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EDITORIÁLOBSAH
Je prirodzené začínať rok v takej nálade, ako sa ten predchá-
dzajúci skončil. Na finančných trhoch to zvykne platiť tiež. 
Akciové trhy mali silný rok a skvelé výsledky podielových  
i dôchodkových fondov priniesli aj v roku 2019 našim klien-
tom dôvod na spokojnosť. 

Zdá sa, že finančné trhy majú stále čím prekvapiť. Tieto 
pravidelné lekcie z nepredpovedateľnosti sú pre každé-
ho nevyhnutné a zároveň veľmi dôležité. Učia nás pokore  
z úspešného obdobia a na druhej strane nám dávajú šan-
cu vidieť negatívne roky optikou príležitostí. Na striedanie 

dobrých rokov s tými slabými by sme si už tak mohli postupne zvykať a brať to ako nor-
málnu vec.

Na začiatku roka sa intenzívne diskutuje ohľadom budúceho vývoja finančných trhov. 
Každá predpoveď v tejto oblasti však vždy kríva aspoň na jednu nohu. Dnes nikto nevie, 
ako dopadne rok 2020, ale na jeho konci to bude vyzerať, že to bolo jasné. Mnoho uda-
lostí bude nečakaných a veľakrát trhy opäť všetkých prekvapia svojím pohybom. Niekoľko 
vecí však môže naozaj pomôcť, ako úspešne zvládnuť rok. A sú pomerne jednoduché: 
snažiť sa odolať reakciám na krátkodobé pohyby na trhoch, poklesy skôr využiť na nákup, 
a hlavne, zvýšiť si mieru pravidelného sporenia. 

Tému sporení považujeme za aktuálnu a dôležitú pre osobné financie. Rozhodnutie za-
čať si vytvárať rezervu alebo zvýšiť finančný majetok je možné urobiť kedykoľvek. Je to 
nezávislé rozhodnutie od fázy životného cyklu, od situácie na finančných trhoch alebo aj 
od toho, či sa cítite expertom v oblasti financií. Viac o tom píšeme aj v článku s názvom 
„Nemám o nich informácie“.

Pred pár dňami sme verejnosti priniesli silný nástroj (dochodkovakalkulacka.sk), ktorý 
významne mení pohľad na dôchodok každého z nás. Nová trojpilierová dôchodková 
kalkulačka odkrýva dôležitú hodnotu výšky celkového dôchodku, ktorý môžeme oča-
kávať v budúcnosti.

O dôchodkovej téme sa v médiách veľa píše a diskutuje, výsledkom aj podľa našich 
prieskumov je však to, že ľudia sú v tejto téme stále stratení. Doteraz to nikto neuchopil 
spôsobom, ktorý by túto tému tak výrazne sprehľadnil. Dnes už môžu mať naši klienti  
v tejto téme úplne jasno. A každý sa tak môže informovane rozhodnúť, čo urobí so svojou 
finančnou budúcnosťou. 

Prajem vám príjemné čítanie a úspešné rozhodnutia v roku 2020.

Martin Ďuriančik
podpredseda predstavenstva TAM
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MINULÝ ROK VŠETKÝM 

INVESTOROM UKÁZAL, AKO 

NA PRVÝ POHĽAD NELOGICKÉ 

FINANČNÉ TRHY DOKÁŽU BYŤ. 

Rok 2018 končili investori ponorení v pesimizme. 
Akciové trhy boli v takmer 20 % poklese. Ozývali sa 
hlasy varujúce, že trhy dosiahli svoje maximá a dlho-
ročný „býčí“ trh je na konci. Analytici strašili pred blí-
žiacou sa recesiou a centrálne banky v panike otáčali 
svoju monetárnu politiku naspäť na uvoľnenú. Začal 
sa však rok 2019 a všetko sa zmenilo. Teda 
všetko nie, negatívne ekonomické správy a rétorika 
analytikov zostali rovnaké, ale vývoj jednotlivých tried 
aktív priniesol otočku o 180 stupňov.

