
1

 O TROCH PILIEROCH
 TAM INSIGHT O ŽIVOTE NOVÁČIKA V TAM-e
 AJ VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU HORU SVETA SA ZAČÍNA PRVÝM KROKOM
 PREČO FUTBALOVÍ BRANKÁRI ROBIA ZLÉ ROZHODNUTIA

TÉMY

Investovanie  |  Sporenie  |  Dôchodok december 2019

Stojí váš budúci dôchodok 
na pevných pilieroch?

TAM_titulka_Investicne_tamtamy_220x277_1219.indd   1TAM_titulka_Investicne_tamtamy_220x277_1219.indd   1 04/12/2019   11:0604/12/2019   11:06



2 3

EDITORIÁLOBSAH
Vráti nás naša finančná (ne)gramotnosť späť do školy?

V oblasti finančného vzdelania panuje vzácna zhoda. Všet-
kým je nám jasné, že od ideálneho stavu sme naozaj ďaleko. 
Aj keby mohla byť tak to teraz nie je téma na školské osnovy, 
nakoľko tie zatiaľ nereagujú ani na väčšie zmeny v spoloč-
nosti. A tak školy stále vzdelávajú naše deti prevažne pre 
potreby minulosti. 

Čo sa týka juniorov, tu je optimizmus namieste. Môžeme sa 
kľudne spoľahnúť na cestu akou ide digitálna gramotnosť. 

Tak ako ich žiadna škola neučila používať instagram ani ako sa stať youtube-rom so sluš-
nou sledovanosťou.
Finančné produkty a služby idú digitálnou cestou a jednoduchosť a intuitívnosť budú ich 
nevyhnutné vlastnosti. Inak neprežijú. Slušný základ by bol aspoň to ak by sa v škole naučili 
niečo o inflácii a jej dopade na úspory. Alebo o efekte zloženého úročenia, na ktorom stojí 
väčšina investičných produktov, a ktorý už Albert Einstein považoval za ôsmy div sveta („ten 
kto ho pozná na ňom zarába, ten kto nie, ho platí“)

Po 30 rokoch fungovania v trhovej realite sme však stále na začiatku. V relevantných priesku-
moch opakovane viac ako polovica opýtaných neakceptuje riziko pri sporení alebo inves-
tovaní. Akékoľvek. Nulové úrokové sadzby len odhalili našu vytrvalú averziu k finančnému 
riziku. Paradoxom zostáva, že sme si tak nejak ľahko zvykli na všetky možné riziká bežného 
dňa, ktoré nám ohrozujú majetok, zdravie alebo aj život (od nepoistenej nehnuteľnosti cez 
dôveru v šarlatánske liečebné metódy až po jazdu mestom na elektrickej kolobežke), ale 
keď ide o peniaze riziko radikálne odmietame. 

Výsledkom sú vo veľa prípadoch nízka miera finančného majetku ako aj nevhodná štruktúra 
úspor. Alebo pozornosť nie úplne podstatným faktom. Porovnávame medzi sebou produkty 
a pritom zabúdame, že ďaleko dôležitejšie ako nájsť najideálnejší produkt (napríklad pri 
dôchodkovom sporení) je už konečne začať sporiť.

Finančné inštitúcie dlhodobo kompenzujú deficit finančného vzdelávania. Je to prirodzená 
a dôležitá súčasť komunikácie s klientom pri investičných produktoch. Nedávno s novou 
koncepciou podpory finančnej gramotnosti prišla aj Národná banka. Vzdelávanie vždy do 
istej miery pomôže, je však dôležité si uvedomiť, že reálne skúsenosti s investičnými produk-
tami žiadne vzdelávacie kampane nenahradia.

Martin Ďuriančik
podpredseda predstavenstva TAM
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ROZPRÁVKU O TROCH GROŠOCH 

POZNÁ ASI KAŽDÝ. PRÍBEH 

TROCH PILIEROV JE VŠAK STÁLE 

PRE VÄČŠINU ĽUDÍ POMERNE 

NEZNÁMY. PRITOM SA VÔBEC 

NEMUSÍ SKONČIŤ ŠŤASTNE, 

PRETOŽE BUDÚCE ŠTÁTNE 

DÔCHODKY NÁM SPOKOJNÚ 

STAROBU NEZABEZPEČIA. 

Odborníci už niekoľko rokov upozorňujú, že súčasná 
podoba dôchodkového systému na Slovensku nie 
je dlhodobo udržateľná. Očakávaný demografický 
a ekonomický vývoj naznačuje, že budúci dôchod-
covia budú poberať oveľa nižšie dôchodky v pomere 

k priemernej mzde ako tí súčasní. Udržateľný a sta-
bilný dôchodkový systém by mal preto stáť minimál-
ne na troch pevných pilieroch. 

Na zmenu legislatívy a vývoj dôchodkovej politiky 
nemá individuálny sporiteľ reálny dosah. Na čo však 
reálny dosah má, sú správne nastavené parametre 
sporenia v II. a najmä v III. pilieri.  Filozofia III. piliera 
je založená práve na zodpovednom a aktívnom prí-
stupe k vlastnej budúcnosti. 

Dnes je priemerná mzda v národnom hospodárstve 
1 062 eur,1 kým priemerný dôchodok necelých 
460 eur, čo predstavuje 43 % náhrady mzdy. Oča-
káva sa, že toto číslo bude postupne klesať pod  
40 % priemernej mzdy. 
 
Napriek tomu ostávajú dôchodky stále pomerne 
okrajovou témou a ľudia majú o nich často skreslené 
alebo mylné predstavy. Potvrdzuje to aj prieskum 
agentúry FOCUS realizovaný v júni 2019, v ktorom 
až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú 
dôchodok vo výške 900 eur. Zároveň väčšina z nich 
ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší 
dôchodok. Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný 
príjem na zachovanie životného štandardu je pritom 
pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ. Vyžaduje 
si to však záujem a ochotu prijať zodpovednosť za 

O TROCH 
PILIEROCH

vlastnú budúcnosť. Problematika dôchodkového 
zabezpečenia sa pritom paradoxne dotýka viac mla-
dých ľudí ako súčasných dôchodcov. 

Kalkulačka na výpočet doplnkového starobného 
dôchodku je dnes už štandardným nástrojom na 
otvorenie témy a komunikáciu s klientom. Ponúka 
odhad budúceho dôchodku z III. piliera a zároveň je 
to príležitosť na jeho správne nastavenie. Stále však 
poskytuje iba určitý výsek reality. 

To je jeden z dôvodov, prečo sa DDS Tatra banky 
v spolupráci s Univerzitou Matej Bela v Banskej 
Bystrici dlhodobo usiluje o ucelený pohľad na bu-
dúcnosť dôchodkov. Výsledkom tejto spolupráce 
je trojpilierová kalkulačka. Po zadaní základných 
vstupných údajov získa klient komplexný odhad svoj-
ho budúceho dôchodku – z jedného, dvoch alebo 
zo všetkých troch pilierov. 

