si 
vytvára úspory 81 % respondentov prieskumu 
Tatra banky, pričom muži o niečo viac ako ženy. 
Zároveň z výsledkov prieskumu vyplynulo, že šetria 
najmä mladí. Ak si nesporíte, na nasledujúcu otázku 

už odpovedať nebudete, hoci  výsledok prieskumu 
môže byť pre vás veľkou motiváciou. Chcete byť 
predsa lepší.

2.  Akú časť svojho príjmu si mesačne sporíte 
(na bežnom účte, sporiacich a dôchodko-
vých účtoch, investovaním)? 

 a) 1 – 5 %
 b) 5 – 10 %
 c) viac ako 10 %
Pre Slovákov nie je problémom si odložiť viac ako  
60 eur mesačne. Takto si dokáže sporiť až 68 % opý-
taných. Najviac ľudí, 43 %,  si sporí v rozmedzí od 
60 do 200 eur a nad 200 eur si sporí 25 %. 

3.  Ktoré finančné produkty využívate na vytvá-
ranie finančných úspor?

 a) bežný účet
 b) sporiaci účet
 c) doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 d) podielové fondy
 e) iné

Bodovanie odpovedí
Otázka č. 1:
a) 1 bod, b) 0 bodov

Otázka č. 2:   
a) 3 body, b) 5 bodov, c) 7 bodov

Otázka č. 3:
a) 1 bod, b) 2 body, c) 5 bodov,  
d) 5 bodov, e) 2 body
Za prvé dva finančné produkty a poslednú možnosť 
ste dostali body len vďaka tomu, že myslíte na to, že 
si máte z príjmu odkladať. Zaujímavé zhodnotenie 
tam však zrejme budete hľadať márne. Časť vašich 
úspor, ktoré neslúžia na krátkodobé účely, musí  
v dlhšom horizonte dosiahnuť výnos aspoň 2 %, 
aby si zachovali svoju hodnotu. Preto najviac bodov 
získali podielové fondy a dôchodkové sporenie.

TEST: AKO SA SPRÁVATE 
K SVOJIM PENIAZOM?

Michal Gálik, produktový manažér TAM

VYHODNOTENIE  

VÝSLEDKOV TESTU

0 bodov – Ak chcete niekedy zbohatnúť, 
začnite si pravidelne sporiť.

5 – 6 bodov – Je výborné, že si odkladáte pe-
niaze do budúcna. Vyriešte však, ako ochrániť 
ich hodnotu v budúcnosti, keďže je zrejmé, že 
v obchodoch ceny klesať nebudú.

7 – 13 bodov – Pokračujte v ceste za vaším 
bohatstvom.
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Teraz máte svoje investície
stále poruke
• prehľad investícií v Podielových fondochTB

Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka aj vy.

 

|   0800 00 1100  | +421 2 5919 1000  |  dialog@tatrabanka.sk  |  www.tatrabanka.sk

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou 
budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať 
späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii 
v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku.

Aplikácia Tatra banka

tb_app_2.7_inzercia_220x277_0218.indd   1 5.2.18   11:14



14

MÝTY O PODIELOVÝCH 
FONDOCH

Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

Ako by sme sa mali starať o svoje peniaze?
Naším prioritným cieľom vo vzťahu k peniazom by 
malo byť zachovanie kúpnej sily nášho majetku. Aby 
sme si aj o tri, päť alebo desať rokov vedeli za naše 
úspory kúpiť to isté, čo si vieme kúpiť teraz. Pri aktu-
álnej inflácii (2,9 %) nám úrok, ktorý vieme získať na 
bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, 
na dosiahnutie nášho cieľa jednoducho nebude sta-
čiť. Práve z tohto dôvodu sa musíme pri umiestnení 
svojich úspor pozerať inam. Podielové fondy  
môžu byť na tento účel tým správnym miestom.  
S investovaním do podielových fondov sa však spája 
niekoľko mýtov, ktoré nám potvrdil aj skôr spomína-
ný prieskum. 

Rovnaký počet, teda 26 % opýtaných si 
myslí, že investovanie do podielových fon-
dov prináša nízky výnos. 
Aj rok 2017 nám však ukázal, že tieto tvrdenia 
sú mýtom. V roku 2017 sa Podielové fondyTB 
zhodnotili v priemere o 4,7 %.