S novým rokom prišiel rast. Rástli ceny akcií, 
dlhopisov, zlata alebo realít. Takmer nebolo aktíva, 
ktorému by sa minulý rok nedarilo. Presný opak roku 
2018, keď viac ako 90 % všetkých aktív klesalo,  
čo sa nikdy predtým v minulosti nestalo. Tento  
rast cien pokračoval počas takmer celého roku,  
s malými prestávkami na vydýchnutie. Finálny vý-
sledok je impozantný. Akciové trhy skončili rok so 

ziskom takmer 30 % v USA aj Európe. Dlhopisy  
s dlhšou splatnosťou zarobili od 5 do 10 %. Zlato  
a ropa zaznamenali dvojciferné zisky. A toto všetko 
sa podarilo napriek tomu, že prílev negatívnych správ 
počas roka neutíchal. Spomaľujúci sa ekonomický 
rast na celom svete, priemyselná výroba v recesii  
v Európe aj USA, varovania pred blížiacou sa rece-
siou a navyše obchodný konflikt medzi USA a Čínou 
s nekončiacim sa prúdom nových taríf a protitaríf. 
Bolo ťažké nájsť pozitívne správy. 

Človek investujúci na základe informácií z televízie 
a novín musel byť zmätený. Prečo trhy idú nahor, 
keď všetko je negatívne? Kde hľadať dôvody také-
hoto pozitívneho roku v takom negatívnom prostredí? 
Boli hlavne dva. Po prvé, každý investor si musí 
uvedomiť, že finančné trhy predbiehajú  
ekonomické dáta a nie naopak. Keď počúvate  
v médiách správy o blížiacej sa recesii, tieto očaká-
vania sú už v trhu dávno zahrnuté do cien a investori 
sa už pozerajú na to, čo bude neskôr. Tak ako trhy 
vytvoria vrcholy dávno predtým, než spľasne nejaká 
bublina, tak aj dná na trhoch sa vytvoria týždne až 
mesiace predtým, ako sa ekonomické dáta začnú 
zlepšovať. Druhým – a rozhodujúcim – faktorom 
úspešného roku 2019 bolo otočenie menových 
politík centrálnych bánk. Kým v roku 2018 väčšina 

VÝNIMOČNÝ ROK, 
KTORÝ NIKTO NEČAKAL

hlavných svetových centrálnych bánk zvyšovala úro-
kové sadzby alebo minimálne zastavovala tlačenie 
nových peňazí, minulý rok boli nútené opäť zapnúť 
tlačiarne a uvoľňovať svoju politiku. Nižšie sadzby  
a viac peňazí v obehu upokojili finančné trhy, 
pomohli zastabilizovať ekonomický rast a pomohli 
investorom k veľkým ziskom.
 
V takomto pozitívnom prostredí sa mimoriadne darilo 
aj fondom Tatra Asset Managementu a DDS Tatra 
banky, ktoré zaznamenali jeden zo svojich najlepších 
rokov za práve skončenú dekádu. Najpopulárnej-
šie konzervatívne fondy, ako sú Balanced fondTB, 
Premium HarmonicTB a  Smart fondTB, prípadne 
konzervatívny dôchodkový fond ComfortLifeTB 2030 

zaznamenali vynikajúce zhodnotenia na úrovni  
+5,3 % až +6 %. Platilo, že čím bol investor minulý 
rok dynamickejšie zainvestovaný, tým lepšie výnosy 
dosiahol. Najdynamickejšie fondy v ponuke, ako sú 
Dynamic Alpha fondTB, Premium StrategicTB alebo 
Dynamic Balanced fondTB, zarobili svojim podielni-
kom minulý rok od +8,5 % do +9,1 %. Dynamické 
dôchodkové fondy DDS TB ako ComfortLifeTB 2040 
alebo ComfortLifeTB 2050 priniesli  dvojciferné 
zhodnotenia. A tí najodvážnejší investori, sporiaci si  
v čisto akciových fondoch, mohli zarobiť aj viac ako 
28 % v  Americkom akciovom fondeTB. Súčasné 
prostredie negatívnych sadzieb nepraje veľmi konzer-
vatívnym investíciám. Tak ako klient nič nezarobí, keď 
drží peniaze na bežnom alebo termínovanom účte, 
nízke zhodnotenie musí očakávať aj v ultrakonzervatív-
nom produkte, ako je Dlhopisový fondTB. Ten minulý 
rok zarobil +0,1 % a zhodnotenia v pásme od 0,1 do 
0,5 % sa dajú očakávať aj v nasledujúcich rokoch. 