Sporitelia a budúci sporitelia tak majú prvýkrát mož-
nosť nahliadnuť do svojej budúcnosti a rozhodnúť 
sa, ako bude pokračovať ich príbeh po skončení 
pracovného života.

Lucia Ditte, produktová manažérka DDS Tatra banky

Podiel priemerného dôchodku 
na priemernej mzde (v %)
Zdroj: EC-EPC (AWG) 2015 projections

Výška dôchodku v jednotlivých pilieroch (v EUR)
Zdroj: Výskumný tím UMB, DDS Tatra banky

* Dôchodok z III. piliera počas 10 rokov
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Tridsaťročný zamestnanec so stredoškolským vzdelaním a s priemernou mzdou, ktorý vstúpil do II. piliera 
v roku 2019. Nárok na starobný dôchodok vo výške 433 eur2 mu vznikne v roku 2053. Ak by si rovnaký 
klient začal sporiť aj v III. pilieri (napr. 25 eur vlastný príspevok a 25 eur príspevok zamestnávateľa), odhad 
jeho celkového dôchodku by sa zvýšil na 723 eur2, teda takmer 70 % jeho hrubej mzdy. 

1 Zdroj: Sociálna poisťovňa a Štatistický úrad Slovenskej republiky. Údaje k 30. 9. 2019. 2 Zdroj: Výskumný tím UMB, DDS Tatra banky, a.s. Údaje sú prepočítané na dnešné ceny. 

1991 2001 2016 2020

Podiel priemerného dôchodku 
na priemernej mzde v SR klesá

2030

53,7 46,8 45,8 41,6 34,8
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OD ZAČIATKU AUGUSTA SILNEJÚ 

OBAVY Z EKONOMICKEJ KRÍZY. 

NEPREJDE TAKMER DEŇ, ABY 

ASPOŇ JEDNO Z VÝZNAMNÝCH 

SLOVENSKÝCH MÉDIÍ 

NEPUBLIKOVALO PRÍSPEVOK 

O BLÍŽIACEJ SA RECESII.

Čitateľ tak môže nadobudnúť dojem, že kríza podob-
ná tej v roku 2009 je za rohom. V tomto príspevku by 
sme sa chceli podeliť o to, ako o krízach a recesiách 
rozmýšľame my.

V prvom rade je potrebné vysvetliť rozdiel medzi 
recesiou a krízou. Niekedy to vyzerá, že ide o sy-
nonymá, veľmi sa však líšia vo význame. Recesia je 
pre nás ekonómov odborný termín, ktorý však má 
niekoľko definícií. Jedna z tých najznámejších hovorí 
o tom, že v recesii je ekonomika vtedy, keď má 
dva štvrťroky po sebe záporný medzikvartál-
ny rast. Táto definícia má svoje nedostatky, napr. 
podľa nej Slovensko v roku 2009 recesiu nezažilo, 
keďže celý ekonomický prepad bol koncentrovaný 
do jedného štvrťroka. Ekonomická kríza nemá 
jednoznačnú definíciu, ale spravidla ide o prud-
ký prepad hodnoty niektorých finančných aktív 
(prasknutie bubliny) spojený s hlbokou recesiou. 
Dôležité je spomenúť, že recesie často prebehnú 
bez toho, aby ekonomika upadla do krízy (napr. 
recesia v USA na prelome rokov 1990 a 1991), a nie 
všetky prasknutia bubliny pošlú ekonomiku do rece-
sie (napr. čierna streda a kolaps britskej libry v roku 
1992).

V druhom rade musíme ako ekonómovia akceptovať, 
že kým recesie sa dajú predpovedať v horizonte 

najbližších 12 mesiacov len veľmi ťažko, v prípa-
de kríz je to takmer nemožné. Toto tvrdenie môže 
vyznieť zvláštne pri počte ekonómov a analytikov, kto-
rí sa predbiehajú v písaní katastrofických scenárov, 
nikto z nich však svojej predpovedi neverí natoľko, 
aby si na ňu stavil. Avšak aj z toho mála ľudí, ktorí 
realitnú bublinu z roku 2006 videli a zarobili na nej, 
iba zlomok dokázal predpovedať vplyv jej prasknutia 
na reálnu ekonomiku. 

AKÁ JE TEDA NAŠA PROGNÓZA?
Napriek tomu, že pre slovenskú ekonomiku s rece-
siou nepočítame, nie je všetko ružové. Hoci sme už 
na konci roka 2018 patrili medzi najväčších pesimis-
tov vzhľadom na hospodársky rast u nás, aj my sme 
museli pristúpiť k revízii rastu na rok 2019.

Na grafe môžeme vidieť, že kým pôvodne sme oča-
kávali výraznejšie spomalenie ekonomiky v rokoch 
2020 – 2021, teraz toto spomalenie a aj zotavenie 
posúvame o rok skôr. Rovnako ako v pôvodnej 
prognóze vidíme za spomalením najmä zahraničný 
dopyt, konkrétne koketovanie nemeckej ekonomiky 
s recesiou, a nie problémy slovenskej ekonomiky. 
Slovenský priemysel si v zásade drží svoje pozície (s 
výnimkou výroby automobilov a kovospracujúceho 
priemyslu), a preto nevidíme šok, ktorý by sa mal 

AKO ROZMÝŠĽAŤ 
O RECESII

prejaviť v službách. Tie by tak mali držať ekonomiku, 
zamestnanosť, ale aj mzdy v pozitívnom teritóriu.

Kým v pôvodnej prognóze sme rátali so zvýšením 
nezamestnanosti pri spomalení HDP, v súčasnej 
prognóze s ním už nerátame. Pôvodne sme totiž 
predpokladali, že spomalenie eurozóny sa prejaví na 
výraznejšom spomalení priemyslu, čo sa následne 
preleje aj do služieb. Priemysel sa však zatiaľ spo-
malil len mierne a skúsenosti z Nemecka ukazujú, že 
služby dokážu rásť ešte relatívne dlho po tom, ako sa 
priemysel spomalí.

V prognóze rátame aj so sekundárnym vplyvom spo-
malenia rastu HDP v USA. Výrazný negatívny vplyv 
brexitu a clá z USA na európske výrobky vnímame 
ako negatívne riziká. Ako pozitívne riziko vnímame 
slabšie spomalenie eurozóny a/alebo Nemecka.

Summa summarum – rast slovenskej ekonomiky 
predpokladáme v rokoch 2019 a 2020 horší ako 
pôvodne. Keď sa však pozrieme na rok 2022 a ďa-
lej, tak kým 2,5 % rast sa nám v roku 2019 môže 
máliť, v roku 2022 už bude rast týmto tempom dobrá 
správa.

Tibor Lörincz, ekonomický analytik Tatra banky

Kým recesie sa dajú predpovedať 
v horizonte najbližších 12 mesiacov 
len veľmi ťažko, v prípade kríz je to 
takmer nemožné.