Až 38 % respondentov si myslí, že s inves-
tovaním do podielových fondov je spojené 
vysoké riziko. 
Tento mýtus sa však vôbec nezakladá na prav-
de. V Tatra Asset Managemente veľmi pozorne 
pracujeme s rizikom a našu ponuku sme plne 
prispôsobili konzervatívnemu slovenskému 
klientovi. Ako hlavný nástroj na zníženie rizika 
využívame aktívnu správu a diverzifikáciu in-
vestície. Jednotlivé riešenia reagujú na aktuál-
ne dianie na trhu a aktívne sa mu prispôsobujú. 
Zároveň rozkladajú investície do rôznych aktív, 
ktoré nakupujú pre získanie vyššieho výnosu.

Ďalšie možnosti na zníženie rizika, ktoré 
je spojené s investovaním do podielových 
fondov, sú vo vašich rukách. 

  Prvá hovorí o tom, že investovať je potreb-
né pravidelne. Tým, že nakupujete pravi-
delne, bez ohľadu na to, či trhy klesajú, 
alebo rastú, zvyšujete pravdepodobnosť  
k hranici istoty, že svoje nasporené penia-
ze zhodnotíte. 

  Druhou alternatívou, ako viete znížiť riziko, 
je investovanie v poklese. Trhy pravidelne 
prinášajú príležitosti, keď môžete nakúpiť 
podiely lacnejšie.

  Kľúčom k úspechu je zvládnutie emócií  
v prípadných výkyvoch na trhu. História po-
tvrdzuje pravidlo, že ak dodržíte investičný 
horizont, výrazne zvýšite pravdepodobnosť 
úspechu svojej investície.

26 % respondentov si myslí, že podielové 
fondy evokujú komplikovanosť. 
Pri investovaní do podielových fondov však od 
vás žiadnu odbornosť nevyžadujeme. V rámci 
investičného dotazníka sa pýtame na niekoľko 
jednoduchých otázok, ako napríklad približný 
termín, kedy budete investované prostried-
ky potrebovať, akú mieru rizika ste ochotní 
podstúpiť alebo aký výnos očakávate. Všetko 
ostatné je v rukách profesionálov, ktorí v zmys-
le stratégií vyberajú jednotlivé finančné nástroje 
tak, aby dodržali vaše predstavy.

Investovanie do Podielových fondovTB je cestou, po 
ktorej je správne vydať sa už dnes. 



15

Igor Gogoľ, produktový manažér TAM

5 RÁD, KTORÉ JE DOBRE 
VEDIEŤ O SPORENÍ

K MODERNÉMU ČLOVEKU 

DNES PATRÍ AJ SPORENIE DO 

PODIELOVÝCH FONDOV.

Prieskum Tatra banky odhalil, že až 81 % ľudí na Slo-
vensku si sporí. Sme bohatší, preto si viac sporíme. 
Dobrou správou je, že v dnešnej dobe sa vám spore-
nie vie dokonale prispôsobiť. Pomalšie sporenie pre 
deti do budúcna, ale rýchlejšie sporenie na exotickú 
dovolenku o niekoľko rokov? Bez problémov, stačí 
si vybrať. 

Pri každom sporení je však dobré vypočuť si niekoľ-
ko rád. Ušetríte si tak pár zlých rozhodnutí. A čo je 
dôležitejšie, budete so sebou spokojní, že sa viete 
dobre starať o svoje financie. Základné pravidlo 
hovorí, že sporiť je dôležité v riešeniach na to urče-
ných. Dôvodom je, že vaše úspory sú pod tlakom 
inflácie, ktorá každý rok „ujedá“ z ich reálnej hod-

noty. Na účte vám rastú úspory, ale to, čo si za to 
môžete kúpiť, je už druhá vec. Preto sporte v takých 
riešeniach, ktoré majú potenciál dlhodobo porážať 
úroveň inflácie. Priemerný dlhodobý výnos takéhoto 
riešenia musí byť aspoň 2 % ročne. Nie každý rok, 
nie vždy, ale v priemere. 