Ako ďalej po takomto výbornom roku? Niektorí 
investori si povedia, že po takom dobrom roku príde 
určite zlý a budú uvažovať nad vypredaním svojej 
investície. Tí by si to mali rozmyslieť, história totiž 
žiadnu takú súvislosť neukazuje. Práve naopak, 
veľmi silný rok na akciách (ako bol ten minulý) 
priniesol v minulosti väčšinou ďalší pozitívny 
rok. Síce zvyčajne nie až taký silný, ale dostatočne 
zaujímavý pre investorov na to, aby boli naďalej zain-
vestovaní. Aká je teda rada do roku 2020? Taká ako 
po iné roky. Buďte zainvestovaní vo fonde, ktorý 
odráža váš rizikový profil, dodržte odporúčaný 
investičný horizont a úspech sa dostaví.

Michal Májek, člen predstavenstva TAM

Graf: Výkonnosť vybraných fondov TAM za rok 2019 (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management
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MARTIN ĎURIANČIK, RIADITEĽ 

TATRA ASSET MANAGEMENTU, SA 

S NAMI PODELIL O JEHO POCITY  

Z NAJÚSPEŠNEJŠIEHO ROKU  

V HISTÓRII SPOLOČNOSTI A NA ČO 

SA MÔŽEME TEŠIŤ V ROKU 2020. 

Ahoj, Martin, hneď na úvod poďme rovno k veci. 
Prečo je podľa teba rok 2019 najúspešnejším 
rokom v histórii Tatra Asset Managementu?
Platí to aj z pohľadu TAM-u, ale rok 2019 považujem 
predovšetkým za najúspešnejší pre našich klientov, 
ktorým spravujeme úspory v podielových a dôchodko-
vých fondoch. Našim fondom sa darilo v takej miere, 
že sme skoro zdvojnásobili objem výnosov oproti roku 
2017, ktorý bol hodnotený v poslednom období tiež 
veľmi priaznivo.

Celkové zhodnotenie úspor našich klientov v podielo-
vých fondoch a doplnkových dôchodkových fondoch 
dosiahlo v minulom roku rekordnú výšku až 161 milió- 
nov eur. Ak sa na toto číslo pozrieme relatívnym 
pohľadom, tak priemerné zhodnotenie a výnosnosť 
našich fondov boli vyše 6,2 %. Tieto čísla považujem 
za fantastické a ukazujú, akú mieru pridanej hodnoty 
ponúkajú našim klientom investičné produkty. 

Čomu za to vďačíme?
Prostredie nulových alebo dokonca záporných úro-
kových sadzieb je veľkou výzvou pre všetkých, ktorí 
majú vytvorené úspory a úplne správne riešia obavy z 
dosahu inflácie na ich výšku. Inflácia totiž nulová nie je, 
tento rok dosiahla priemernú výšku až –3 % a tak pred-
stavuje najväčší problém pre reálnu hodnotu peňazí. 

O tejto téme už komunikujeme niekoľko rokov. Má-
lokto si totiž môže dovoliť byť prehnane konzervatívny 

pri téme dlhodobých úspor. Výnosy sa dnes dajú 
nájsť len pri nástrojoch, ktoré sú naviazané, resp. 
investujú do reálnej ekonomiky, teda do akcií firiem, 
realít atď. Štátne dlhopisy dnes ponúkajú už len riziko 
bez očakávaného výnosu. Vezmite si napríklad taký 
10-ročný nemecký štátny dlhopis, ktorého výnos je 
záporný, konkrétne –0,4 %.