Graf: Medziročná prognóza HDP (v %)
Zdroj: Tatra banka

Graf: Medziročný pokles nezamestnanosti
(v %)
Zdroj: Tatra banka

Graf: Medziročný rast miezd (v %)
Zdroj: Tatra banka
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vyšli z prieskumu ako najdôležitejšie. Financuje ich 
veľa ľudí práve spomínanými úvermi? Zrejme áno, 
a zopakujeme – je to úplne v poriadku. Ak popritom 
pracujú aj na tvorbe finančnej rezervy. 

Pri dlhodobej rezerve sa do hry popri spomínaných 
účeloch dostal jeden mimoriadne dôležitý a neod-
kladný účel – dôchodok. Chvályhodné je, že viac 
ako polovica tých, ktorí si finančne plánujú budúc-
nosť, si naň sporia a vytvárajú si tak predpoklady na 
jeho pokojné prežitie.
 
A kam si tieto dlhodobé úspory odkladajú? Ani 
nechcite vedieť... Vlastne, viete to – zrejme tam, 
kam vy. Víťazom je sporiaci účet, odpovedalo tak 64 
% opýtaných. Na dôchodok sporia samozrejme v III. 
pilieri, ale na ostatné účely je dominancia sporia-
ceho účtu ohromujúco slovenská, konzervatívna. 
Prečo toľké naše sklamanie? Vysvetlenie začne-
me pozitívnou informáciou. Nikto na ďalšiu otázku: 
„Ako sa budú vyvíjať ceny v najbližších 5 rokoch?“ 
neodpovedal, že klesnú. Táto možnosť mala pres-
ne 0 % odpovedí. To je výborné, v tomto prípade 
vieme, v akom svete žijeme, ceny rastú. Ale už sa 
doradujme a poďme späť k tomu sklamaniu – 0 % 

je rovnako ako zhodnotenie, ktoré väčšinou ponú-
kajú sporiace účty. Jednoduché počty – ak sa vaše 
úspory zhodnotia o 0 % a ceny v obchodoch narastú 
o 2 %, o koľko menej si kúpite za svoje úspory? Do-
konca 23 % opýtaných označilo odpoveď, že ceny 
budú rásť o viac ako 4 % ročne.

Nemuseli sme to asi takto vysvetľovať, veď ako sme 
sa zároveň dozvedeli, viac ako 60 % ľudí očakáva 
zhodnotenie týchto svojich dlhodobých úspor do  
1 % ročne. Vieme o možných výnosoch, vieme, ako 
môžu rásť ceny, takže nám je zrejme jasné, že reálna 
hodnota našich úspor bude klesať. Je to racionálne? 
Teraz rozmýšľame, kde je chyba. Možno by stačilo 
navštíviť banku a zistiť niečo viac o iných a naj-
mä výnosnejších možnostiach.

NAJVIAC PEŇAZÍ MÍŇAME NA 

VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, 

DOVOLENKY A DETI. ZÁROVEŇ 

TAKMER VŠETCI VIDÍME, AKO 

RASTÚ CENY.

Tohtoročný prieskum „Prieskum investičného 
správania Slovákov“ sme v septembri rozbehli so 
spoločnosťou Go4insight. Tisíc ľudí nám namaľovalo 
svojimi odpoveďami obraz o tom, ako to na 
Slovensku v súčasnosti vyzerá. 

Veľmi pozitívne vyznieva skutočnosť, že 30 % 
Slovákov sa finančná situácia v poslednom roku 
zlepšila a ďalším 54 % aspoň zostala nezmene-
ná. Tí, ktorým sa zlepšila, uviedli ako hlavný dôvod 
„plat“. 42 % opýtaných optimisticky hovorí, že sa im 
situácia v budúcom roku zlepší. A to už je takmer 
každý druhý Slovák. 
 
Oveľa viac ľudí v týchto rokoch dovolenkuje. Tento 
výdavok je spomedzi všetkých účelov, na ktoré míňa-

me, na druhom mieste. Ak rozmýšľate nad nejakou 
dovolenkou v blízkom čase, prečítajte si článok „Pl-
nenie cestovateľských snov sa môže začať“. Možno 
už o pár dní vyrazíte. Je však možné, že podobne 
ako mnoho ďalších rozmýšľate nad vybavením bytu, 
čo je hlavný dôvod míňania. A ako sme zistili, má si 
svoju top prioritu si údajne udrží aj v budúcom roku. 
Na druhom mieste však zrejme nastane zmena. 
V očakávaniach poskočili z minuloročného tretieho 
miesta na druhé miesto „výdavky na deti“.  
 
Všetky tri účely, nech sú akokoľvek zoradené, budú 
stáť nemálo peňazí. Tak sa pozrime na to, ako si 
Slováci vytvárajú finančné úspory. Najprv krátkodobá 
finančná rezerva – 65 % opýtaných má krátko-
dobú rezervu, zvyšok nie. Toto rozdelenie sa nám 
zdá trošku prekvapivé, keďže v období, keď obje-
my hypoték, úverov prerážajú stále nové maximá, 
tretina ľudí nemá krátkodobú rezervu. Nemôžu si 
ju vytvárať, nechcú alebo nevedia ako? Vieme, že 
žijeme v dobrých časoch, sám prieskum to potvrdzu-
je, ale to by nemalo nikoho ukolísať do nesporenia. 
Úvery nám pomáhajú žiť život podľa našich predstáv 
a vďaka tomu máme napríklad vlastné bývanie, no 
myslíme si, že celý život sa nedá prežiť iba na úve-
roch a vôbec si nesporiť. 
 
Krátkodobá rezerva však nie je určená na pokry-
tie výdavkov na vybavenie domácnosti alebo za-
hraničnú dovolenku. Na tieto veci sa zvykne sporiť 
o dosť dlhšie. Preto sme sa pýtali aj na vytváranie 
dlhodobej finančnej rezervy, ktorá sa použije najskôr 
o tri roky. Ani toto číslo však neoslnilo – 40 % Slo-
vákov ju má vytvorenú. Ak zohľadníme aj odpovede 
na otázku, či si ju aktuálne vytvárajú, tak sme na 55 
%. Možno sme nároční, ale čakali sme viac. Najmä, 
keď vieme, aké náročné je financovať účely, ktoré 

PRIESKUM 2019: MÁM SA  
LEPŠIE A BUDEM SA MAŤ EŠTE 
LEPŠIE, HOVORÍ MINIMÁLNE 
KAŽDÝ TRETÍ SLOVÁK

Michal Gálik, produktový manažér TAM

Viac ako polovica Slovákov nemá dlhodobú 
finančnú rezervu
Zdroj: Tatra Asset Management

¢  mám dlhodobú finančnú rezervu
¢  nemám dlhodobú finančnú rezervu

VIAC ZAUJÍMAVÝCH INFORMÁCIÍ 
Z NÁŠHO PRIESKUMU VÁM PRINESIEME 
V NOVOROČNOM ČÍSLE INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV.