1. NASTAVTE SI JASNÝ CIEĽ
Určite to poznáte. Rozhodli ste sa odkladať, iba 
tak, pár eur mimo, z toho, čo vám ostane na konci 
mesiaca. Avšak život prinesie neočakávané výdavky 
alebo príležitosti, ktoré musíte využiť. A tak po ro-
ku-dvoch sporenia sa vám stane, že vám na sporia-
com účte svieti stále iba pár eur. Preto potrebujete 
cieľ sporenia, na čo si odkladáte. Zamyslite sa, 
koľko peňazí budete potrebovať a rozrátajte si splát-
ky sporenia tak, aby ste na konci obdobia túto sumu 
mali nasporenú. Takéto „pomenovanie“ sporení vám 
pomôže zostať na správnej ceste. A verte mi, ťažšie 
sa vám budú len tak vyberať úspory zo sporenia 
„Vzdelanie pre Julku“. 
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2. VÝDAVKY NA SPORENIE MAJÚ PREDNOSŤ 
Výdavky domácnosti by sme vedeli rozdeliť na 
povinné (ako výdavky na bývanie, energie, úvery) 
a voliteľné (ako výdavky na stravu, ošatenie, voľný 
čas, kultúru a podobne). Kým bez zaplatenia tých 
prvých by sme asi ťažko mohli spokojne spávať, 
druhý typ nám často definuje našu životnú úroveň. 
Všetci sa chceme mať lepšie, preto tieto výdavky 
nemajú „strop“. Stále tu bude drahšie oblečenie 
alebo kvalitnejšia reštaurácia, v ktorej sa môžeme 
najesť. Častou odpoveďou na otázku, či si sporíme, 
je, že nemáme z čoho sporiť. Dôvodom je, že vý-
davky na sporenie zaraďujeme až za tie variabilné. 
Chceme si sporiť z toho, čo nám na konci mesiaca 
zostane. 

Presuňte sporenie pred variabilné výdavky (plat-
ba na sporenie odíde po tom, čo zaplatíme povinné 
platby). Tí, ktorí tak spravili, často zistili, že sú schop-
ní pravidelne sporiť. 

3. OBÁVATE SA INVESTOVANIA? SPORTE
Uvažujete o tom, že by ste chceli zarobiť viac, ako 
ponúkajú termínované účty, ale odrádza vás graf, na 
ktorom sa striedajú pozitívne a negatívne obdobia? 
Láka vás vyšší výnos, ale chcete spokojne spávať. 
Sporenie je odpoveďou na prirodzenú obavu  
z neznámeho. 

Ako vidieť v grafe 1, vývoj jednorazovej investície  
a sporenia v tom istom fonde je odlišný. „Zelený“ 
klient sa rozhodol vložiť všetky úspory naraz. Vie,  
o čom je investovanie a je pripravený, že na ceste za 
vyšším výnosom sa s dočasnými poklesmi stretne. 
Môže zažívať intenzívnejšie zmeny hodnoty jeho in-
vestície ako „modrý“ klient, ktorý sa rozhodol sporiť. 

Tajomstvo je v tom, že pri postupnom sporení rovna-
ko tak iba postupne rastie hodnota, ktorej sa prí-
padný pokles alebo nárast týka. Preto vás sporenie 
chráni pred väčšími poklesmi.

4. PRE SPLNENIE CIEĽA JE NAJDÔLEŽITEJ-
ŠIA DISCIPLÍNA, NASPORENÚ SUMU OVPLYV-
NÍ NAJVIAC
Na výšku celkových úspor má okrem výnosu fondu 
veľký vplyv pravidelnosť sporenia. Stačí, ak vynechá-
te čo i len jednu platbu za rok na svojom sporení. 
Dôvodom je fakt, že výnos alebo strata pri sporení za 
rok nemusí byť vyššia ako platba, ktorú by ste vyne-
chali. Preto, ak je váš hlavný cieľ nasporiť si určitú 
sumu, neprestávajte sporiť. Určite ani v prípade, 
ak sa vášmu vybranému riešeniu aktuálne nedarí. Ne-
zabudnite, že tak ako žiadna búrka netrvá večne, tak 
ani žiadny pokles na finančných trhoch nebol večný. 
Doteraz stále platilo, že po čase trhy vždy dosiahli 
nové maximum a s nimi aj všetky sporenia. 

Graf 1: Vývoj hodnoty pravidelného sporenia (100 eur x 72 mesiacov)  
a jednorazového vkladu (7 200 eur) v Premium StrategicTB, 2010 – 2016
Zdroj: Tatra Asset Management

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

klient, ktorý sporí

klient s jednorazovou investíciou



17

5. BIČ PLIESKA NA KONCI 
O úspechu vášho sporenia sa rozhoduje až v záve-
rečnej fáze samotného sporenia, keď fond zhodno-
cuje najväčší balík vašich úspor. Darujem vám na 
chvíľu krištáľovú guľu. Dajme tomu, že viete, ako sa 
bude vyvíjať váš fond (modrý a zelený) už od začiatku 
sporenia. Ktorý fond by ste si vybrali pre vaše nové 
sporenie, keď viete, ako sa budú vyvíjať? 