V minulom roku sa mimoriadne darilo akciovým tr-
hom. Rok 2019 sa síce začal nervózne (trhy boli pod 
vplyvom  eskalovaných geopolických a obchodných 
vzťahov – USA, Čína, Británia, Rusko atď.), avšak 
podpora menovej politiky a pokles základných úroko-
vých sadzieb výrazne stabilizovali situáciu a výsledky 
firemného sektora značne podporili rastový trend. 
Najviac sa teda darilo akciám a všetkým stratégiám, 
kde akcie mali svoj podiel, najmä balancované  
a zmiešané fondy.

TAM INSIGHT O NAJLEPŠOM 
ROKU 

Ktorý fond mal najlepšiu výkonnosť?
Rok 2019 bol naozaj mimoriadne úspešný rok  
v akciách, pričom najlepšie sa darilo americkým trhom. 
Náš Americký akciový fondTB zarobil nádherných  
28 %. Z takéhoto zhodnotenia profitovali aj klienti  
v našich hlavných fondoch v rámci konzervatívnejšej 
ponuky. Napríklad Balanced fondTB zarobil 5,8 % 
alebo Premium HarmonicTB 5,3 %. 

Teším sa, že klienti postupne viac začínajú vnímať 
pridanú hodnotu dynamickejších fondov, ktoré sú 
ideálnym riešením pre dlhodobejšie sporiace sché-
my. V tejto kategórii zarobili Dynamic Balanced 
fondTB a Premium StrategicTB 8,5 %, resp. 8,6 %, 
čo už sú naozaj veľmi pekné zhodnotenia.

Čo ťa, okrem krásnych výkonností našich fon-
dov, v minulom roku najviac potešilo?
Som nadšený, ako sa nám podarilo v našich poboč-
kách rozbehnúť tému sporení do Podielových fon-
dovTB. Je to produkt prakticky pre každého a dokáže 
veľmi zrozumiteľnou formou priviesť k „investovaniu“ 
aj úplných nováčikov.

Počet nových otvorených sporení do fondov sa 
oproti roku 2018 strojnásobil. Pre niekoho dáva 
zmysel sporiť si na konkrétny účel a splniť si tak 
svoje sny tradičnou a možno aj zodpovednejšou 
cestou. Pre niekoho iného je dôležité vytvoriť si 
dostatočnú finančnú rezervu a mať ju odloženú pre 

prípad neočakávaných výdavkov v budúcnosti. Pre 
rodičov je takýto produkt možnosťou, ako zaplatiť  
v budúcnosti náklady na kvalitnejšie vzdelanie svo-
jich detí.

Aké produktové novinky priniesol rok 2019?
Klienti veľmi pozitívne reagovali na novú stratégiu 
balancovaných fondov, ktorú sme zjednodušili a zá-
roveň doplnili o investície na realitnom trhu. Pretože 
vnímame, že možnosť investovať do realít je našimi 
klientmi stále veľmi obľúbená. Výsledkom bolo, že 
Balanced fondTB narástol o 60 miliónov eur a stal sa 
aj naším najpredávanejším fondom v roku 2019.

Na čo sa môžeme tešiť v roku 2020?
Tento rok je naším cieľom uviesť radikálny redizajn 
digitálnych nástrojov smerom k jednoduchosti a 

Dominik Kozmáli, produktový manažér TAM

„Zložený úrok je ôsmy div sveta.  
Ten, kto mu rozumie, na ňom zarába, 
ten, kto mu nerozumie, ho platí.“ 
Albert Einstein
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intuitívnosti. Chceme klientom pri otvorení sporenia 
ponúknuť komfort výberu digitálneho kanála, ktorý 
im vyhovuje najviac. Investičná a sporiaca kalkulačka 
na čoskoro uvedenom novom webe bude zameraná 
na vizualizáciu cieľov a výsledkov sporenia, ako aj 
výber vhodnej investičnej stratégie. 