Ak rozmýšľate, koľko si Slováci asi 
mesačne odkladajú na dlhodobé 
ciele, a chceli by ste sa porovnať,  
odpoveď je, že v priemere o niečo 
viac ako 100 eur.

Dlhodobé úspory máme väčšinou v produkte 
určenom pre tie krátkodobé (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management
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* Z hindčiny: Som tu pre vás

S kreditnou kartou budete rozumieť
Ako jediná banka na Slovensku prinášame službu My Doctor!

Prečo je My Doctor unikátny benefi t:

•  slovenskí aj zahraniční špecialisti sú k dispozícii
na skonzultovanie vašej diagnózy,

•  odborný preklad lekárskeho posudku zadarmo,

•  lekár na telefóne 7 dní v týždni,

•  prednostné dovolanie sa lekárovi

•  a mnohé ďalšie výhody.

Požiadajte o kreditnú kartu, stiahnite si aplikáciu MobilePayTB a využívajte exkluzívne zdravotné benefi ty aj vy.

tb_my_doctor_inzercia_220x277_1219_tamtamy.indd   1tb_my_doctor_inzercia_220x277_1219_tamtamy.indd   1 02/12/2019   14:3802/12/2019   14:38

Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

PLNENIE CESTOVATEĽSKÝCH 
SNOV SA MÔŽE ZAČAŤ

ANDALÚZSKA RONDA, MIESTO, KTORÉ 
MILOVAL AJ HEMINGWAY
Navštíviť španielske mesto Ronda, ktoré je vzdia-
lené len 1,5 hodiny cesty autom od Malagy, je ako 
cestovať v čase. Jeho pôvod siaha až do prehisto-
rických čias, avšak súčasný charakter si zachovalo 
z rímskeho obdobia. Typické úzke uličky plné 
malých obchodíkov a reštaurácií, posiate  

kvetinami s dychberúcimi výhľadmi na okolie, to 
je to, prečo toto miesto vyhľadávajú cestovatelia 
z celého sveta. Za pozornosť stoja aj arabské 
kúpele a dva nádherné mosty – Puente Nuevo 
a Rímsky most. Nevynechajte ani Mirador de Alde-
huela, odkiaľ budete mať výhľad na široké okolie. 
Odporúčame vám počkať si na západ slnka. Čistá 
rozprávka!

PREDSTAVÍME VÁM TRI MIESTA, O KTORÝCH STE DOTERAZ MOŽNO ANI 

NETUŠILI, NO SVOJOU ZAUJÍMAVOSŤOU VÁM VYRAZIA DYCH.
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ESTÓNSKE RUMMU, ELDORÁDO PRE 
MILOVNÍKOV POTÁPANIA
Rummu sa nachádza približne hodinu cesty autom 
z metropoly Tallinn. Toto mesto zhruba s 1 000 oby-
vateľmi by nebolo ničím zaujímavé, keby sa v jeho 
blízkosti nenachádzali pozostatky dnes už zatopenej 
väznice, ktorá sa v minulosti preslávila brutálnym 
zaobchádzaním s väzňami. Trestanci pracovali vo 
vápencovom lome, ktorý po páde režimu zaplavili 
vodou aj spolu s väznicou. V súčasnosti toto miesto 
priťahuje potápačov a dobrodruhov z celého sveta, 
a to najmä pre dobové predmety a tajomstvá, ktoré 
takto zostali zakonzervované a prinášajú svedectvo 
o tom, ako asi mohol vyzerať život väzňov. 

SLOVINSKÉ JAZERO BLED, RAJ NIELEN PRE 
ROMANTIKOV
Smaragdovozelený drahokam na úpätí Júlskych Álp 
priťahuje cestovateľov z celého sveta. Po necelej 
hodine cesty autom z hlavného mesta Ľubľana sa 
ocitnete na mieste, ktoré je svojou atmosférou ako 

vystrihnuté z romantických príbehov Rosamunde 
Pilcherovej. Nenechajte sa však oklamať prvým poci-
tom. Toto miesto má mnoho tvárí. V prípade, že idete 
za kultúrou, nevynechajte Bledský hrad týčiaci sa 
zhruba 100 metrov nad hladinou jazera alebo ostrov 
v tvare slzy, na ktorom sa nachádza kostol s freskami 
z 15. storočia a zvon, ktorý vraj plní priania. Keď 
dávate prednosť skôr aktívnemu oddychu, určite vás 
osloví množstvo turistických trás a cyklotrás, ktoré 
vás privedú k tým najkrajším výhľadom na jazero 
a jeho okolie. 

Tak čo, už vybavujete dovolenku, vyberáte si letenky 
alebo bukujete ubytovanie? Cesta k tomu, aby ste si 
vychutnali jedno z týchto čarovných miest, nie je vô-
bec náročná. Stačí každý mesiac odmeniť v prvom 
rade samého seba. Odložte si napríklad 10 % zo 
svojho príjmu do Podielových fondovTB, aby ste zís-
kali zaujímavejší výnos a usporené peniaze neminuli 
pri prvej príležitosti. Začnite si sporiť už dnes a plne-
nie vašich cestovateľských snov sa môže začať.

Michal Gálik, produktový manažér TAM

TAM INSIGHT O ŽIVOTE 
NOVÁČIKA V TATRA ASSET 
MANAGEMENT

DOMINIK KOZMÁLI NEVEDEL

O FONDOCH NIČ, KÝM NEZAČAL 

PRACOVAŤ V TÍME PRODUKTOVÉHO

ODDELENIA TATRA ASSET

MANAGEMENT. ČO VÁM POVIE 

O SVOJEJ PRÁCI?

Dominik, môžeš sa našim čitateľom v krátkosti 
predstaviť?
Ahojte, mám 24 rokov, za čo si ma v oddelení stále 
náležite doberajú. Napríklad, keď poviem čokoľvek 
netradičné alebo sa opýtam niečo, čo sa vo veľkej 
korporácii berie ako samozrejmé, tak ma počastujú 
vetičkami typu „Jááj, títo mladí“ alebo, čo je častejšie, 
„Áách, títo mileniáli...“. Ale viem, že to myslia dobre. 

Zaujímajú ma nové technológie, veda, inovácie 
a spôsoby, ako zjednodušiť a uľahčiť ľuďom vďaka 
intuitívnym riešeniam ich bežné činnosti.

Baví ma stále vymýšľať niečo nové a prichádzať na to, 
ako môže niečo fungovať ešte lepšie. Samozrejme, tí, 
ktorí ma mohli spoznať, vedia, že sa to nezaobíde bez 
môjho večného „Prečo?“ na perách. Aj keď viem, 
že to môže byť niekedy otravné, ale jednoducho sa 
riadim sa myšlienkou, že je dôležité neprestať sa 
pýtať, pretože ten, kto sa opýta, už vie, ale ten, kto 
mlčí, nie.