 

Modrému fondu sa darí, až na záver klesol, ale stále 
platí, že skončí v zaujímavom pluse. Na druhej stra-
ne priebeh zeleného fondu je presne opačný. 

Lepšie rozhodnutie by bolo sporiť v zelenom fonde. 
Zhodnotili by ste svoje úspory lepšie ako v modrom 
fonde. Prečo? Lebo v tomto fonde skončila väčšina 
vašich príspevkov v pluse. Aj napriek tomu, že fond 
skončil v mínuse. Preto, nech to na začiatku s vaším 
sporením vyzerá akokoľvek, neprestávajte. Neza-
budnite, bič plieska na konci. 

5 RÁD V KOCKE 

  Na začiatku si nastavte jasný cieľ.

  Nastavte si dátum sporenia na rovnaké 
obdobie ako povinné platby.

  Sporenie vás chráni pred väčšími  
poklesmi.

  Neprestávajte sporiť v priebehu sporenia.

  O úspechu sporenia sa rozhoduje  
na konci.

Graf 2: V zelenom fonde si nasporíte viac.  
Preto, lebo sa väčšina vašich príspevkov 
zhodnotí.

Príspevky 
v tomto pásme 
skončia v pluse 
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Michal Gálik, produktový manažér TAM

19. APRÍL – MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ INVESTIČNÝCH FONDOV

STÁLE OBĽÚBENEJŠIE PODIELOVÉ 

FONDY, AKO MODERNÝ NÁSTROJ 

ZHODNOCOVANIA ÚSPOR, SI 

AJ VĎAKA TOMUTO DŇU MÔŽE 

VŠIMNÚŤ VIAC SLOVÁKOV.

Dňa 19. apríla 1743 sa narodil Adriaan van 
Ketwich, holandský obchodník považovaný za 
otca investičných fondov.

Prvý podielový fond vznikol z finančnej krízy, ktorá 
vypukla v Európe na začiatku roku 1770. Britská 
Východoindická spoločnosť si požičala veľký objem 
peňazí na podporu svojich ambicióznych koloniálnych 
záujmov najmä v Severnej Amerike, kde však vznik-
nuté nepokoje vyvrcholili revolúciou počas nasledu-
júcich niekoľkých rokov. Vysoké náklady a klesajúce 
príjmy z kolonizácie vyústili do potreby záchrany 
spoločnosti britskou Štátnou pokladnicou  
a následky boli cítiť po celom kontinente a aj po ce-
lom svete. V rovnakom čase čelili podobným problé-
mom aj Holanďania.

V tejto súvislosti začal v roku 1774 holandský 
obchodník Adriaan van Ketwich predvídavo zbierať 
peniaze od väčšieho počtu ľudí a ako prvý na svete 
vytvoril investičný fond. Finančné riziko najmä pre 
malých investorov bolo znížené rozložením investícií 
medzi európske krajiny a americké kolónie, kde boli 
investície zabezpečené výnosmi z plantáží (prvá verzia 
dnešných cenných papierov krytých hypotékami).

Možnosť investovať do tohto uzavretého investičné-
ho fondu, ktorému dal van Ketwich názov Eendragt 
Maakt Magt (V jednote je sila), bola k dispozícii pre 
verejnosť, kým nebolo zakúpených všetkých 2-tisíc 
podielov. Následne bola účasť vo fonde k dispozí-
cii len nákupom akcií od existujúcich investorov na 

otvorenom trhu. Prospekt fondu požadoval ročné 
účtovníctvo, do ktorého mohli investori na požiadanie 
nahliadnuť.

Fond existoval do roku 1824, ale investovanie do 
podielových fondov je dôležitou súčasťou osob-
ného investovania už viac ako dvesto rokov.

Prvý podielový fond, ako ich poznáme teraz, bol 
vytvorený 21. marca 1924 s názvom Massachusetts 
Investors Trust. Bol to prvý otvorený fond umožňujúci 
vstupy a výstupy investorov kedykoľvek.

V súčasnosti je v podielových fondoch po celom  
svete zainvestovaných približne 50 biliónov USD  
a napríklad v USA investuje do fondov približne  
55 miliónov domácností.