Pri dôchodkovom sporení napríklad už v týchto 
dňoch uvádzame na webstránke unikátny nástroj 
na optimálne nastavenie dôchodkového sporenia. 
Všetkým našim klientom budeme ako jediní na trhu 
schopní vypočítať individualizovaný odhad celkového 
dôchodku, ktorý je reálne možné očakávať zo všet-
kých troch dôchodkových pilierov.

Myslím si, že takéto informácie významne zreálnia 
očakávania verejnosti v tejto téme. A bude sa to diať 
teraz, keď má väčšina z nás ešte čas a možnosť  
s tým niečo urobiť v prípade, keď odhady štátneho 
dôchodku a druhého piliera nie sú až také priaznivé. 

Ak sa chce čitateľ o investovaní naučiť viac, aké 
kroky by si mu na začiatok odporučil?
Myslím si, že žiadne úvodné oboznámenie s témou 
nefunguje tak dobre ako reálne zažitie produktu. 
Neviem, ako to je teraz, ale keď som si pred rokmi 
robil vodičák, tak na úvod prvej hodiny ma posadili 
za volant a počul som len pokyn „naštartujte motor!“ 
Reálne skúsenosti naozaj nenahradí teoretizovanie. 
Ľudia často hľadajú ten správny produkt, porovnáva-
jú ponuky, parametre, cenu... Pritom sa však zabú-
da, že ďaleko dôležitejšie ako nájsť ideálny produkt 
(napríklad pri dôchodkovom sporení) je už konečne 
začať sporiť.

V pobočkách máme odborne vybavených banká-
rov, ktorí vedia veľmi dobre vysvetliť hlavné princípy 
sporenia, investovania alebo správy majetku pre 
klientov, ktorí sa cítia v tejto téme neskúsení. Výbor-
ne však funguje to, keď človek aspoň nejako začne, 
napr. sporením s menšou sumou. Potom ho začne 
postupne zaujímať, ako fungujú jednotlivé princípy 
investovania. Informácie následne do seba zapadajú 
a cez „ahá efekt“ sa posúva v porozumení investič-
ného sveta. 

Na tomto mieste mi dovoľte zbúrať jeden mýtus  
o tom, že investovanie je považované za zložité. Ja si 
myslím, že investovanie je z pohľadu klienta jedno-
duché, nie je však ľahké. Riadi sa jednoduchými ma-
tematickými princípmi (niekto povedal, že na dôležité 

investičné rozhodnutia stačí matematika základnej 
školy) a v konečnom dôsledku je veľmi jednoduché 
zainvestovať alebo začať sporiť.

To, čo nie je ľahké na investovaní, sú predovšetkým 
témy, ako zvládnuť svoje emócie, keď sa situácia 
práve nevyvíja podľa mojej predstavy alebo kedy 
urobiť dôležité rozhodnutie v kontexte budúcnosti, 
ktorú nedokážeme predpovedať. Vieme z minulosti, 
že pre čo najlepšie výsledky je ideálne investovať pri 
trhových poklesoch. Aj keď je to jednoduchá straté-
gia, ktorá doteraz vždy priniesla výsledky, málokto to 
v skutočnosti dokáže v tom náročnom období a pod 
vplyvom negatívnej nálady mediálnych informácií aj 
zrealizovať.

Je nejaký citát alebo myšlienka, ktorá podľa 
teba najviac vystihuje dôležitosť investovania?
Je veľa výborných citátov, ktoré idú na podstatu 
veci vzhľadom na investovanie. A často ich povedali 
ľudia, ktorí sa investovaním profesionálne ani nezao-
berali. Ukazuje to jednu vec, a to, že dobré finančné 
rozhodnutia sú v reálnom živote dôležité pre každé-
ho a nedá sa im vyhnúť. Nesúvisia totiž len s peniaz-
mi, ale týkajú sa nášho vzdelania, bývania, finančnej 
rezervy, veľkých výdavkov, zdravotnej starostlivosti, 
pokrytia neočakávaných udalostí a životnej úrovne 
na dôchodku.