A asi najšťastnejší som, keď môžem tvoriť bez hraníc 
a prekvapiť vždy niečím novým, nečakaným, čo vyvolá 
ľuďom na tvári úžas a posunie latku opäť o niečo 
vyššie. 

Ako si sa dostal do TAM-u?
Musím uznať, že to bolo veru netradičné, až by sa 
dalo povedať, že nie ja som si vybral prácu, ale práca 
si vybrala mňa. S chalanmi z TAM-u som sa spoznal 
minulý rok na Night of Chances – Business v Bra-
tislave na „FITT-ke“, kde mali workshop s názvom 
„Investovanie nie je pre mladých... Alebo áno?“

Z tej hŕby  prezentácií a firiem som si ako vyhlásený 
„tatralover“ propagátor svojej banky a človek vychova-
ný na knižkách, ako je „Bohatý otec, chudobný otec“ 
od Kiyosakiho, jednoznačne vybral workshop spojený 
s Tatra bankou a investovaním.

Tam sme ako tím zložený z neznámych ľudí vyhrali 
súťaž a hlavnou cenou okrem 50 eur na sporenie do 
podielových fondov bola stáž pre jedného vybraného 
priamo v produktovom oddelení v TAM-e. Ako už isto 
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tušíte, voľba padla na mňa. To by však bolo veľmi 
jednoduché, pravda? Lenže hneď v prvý deň, ako 
som prišiel do produktového oddelenia TAM-u, sa tam 
zrazu objavili režisér a Laci Strike, že potrebujú natočiť 
video na vianočný večierok pre Tatra banku a že po-
trebujú ešte nejakých chalanov do videa.

Už o pár minút nás Laci Strike učil tancovať na pesnič-
ku od Bruna Marsa Uptown Funk. Najlepšie bolo, že 
mi za mesiac písala kamoška, že: „Dominik, ty robíš 
v Tatre?“ Ja, že nóó, ako sa to vezme. Prečo? „Lebo 
som ťa videla na vianočnom večierku vo videu.“ Su-
per, človek by si pomyslel, že pokiaľ sa chce dostať 
do TAM-u, jednou z podmienok je absolvovať rýchlo-
kurz Laciho Strika a zatancovať pred kamerou, kde ťa 
potom uvidí celá banka. A tak sme sa po stáži rozlúčili 
a išli si užívať vianočné sviatky. 

Nastal marec a zrazu mi zvoní telefón – na druhej 
strane vedúci produktového oddelenia TAM-u Martin 
Smrek so slovami: „Ahoj, Dominik, uvoľnilo sa nám 
jedno miesto, mal by si záujem?“ Ja na to – o. k., v 
pohode. Fungoval som vtedy ako živnostník, takže 
som si prácu, svoje projekty aj čas manažoval sám.

Po pohovore sme sa rozlúčili pevným a vrúcnym 
podaním rúk a onedlho mi Martin volal s tým, že ma 
berú, že som urobil dojem, čo ma potešilo, lebo som 
vo vnútri cítil, že to bude fajn.  

Najzaujímavejšia na tejto pozícii bola pre mňa práve 
široká možnosť realizácie a práca na projektoch, ktorá 

mi je bližšia ako naháňanie sa za číslami alebo na prvý 
pohľad nikdy sa nekončiace činnosti, bez konečného 
cieľa, diela, ktoré by mi mohlo vyjsť z rúk. Jednou 
vetou – ihrisko, kde sa môžem realizovať a tvoriť.
  
Ako po niekoľkých mesiacoch hodnotíš svoje 
rozhodnutie?
Je to zaujímavé, pretože po každom mesiaci či týždni 
by som povedal niečo iné. Pocítil som obmedzenia 
korporátneho systému práce, bol som totiž zvyknutý 
na rýchlejšie zmeny a čo som si vymyslel, to som si 
aj mohol hneď načrtnúť, vyskúšať, či to v realite bude 
fungovať tak, ako si to predstavujem v hlave, avšak 
v takej veľkej firme sa pracuje ako v organizme, kde 
každú činnosť riadi konkrétny orgán, tak tu to má na 
starosti konkrétne oddelenie.

Je to v každom prípade nová skúsenosť, nové pozna-
nie o tom, ako sa čo môže a nemôže robiť, čo však 
neznamená, že sa to nikdy nebude dať robiť. Koniec 
koncov, heslom nášho oddelenia je preškrtnuté TSND 
(to sa nedá), takže verím, že všetko bude raz možné. 
Musím však vyzdvihnúť ľudí vo svojom najbližšom pra-
covnom okolí, ako mi od začiatku nechcú ustrihávať 
krídla a nechávajú mi voľnosť vo vymýšľaní.

Celkovo v rámci TAM-u je atmosféra veľmi otvorená, 
ba až s nádychom startupu, kde sa menia veci rýchlo 
a rešpektujú sa názory a nápady každého. A nikto 
nikdy nepovie, že ja už všetko viem, už sa nepotrebu-
jem učiť nové veci, práve naopak. A toto sú tie jemné 
odtienky, ktoré si všímam a vnímam veľmi pozitívne. 

V čom je TAM zaujímavý, silný?
Myslím si, že na to najpodstatnejšie som odpovedal už 
v predchádzajúcej otázke. Avšak predsa len mi ešte 
niečo dôležité napadá. Tak ako vyznávam a mám rád 
zmeny a neustále inovovanie, tak si nesmierne zakla-
dám na tom, aby bol môj nadriadený vedúci, šéf, líder, 
učiteľ... akokoľvek to nazveme, jednoducho človek, 
ktorý vás má niečo naučiť, viesť, aby ste mohli vyrásť, 
aby bol za každých okolností pozitívnym vzorom v tom, 
čo vás učí a čo od vás chce. Pretože to je tá najsilnej-
šia devíza každého človeka, nielen vo vedúcej pozícii. 
Nebudem konkrétne menovať, ale viem, že tu sú, za 
čo som rád. 
  
O fondoch si pred nástupom na túto pozíciu veľa 
nevedel. Ako by si ich priblížil čitateľom po čase 
strávenom v TAM-e?
Asi jednou vetou: tá najjednoduchšia a najprístup-
nejšia cesta, ako zhodnotiť svoje peniaze. Jasnačka, 
otvoril som si sporenie do fondov hneď pár týždňov 
po tom, ako som sa o nich dozvedel. A hlavne, je to 
doma, nemusím peniaze posielať niekam von, ale 
mám ich vo svojej banke dostupné na druhý deň bez 
vstupného alebo zriaďovacieho poplatku. 

Ako mladý človek, ktorý sa nerád viaže, najväčšiu 
výhodu vidím v tom, že si tam môžem posielať, koľko 
chcem, kedy chcem, a nič mi neprikazujú a ani ma 
k ničomu nenútia. Toto je pre mňa veľký game chan-
ger, na ktorom sa dá krásne stavať. Vidíme to najmä 
dnes, keď flexibilita vládne svetu, keď sa mladí ľudia 
už nechcú ani viazať na dva roky k operátorovi alebo 
nepotrebujú vlastniť auto, ale radšej si ho vysharujú.