Na Slovensku sú v súčasnosti spravované  
v podielových fondoch úspory Slovákov v hodno-
te takmer 8 miliárd eur. Tatra Asset Management 
je s viac ako 2 miliardami eur v správe a trhovým 
podielom 24,5 % lídrom na trhu.

VÝHODY INVESTOVANIA 
DO PODIELOVÝCH FONDOV: 

  možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy,

 možnosť pravidelne sporiť aj nízke sumy,

  pohodlná prítomnosť na globálnych 
finančných trhoch,

 dostupnosť peňazí, neviazanosť investície,

 transparentnosť,

 nákladová efektívnosť,

 aktívna správa.
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Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

ČÍSLA HOVORIA JASNOU REČOU, 

FONDY DLHODOBO RASTÚ.

Akákoľvek, aj tá najpresnejšia teória ostáva len teó-
riou, pokiaľ jej tvrdenia nie sú podložené číslami. 
Áno. Investovanie na finančných trhoch so sebou 
prináša riziko, avšak pri správnej kontrole tohto rizika 
je možné dosiahnuť zaujímavý výnos a neriskovať 
veľa. 

Tatra Asset Management spravuje a spravoval počas 
svojej 20-ročnej histórie množstvo podielových 

fondov s rôznymi stratégiami. Tmavomodré stĺpce 
v grafe sú počty podielových fondov, ktoré ukončili 
daný rok s pozitívnou výkonnosťou a bledomodrou 
farbou sú fondy, ktoré mali negatívnu ročnú výkon-
nosť.

Trhy dlhodobo rastú. Podielové fondyTB rastú spolu 
s nimi. Pridajte sa a poďte rásť spolu s nami.

počet fondov s pozitívnou výkonnosťou

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

počet fondov s negatívnou výkonnosťou

0

10

20

30

10

20

30

40

2 2
4 4

10 11
14

3

13

18

9

23

18

25

6

25
23

1
4

24

4

9

1

13

1
3

13

22

Graf: Pozitívna výkonnosť prevláda
Zdroj: Tatra Asset Management
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Zuzana Paradeiser, produktová manažérka DDS TB

KLIENTI TATRA BANKY SI 
VIAC SPORIA NA DÔCHODOK

NA DÔCHODKU ŽIJEME  

V PRIEMERE 19 ROKOV.

V týchto dňoch je v dôchodkovej oblasti témou číslo 
jeden strop veku odchodu do dôchodku. Celospo-
ločenská diskusia odhalila, že Slovákom sa zdá 
vysoké už súčasné nastavenie odchodu do dôchod-
ku vo veku 62 rokov. Ich najväčšou obavou je, že sa 
dôchodku ani nedožijú. Štatistiky však hovoria niečo 
iné. Dôchodku sa dožije deväť z desiatich Slovákov 
a na dôchodku žijeme v priemere 19 rokov. To je 
dosť dlhé obdobie, počas ktorého by sme mali žiť zo 
400 eur mesačne, čo je v súčasnosti bežná realita 
našich dôchodcov. 

Až 87 % Slovákov si to podľa prieskumu Tatra banky 
uvedomuje. V dotazníku označili, že odchod do 
dôchodku bude mať na ich finančnú situáciu výrazne 
negatívny alebo skôr negatívny vplyv. A takmer 
polovica respondentov ako najčastejší účel svojho 
sporenia označila práve dôchodok.

TATRA BANKA – SILNÁ AJ V OBLASTI 
DÔCHODKOV
Doplnkové dôchodkové sporenie dlhodobo využíva 
35 % opýtaných, u klientov Tatra banky je tento po-
diel ešte vyšší –  až 42 %  z nich si sporí v III. pilieri.
Tatra banka má ako jediná banka na Slovensku vlast-
nú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, jej klienti sú 
v tejto oblasti  viac informovaní ako klienti iných bánk 
a pristupujú k sporeniu na dôchodok zodpovednej-
šie. Nespoliehajú sa len na štát, ale sporia si na svoj 
dôchodok aj sami.

SPRÁVNE NASTAVENIE SPORENIA JE 
KĽÚČOVÉ
Priemerný mesačný príspevok účastníka v DDS Tatra 
banky je 22 eur. Pritom podľa prieskumu si takmer 
70 % opýtaných dokáže mesačne ušetriť aj viac ako 
60 eur. Priestor na zvýšenie vlastných príspevkov 

tu teda existuje. Dôležité je, aby budúci dôchodok 
zodpovedal očakávaniam a podľa toho je potrebné 
nastaviť si výšku svojho príspevku.