Ďakujem za rozhovor.

MEDZI MOJE NAJOBĽÚBENEJ-

ŠIE CITÁTY PATRIA:

Zložený úrok je ôsmy div sveta. Ten, kto mu 
rozumie, na ňom zarába, ten, kto mu nerozu-
mie, ho platí.

Albert Einstein

Kľúčové je nemíňať čas, ale investovať  
s časom.

Steven Covey

Najväčší hazard v živote je neriskovať nič.
L. Buscaglia 

Môj obľúbený investičný horizont je navždy!
Warren Buffet

Michal Gálik, produktový manažér TAM

NAŠA ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA 
NA NAJVÄČŠOM  
INVESTIČNOM FÓRE

KONCOM NOVEMBRA MINULÉHO 

ROKU SA V BRUSELI KONAL 

JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK NAJVÄČŠEJ 

EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ 

KONFERENCIE EFAMA INVESTMENT 

MANAGEMENT FORUM.

Počas uplynulých ročníkov sa na pódiu konferencie 
striedali výlučne zástupcovia najväčších európskych 
i svetových investičných spoločností, zákonodarcov 
či regulátorov.

S o to väčšou radosťou a hrdosťou sme prijali infor-
máciu, že naše farby na pódiu tohto fóra hájil Martin 
Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM. 
Ako člen bruselského výboru Investor Education 
Platform bol organizátormi oslovený so žiadosťou  
o prezentáciu našich praktických skúseností v oblas-
ti zvyšovania finančnej gramotnosti.

Martin si ako prípadovú štúdiu pripravil prezentáciu 
týkajúcu sa uvedenia nášho produktu SporenieTB 
Vzdelanie, ktoré sa u nás doma stretlo s veľmi 
pozitívnym ohlasom klientov, bankárov či novinárskej 
obce. Predstavil dôvody uvedenia tohto produktu, 
koncepciu komunikačnej kampane postavenej na 
búraní mýtov Slovákov o vzdelaní, ako aj súvisiacich 
komunikačných aktivít. Zlatým klincom prezentácie 
bolo predstavenie unikátnej marketingovej kampane 
„Vďaka vám“.

Martinova prezentácia zožala veľký úspech, po jej 
skončení sa pri ňom pristavilo mnoho popredných fi-
nančníkov so slovami pochvaly a uznania. Čerešnič-

kou na torte bol osobný mail od šéfa EFAMA Tanguy 
van der Werveho pár dní po skončení konferencie, 
ktorý k poďakovaniu a gratulácii pridal konštatovanie 
o mimoriadne pozitívnej spätnej väzbe, ktorá rezono-
vala v dotazníkoch spätnej väzby veľkého množstva 
delegátov. 

A aké boli Martinove dojmy? „Prezentácia na naj-
väčšom investičnom fóre bola pre mňa obrovskou 
poctou aj zadosťučinením. Predsa len, papierovo 
patrí naša krajina medzi ,ľahké‘ váhy v investičnom 
svete. O to väčšie prekvapenie potom naše aktivity, 
nápady či spôsob prezentácie vyvolajú, či už je to na 
pôde bruselského výboru, alebo na pódiu samotnej 
konferencie. Dojem som mal výborný, všetko klaplo 
na jednotku. Môj príbehový štýl prezentovania mal 
veľký ohlas. A keď mi na záver prišiel poďakovať 
samotný šéf EFAMA s konštatovaním, že to bola pre 
nich česť a že dúfa, že zostaneme v kontakte, tak  
k tomu už naozaj nebolo čo dodať.“

Je to ďalší dôkaz jedinečnosti a sily Tatra banky  
a Tatra Asset Managementu, naše nápady a kvalita 
sa nestrácajú ani v konfrontácii s veľkým investičným 
svetom.
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DLHODOBÉ ÚSPORY SI VYTVÁRA 

POLOVICA SLOVÁKOV. VYUŽÍVAJÚ 

NA TO RÔZNE PRODUKTY. PREČO 

VYUŽÍVAJÚ FONDY? A PREČO NIE?! 