A čo by mohlo byť iné? Osveta. Jednoznačne som za 
silnejšie informovanie o investovaní do podielových 
fondov, najlepšie na všetkých frontoch, kde sa len dá. 

Je to ťažší produkt na vysvetlenie a len neustálym ma-
sírovaním z každej strany sa dostane do povedomia 
ľudí ako niečo bežné, čo by mal mať každý. Som za 
zjednodušenie komunikácie na najnutnejšie minimum 
a postupné dávkovanie, na prehlbovanie informácií. 
Ľudia dnes vedú rýchly život, a pokiaľ od nich niečo 
chceme, musíme ich vziať za ruku a postupne im všet-
ko ukázať tak, aby to pochopilo aj 12-ročné dieťa.
 
Ako vnímaš profesionalitu TAM-u v starostlivosti o 
investované peniaze klientov?
Určite TAM-u v zhodnocovaní investícií vo fondoch 
verím. Komu inému by som mal veriť, ak nie firme, 
ktorá je už 20 rokov lídrom na Slovensku a doma či 
v zahraničí získala viac ako 50 ocenení? 
 
Zmeníme svet investovania?
Som o tom presvedčený, zvlášť, keď sa v médiách 
čoraz viac objavuje slovo „investovanie“ v pozitívnom 
význame a nie ako zložitý strašiak len pre bohatých. 
Toto už dávno neplatí, dokonca chystáme veľkú digi-
tálnu investičnú revolúciu s našou novou appkou na 
investovanie, pričom bude používať tie najmodernejšie 
ovládacie prvky. Zatiaľ nemôžem prezradiť viac, ale 
máte sa na čo tešiť. 

Jedna tvoja myšlienka, ktorá ti chodí po rozume 
neustále?
Mojou víziou je, aby sme sa ako TAM stali bránou, 
prvou inštanciou, tými prvými, ktorí ľuďom napadnú, 
keď sa povie investovanie, financie alebo sporenie.

Či už to bude 15-ročný študent, ktorý si práve ide 
po svoju prvú výplatu z brigády a premýšľa, čo s ňou 
urobí, 30-ročný pár, ktorému sa práve narodilo bábo 
a chcú mu začať sporiť, alebo 70-ročná babička, 
ktorá nás odporučí svojim vnúčatám.
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Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM

AJ VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU 
HORU SVETA SA ZAČÍNA 
PRVÝM KROKOM

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ REINHOLD 

MESSNER A PETER HÁMOR?

Obaja patria do elitného klubu horolezcov, ktorým 
sa počas života podarilo zdolať všetkých 14 hima-
lájskych osemtisícoviek. Ide o horolezecké legendy 
zvyknuté prekonávať prekážky, stúpať na vrchol 
– postupne, vytrvalo. Krok za krokom. Navzdory 
mrazu, snehu či nepriazni počasia. Nezlomné cha-
raktery a bojovníci s veľkými snami a odhodlaním. 
Čo majú ešte spoločné? Sme presvedčení o tom, že 
by sa zhodli v jednom. Nikdy by nezvládli vyšliapať na 
Nanga Parbat či obávanú Anapurnu, ak by nespravili 
najdôležitejší krok. Ten prvý.

Stretávame sa s tým v bežnom živote dennodenne. 
Niekto chce začať cvičiť, iný zdravšie jesť, ďalší sa 
už niekoľko rokov zaprisaháva, že začne behať. Aj 
oni majú čosi spoločné. Čakajú. Na zajtra, pozajtra, 
kým sa skončí mesiac. Kým prestane pršať, kým 
sa oteplí. Kým sa skončí ten ťažký projekt, kým 
budú mať menej práce. Čas plynie a oni nemenia 
nič. Chýba im to najdôležitejšie. To, čo Reinhold s 
Petrom dokázali. 

UROBIŤ PRVÝ KROK! 
Pri starostlivosti o osobné financie to nie je 
inak. Stáva sa mi to často. Počas prednášok 
na tému, ako sa starať o svoje peniaze, či v 
rozhovoroch so známymi. Často počúvam, ako ich 

Ďakujeme našim klientom, bez ktorých by naše inovácie nemali zmysel.
A ďakujeme prestížnemu americkému magazínu Global Finance,
že si všimol našu snahu neustále posúvať hranice bankovníctva.  

Najinovatívnejšia
digitálna banka

na svete za rok 2019

tb_digitalna_banka_inzercia_220x277_1219_tamtamy.indd   1tb_digitalna_banka_inzercia_220x277_1219_tamtamy.indd   1 02/12/2019   14:2202/12/2019   14:22
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táto téma zaujala, ako s tým chcú niečo spraviť. 
Ako si chcú upratať príjmy a výdavky. Ako si chcú 
začať sporiť na lepšiu budúcnosť. Len… Teraz im to 
nevychádza, nevedia sa na to sústrediť, potrebujú 
riešiť niečo dôležité. Vraj potom sa na to pozrú. 

Nepozrú. Výskumníci zo Scrantonskej univerzity 
prišli so šokujúcim zistením. Viac ako 92 % ľudí 
nikdy nesplní svoje predsavzatia. Dôležitejšie ako 
skúmanie dôvodov neúspechu je odhalenie toho, 
čo sa skrýva za úspechom zvyšných 8 %. Ide o dve 
dôležité pravidlá. Stanovte si ciele. Ciele musia 
byť dostatočne špecifické, musia byť výzvou, no 
nesmú byť príliš tvrdé. Ak som ešte nikdy neliezol 
v horách, dať si za cieľ výstup na Mount Everest 
bude síce vzletné, ale nereálne a nezmyselné. Ale 
čo tak začať výstupom na Javorník? A potom nech 
príde Vtáčnik či Veľký Kriváň. 

Pri vlastných financiách je to obdobné. Snívať o 

tom, že si nasporím milión, je krásne, lenže nere-
álne. Čo tak dať si realistickejšie ciele? Nasporiť 
5- či 10-tisíc eur počas piatich rokov? Zvládnem si 
mesačne odkladať 75 či 150 eur? Ak áno, super. 
Ak nie, nič sa nedeje, aj tak začnem. Pokojne s 
menšou sumou, a keď si budem môcť dovoliť viac, 
tak ju zvýšim.

Len musím začať. Nie zajtra, nie pozajtra. Tu a teraz. 
Začať sporiť nikdy nebolo jednoduchšie. V Internet 
bankinguTB si viete otvoriť sporenie na pár klikov. 
Namodelovať a upraviť si ho môžete podľa vlastných 
predstáv.

Nemôžeme zmeniť minulosť, môžeme však zmeniť 
budúcnosť. Tá sa skladá z každodenných výziev, 
ktoré sú pred nami. Začnime prvým krokom. Na akú 
vysokú horu sa nakoniec dostaneme, to ukáže čas. 
Mimochodom, práve čas je najlepším priateľom 
každého investora. Ale o tom niekedy nabudúce.