Odhad dôchodku poskytuje DDS Tatra banky zatiaľ 
ako jediná na trhu  a ukazuje sa, že táto informácia 
je pre správne nastavenie sporenia kľúčová. Inak 
môže byť vnímanie budúceho dôchodku značne 
skreslené. 

PRIESTOR NA ZVÝŠENIE
Výsledky prieskumu totiž ukázali, že až tretina res-
pondentov očakáva, že na dôchodok si nasporia iba 
sumu do 10-tisíc eur, čo pri prepočítaní na 10 rokov 
predstavuje mesačný doplnkový dôchodok nižší ako 
90 eur. Pritom až 38 % opýtaných predpokladá,  
že na dôchodku bude na slušný život potrebovať  
500 až 700 eur. Štvrtina má očakávania dokonca 
vyššie ako 700 eur mesačne. 

Ak zoberieme priemerné očakávanie dôchodku  
z prieskumu vo výške 600 eur, odpočítame z neho 
priemerný starobný dôchodok vyplácaný zo So- 
ciálnej poisťovne (440 eur k 30. 4. 2018), zostane 
160 eur, ktoré by mal vykryť doplnkový dôchodok. 
To zodpovedá nasporenej sume cca 20-tisíc eur, 
na ktorú by si mal priemerný klient DDS Tatra banky 
zvýšiť svoj príspevok z 22 eur na 45 eur mesačne.

BENEFITY NAVYŠE
Doplnkové dôchodkové sporenie prináša svojim 
účastníkom navyše viaceré benefity, ktoré pri iných 
formách sporenia na dôchodok nemôžu využiť. 
Za najväčšie výhody považujú Slováci príspevok 
zamestnávateľa (takmer 60 % opýtaných) a možnosť 
dedenia úspor v prípade smrti (40 % opýtaných). Pre 
štvrtinu opýtaných sú atraktívne daňová úľava a tiež 
zhodnotenie úspor v dôchodkových fondoch.



So sporením v doplnkovom dôchodkovom fonde je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie fondu. 
Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí 
dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 59, 850 05 Bratislava 55

• odhad svojho dôchodku z III. piliera s možnosťou navýšenia príspevku

• nasporená suma a prehľad príspevkov

• informácie o zmluve a oprávnených osobách 

• informácia o fonde Comfort lifeTB, v ktorom si aktuálne sporíte

• podmienky vyplácania svojich dávok

• koncoročný výpis

Teraz máte svoje sporenie stále poruke
Aplikácia Tatra banka

Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka a aktivujte si ju bezplatne v ktorejkoľvek pobočke

tb_dds_externisti_220x277_0618.indd   1 11.6.18   16:05
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Budúcnosť vášho dieťaťa
je vo vašich rukách

Aj vaše dieťa môže byť

SporenieTB Vzdelanie
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Upozornenie:
Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku  
v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti.  
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do 
podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej 
politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom 
negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu  
sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management,  
správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava.
Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre  
hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-DAF, TAM-SMF, TAM-PGF, TAM-PG1,  
TAM-PG2 a TAM-REF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-SMF, TAM-DAF,  TAM-PHF, TAM-PGF, TAM-PG1, TAM-PG2  
a TAM-PSF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov.  
Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. 
Oficiálne marketingové názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených  
v upozornení: TAM-DPF - Dlhopisový fondTB; TAM-SMF - Smart fondTB; TAM-REF - Realitný fondTB; TAM-PHF - Premium HarmonicTB; 
TAM-PSF - Premium StrategicTB; TAM-DAF - Dynamic Alpha fondTB, TAM-PGF - Private GrowthTB, TAM-PG1 - Private Growth 1TB,  
TAM-PG2 - Private Growth 2TB.
Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje 
o vývoji hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a výnosov z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 
nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera 
rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie fondu.

Budúcnosť vášho dieťaťa
je vo vašich rukách

Aj vaše dieťa môže byť

SporenieTB Vzdelanie
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V rámci udeľovania cien Europe Banking Awards 2017 získal 
Tatra Asset Management ocenenie od prestížneho medzinárodného 
magazínu EMEA Finance. Úspešne tak obhájil prvenstvá 
z rokov 2016 a 2015.

Best Asset Manager 
in Slovakia
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