Dominik Kozmáli, produktový manažér TAM

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

POSTUPNE VYJDETE AJ NA TÚ 

NAJVYŠŠIU HORU SVETA.

Túto istú vetu môžete použiť aj pri raste svojich úspor. 
Stačí začať, urobiť prvý krok. Odložiť si „nabok“ sumu 
napríklad 50 eur, ktorá vás zároveň utvrdí, že to mys-
líte vážne a chcete samému sebe dokázať, že sa tam 
vyšplháte, a nech sa udeje čokoľvek, nevzdáte sa.

Pocítite tú istú veľkú silu slobody, akú cítite, keď si 
obujete topánky, silno ich zaviažete a položíte nohu 
na prvý stupienok vašej cesty smerujúcej až na 
vytúžený vrchol. S odhodlaním kráčate ďalej, kladiete 
nohy stále na také isté vysoké stupienky a vo vnútri 
cítite, že vaša túžba sa zväčšuje, pretože viete, že sa 
približujete.

Príde vyšší stupienok alebo prekážka? Preleziete ich 
alebo obídete, veď ste už predsa toľko prešli a nejaký 

konár, väčší kameň alebo potôčik vás nemôžu zasta-
viť. Tak ako vás nemôžu zastaviť výkyvy na trhoch, 
pretože ako hora má pripravené skúšky pre vaše 
odhodlanie, tak aj trh skúša tých, ktorí sa rozhodnú 
na ňom investovať alebo sporiť.

Ale čo vtedy, keď príde zníženie príjmov alebo budem 
mať neočakávané výdavky? Budete kráčať po men-
ších krokoch a dosiahnete to, čo chcete, vyjdete až 
na vrchol. Zvýšia vám plat alebo dostanete odmeny? 
Môžete brať stupienky po dvoch a zvýšiť si svoju 
mesačnú investíciu napríklad na 100 eur. Pretože už 
máte silné nohy, už viete, koľko toho máte za sebou, 
veríte si.
 
Potrebujete pomoc, opýtať sa na cestu? Pracovníci v 
pobočkách Tatra banky a 24/7 Dialog Live sú tu pre 
vás.  

Na tú najvyššiu horu sa dostanete iba tak, že začnete. 
Vykročte smerom nahor už DNES.

Graf: Výstup na investičnú horu – investičné sporenie mesačne 50 eur počas 12 rokov pri zhodnotení 5 %
Zdroj: Tatra Asset Management
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Peter Herman, portfólio manažér – senior TAM

PREČO FUTBALOVÍ 
BRANKÁRI ROBIA ZLÉ 
ROZHODNUTIA?

LEBO SÚ NA TO TAKPOVEDIAC 

ODSÚDENÍ, ROVNAKO AKO 

VÄČŠINA BEŽNÝCH INVESTOROV. 

ZA VŠETKO MÔŽE TAKZVANÝ 

SKLON ALEBO ZAUJATOSŤ VOČI 

AKTIVITE (ACTION BIAS). ALE 

POĎME PEKNE PO PORIADKU.

Azda nám dá každý futbalový fanúšik za pravdu, keď 
povieme, že nie je nič vzrušujúcejšie ako vyvrcholenie 
napínavého futbalového duelu v podobe penaltové-
ho rozstrelu. Pokutový kop, penalta alebo hovorovo 
jedenástka je kritický moment pre oboch aktérov – 
brankára aj strelca. Futbalová lopta sa počas exekúcie 
penalty môže pohybovať rýchlosťou viac než  

100 km/h. Pri vzdialenosti 11 m od bránkovej čiary po 
značku pokutového kopu môže lopta doletieť do brány 
za menej ako pol sekundy. Odhaduje sa, že reakčná 
schopnosť aj tých najlepších brankárov presunúť sa 
skokom od stredu brány na jednu zo strán je o niečo 
pomalšia (asi 60 stotín sekundy). V skratke teda platí, 
že dobre mierený a razantný kop na bránu je takmer 
s istotou gól. Toľko hovorí jednoduchá teória. Futba-
lový brankár preto robí rozhodnutie o svojom pohybe 
zväčša ešte pred samotnou exekúciou strelca – vybe-
rá si spôsob a smer svojej aktivity. Robí tak väčšinou 
na základe svojej predpovede o budúcom pohybe 
dráhy lopty. 

Vedci z izraelskej Univerzity Bena Guriona analyzovali 
vo svojej akademickej práci správanie futbalových 
brankárov pri exekúcii 286 pokutových kopov počas 
rôznych zápasov majstrovstiev sveta a najvýznam-
nejších ligových zápasov sveta. Dopracovali sa v nej 
k prekvapivo zaujímavému výsledku. Vzhľadom na 

Balanced fondTB

Vyvážená kombinácia pre vaše úspory 

Zhodnocujte svoje úspory vďaka investičným princípom overeným časom.
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pravdepodobnosť rozloženia striel smerujúcich 
na bránu je optimálna stratégia pre brankára, 
a teda najväčšia šanca pre neho chytiť penaltu 
vtedy, keď ostane stáť v strede bránky. Táto jeho 
šanca chytiť penaltu pri pohybe vľavo je približne 14 
%, vpravo 13 % a pri postavení v strede až 33 %. 
Paradoxne, futbaloví brankári takmer vždy skáču do 
jednej zo strán, vľavo alebo vpravo. Robia tak až 94 
% času. Pritom iba v 4 0 % prípadov dokážu vystihnúť 
správny smer lopty na bránu. Avšak aj pri správ-
nom odhade smeru je úspešne chytených len 25 % 
lôpt. 

Ale dosť bolo čísel, teraz si skôr položme otázku, pre-
čo sa futbaloví brankári snažia robiť niečo, v čom sú 
napriek všetkej snahe neúspešní. Prečo jednoducho 
neostanú stáť v strede brány, keď tam podľa analýz 
a štatistických predpokladov majú najväčšiu šancu 
chytiť penaltu? Odpoveď je jednoduchá – lebo je to 
určitá zaužívaná norma, je to zaujatosť konať, re-
agovať za každú cenu, aj keď sa želaný výsledok 
nemusí dostaviť. Strelený gól z penalty v prípade, 
ak sa brankár nepohne, u nás prirodzene vyvoláva 
horší dojem, ako keď brankár vyvinie významnú aktivi-
tu v podobe skoku do jednej zo strán brány. Výsledok 
je síce rovnaký, avšak niečo nás núti konať, vyvinúť 
aktivitu. Vtedy sa akoby cítime lepšie. Byť pasívny nie 
je takpovediac „in“. 

A ako to súvisí s investovaním? 
No úplne rovnako sa správa futbalový brankár, ako 
aj bežný investor. Zaujatosť voči aktivite núti veľa 
investorov robiť zmeny vo svojich investičných roz-
hodnutiach na základe svojej predpovede o budúcom 
vývoji. Nezohľadňujú pritom základné pravidlá a po-

stupy investovania. Snaha reagovať ich núti vystu-
povať z akciových investícií v čase po poklese cien, 
ignorujúc odporúčaný investičný horizont. Naopak, 
sklon k aktivite veľa investorov motivuje k neprimera-
nému nákupu akciového fondu v čase jeho najsilnej-
šieho rastu, ignorujúc mieru rizika, ktorú sú ochotní 
podstúpiť. Veď ruku na srdce, kto z nás nepozná ten 
pocit, keď po prečítaní pár článkov v novinách alebo 
na internete máme dojem, že musíme nakúpiť zaru-
čene výhodnú investíciu? Prípadne sa jej zbaviť, ak 
veľa odborníkov v médiách predpovedá skorý príchod 
recesie. Pritom nikto nevie konzistentne a presne 
predpovedať budúci vývoj. Ani finančný guru ten eko-
nomický, ani futbalový brankár ten o smere lopty.

Čo teda robí zle bežný investor? 
Presne to isté, čo brankár pri penalte. Skáče do 
strán, a pritom najlepší výsledok dosiahne, keď 
zostane „stáť neochvejne v strede brány“. Avšak 
nie tak úplne doslova. Máme na mysli skôr voľbu 
optimálnej investičnej stratégie plne zohľadňujúcej 
požiadavky investora na rizikový profil, voľbu dĺžky 
investičného horizontu a objem alokovaných pro-
striedkov vzhľadom na celkovú finančnú situáciu. Stáť 
správne v strede brány ďalej znamená zvoliť si dobre 
diverzifikovaný podielový fond skladajúci sa z vhodnej 
kombinácie základných tried aktív, akými sú akcie 
a dlhopisy. Doplnený alternatívnymi alebo realitnými 
investíciami. A aktivitu v rámci tejto investície prene-
chať plne v kompetencii na to určených profesionálov 
zo správcovskej spoločnosti. Takto sú potom šance 
na úspech podobne ako pri penalte najvyššie. A čo 
s tým nutkaním a zaujatosťou voči aktivite? Odporúča-
me ju využiť v iných oblastiach, napríklad v práci, vo 
vzdelávaní sa alebo pri realizácii svojich koníčkov.
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Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

TOTO VAŠE ROZHODNUTIE 
MÔŽE OVPLYVNIŤ CELÝ 
ŽIVOT VÁŠHO DIEŤAŤA

JE PRAVDA, ŽE HODNOTA 

VZDELANIA JE VYSOKÁ. STOJÍ 

VŠAK AJ ZA VYSOKÉ ZADLŽENIE?

Hovorí sa, že vzdelanie je jednou z najlepších 
možností, kam investovať. Jeho cena však v posled-
ných rokoch enormne stúpa, čoho dôkazom sú 
aj posledné štatistiky zadlženosti amerických 
študentov. 

Až polovica z nich sa pri svojom štúdiu musí spolie-
hať na študentské pôžičky. Objem týchto pôžičiek 
stúpol za posledných 10 rokov o 100 % a aktuálne 
sa pohybuje na úrovni 1,5 bilióna USD. Menej dlhujú 

Američania aj na kreditných kartách, čo je najrozší-
renejšia forma úverov v USA. Vyšší dlh predstavujú 
už len úvery na bývanie. 

Po tom, ako si americký študent s radosťou vy-
hodí svoju čapicu do vzduchu na znak toho, že 
úspešne spromoval, so zármutkom musí pozrieť 
na svoju bilanciu. Jeho priemerný dlh spôsobený 
práve nákladmi na štúdium sa pohybuje na úrovni 
30 000 USD, čo je trikrát viac ako pred 10 rokmi.

Priemerná výška školného na štátnej škole sa 
pohybuje na úrovni 10 000 USD na rok, zatiaľ čo na 
súkromných vysokých školách sa táto suma vyšpl-
hala na 36 000 USD ročne. A to ešte nepočítame 
náklady spojené s ubytovaním a so štandardnou 
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réžiou študenta, ktoré sa môžu ročne vyšplhať až do 
výšky 17 000 USD.

Automaticky s nárastom zadlženosti stúpa aj 
počet absolventov, ktorí nie sú schopní svoje 
dlhy zvládať. Ďalší veľký problém nadmerného zadl-
žovania študentov tkvie niekde, kde by ste to možno 
vôbec nečakali. Americkí absolventi z tohto dôvodu 
odkladajú také životné míľniky, ako sú založenie 
rodiny alebo kúpa nehnuteľnosti na neskôr.

Je pravda, že nikdy v histórii nebolo toľko vysoko-
školsky vzdelaných ľudí ako v súčasnosti. Takisto je 
však pravda, že hodnota vzdelania je vysoká. Stojí 
však aj za také zadlženie? K úspešnému vzdelaniu 
by pritom mohla viesť aj iná cesta. Možno na prvý 
pohľad dlhšou, ale v konečnom dôsledku určite lep-
šou možnosťou je pripraviť sa na tieto výdavky. Cena 
štúdia na Slovensku zatiaľ nedosahuje takú výšku 
ako za veľkou mlákou, to však ani naše príjmy. O to 
skôr by sme sa mali zamýšľať nad tým, aby sme na 
vzdelanie svojich detí odkladali už teraz. Stačí začať 
v malom. Aj 45 eur mesačne môže vášmu novona-
rodenému dieťaťu dať možnosť študovať na štátnej 
vysokej škole na Slovensku bez toho, aby to pocítil 
váš rozpočet. Začnite už dnes!

Aj 45 eur mesačne môže vášmu 
novonarodenému dieťaťu dať 
možnosť študovať na štátnej vysokej 
škole na Slovensku bez toho, aby to 
pocítil váš rozpočet.

Objem študentských pôžičiek v USA 
stúpol za posledných 10 rokov  
o 100 % a aktuálne sa pohybuje na 
úrovni 1,5 bilióna USD.

Vidíme to v nich

Upozornenie marketingového oznámenia: 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.

Doprajte vašim deťom budúcnosť, o akej snívajú. 
Otvorte im SporenieTB Vzdelanie už dnes.
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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 sumu. 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-BLF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade 
TAM-BLF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. 

Oficiálny marketingový názov podielového fondu v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedený v upozornení: 
TAM-BLF – Balanced fondTB.

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.

 

Zažite krásu digitálneho bankovníctva
s najnovšou verziou aplikácie Tatra banka

Virtuálny bankár AdamTB k dispozícii 24/7
Modernejší intuitívny dizajn
Prehľadná navigácia v spodnom menu

Aplikácia Tatra banka
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V rámci udeľovania cien Europe Banking Awards 2018 získal 
Tatra Asset Management ocenenie od prestížneho medzinárodného 
magazínu EMEA Finance. Úspešne tak obhájil prvenstvá 
z rokov 2015, 2016 a 2017.

Best Asset Manager 
in Slovakia
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