Na úvod vyzdvihnem dôležitosť dlhodobých úspor. 
Ide o väčšiu sumu peňazí, ktorú míňame na niečo, 
čo je v našom živote dôležité. Pomôžu nám zvládnuť 
dôchodok, rekonštrukciu bytu, štúdium detí alebo si 
za ne kúpime napríklad auto. Tieto peniaze sú naše 
bohatstvo. Ak ich máme, cítime sa istejšie, ak nie 
sú, môžeme naraziť na ťažšie finančné prekážky. 
Ponúkam vám podrobnejší pohľad na to, čo nám 
o dlhodobých úsporách povedal náš minuloročný 
prieskum finančnej situácie Slovákov. 

KAM DLHODOBÉ ÚSPORY UKLADÁME A KAM 
BY SME MALI
Až 64 % z nich je na sporiacich účtoch, nasleduje 
tretí dôchodkový pilier (34 %), životné poistenie  
(31 %), na štvrtom mieste sú podielové fondy  
s 28 % a po nich nasledujú bežný účet (24 %)  
a stavebné sporenie (23 %). 

Dlhodobé úspory máme „dlho“, preto by mali byť 
umiestnené v produkte, kde môže ich hodnota rásť 
aspoň tak, ako rastú ceny okolo nás. Veď si za ne 
chceme kúpiť viac, nie menej. V dlhšom horizonte 
sa počíta s infláciou v priemere 2 % ročne. Všetci 
si preto musíme položiť kľúčovú otázku: „Ktorý pro-
dukt dokáže priniesť zhodnotenie nad infláciu?“ 

Odpovie vám nasledujúca tabuľka.

NEMÁM O NICH INFORMÁCIE

Ak dáme zo zoznamu preč produkty, ktoré nemajú 
potenciál poraziť infláciu a aj tie, ktoré sú určené na 
dôchodok, zostanú nám pre dlhodobé úspory fondy. 
Takto jednoducho sme identifikovali ich dôležitosť. 
Preto, ak sporíme dlhodobo na bývanie, auto alebo 
pre deti, peniaze zo sporiacich účtov by mali pre-
tiecť sem. Nemusia naraz všetky, stačí postupne. 
Výborný spôsob, ako to zvládnuť aj napriek možným 
obavám, je pravidelné sporenie menších súm.

KTO SI TO UVEDOMUJE VIAC A KTO MENEJ
Najväčší podiel dlhodobých úspor majú vo fondoch 
ľudia vo veku od 36 do 45 rokov a ak porovnáme 
príjmy, tak sú to tí, ktorých príjem je vyšší ako 1 500 
eur. Čo nás teší, je fakt, že pri porovnaní Tatra banky 
a ostatných bánk je podiel dlhodobých úspor vo 
fondoch 36 % k 25 % v prospech Tatra banky. 

PREČO SI VYBERÁME FONDY
Top dôvod nás mierne prekvapil. Pre Slovákov 
je najdôležitejšie, ak majú možnosť investovať 
menšie sumy. Hoci ide o základnú vlastnosť fondov, 
ktorá hovorí o tom, že investovanie nie je len pre 
bohatých, nepovažovali sme ju až za takú kľúčovú. 
Viac sme verili dôvodu, ktorý je na druhom mieste, 
atraktívne zhodnotenie. Finančne uvedomelý cieľ, 
udržanie hodnoty úspor, skončil na štvrtom mieste. 

Keď sme rozdelili klientov na Tatra banka vs. ostatné 
banky, poradie dôvodov sa sčasti zmenilo. Myslíme 
si, že potešujúco v prospech Tatra banky. Hlav-
ný dôvod využívania fondov v Tatra banke je 

udržanie hodnoty úspor. To je kľúčová vlastnosť 
fondov a je vynikajúce, že si to klienti Tatra banky 
takto osvojili. Pri ostatných bankách zostal naj dôvod 
pri možnosti investovať aj menšie sumy a udržanie 
hodnoty úspor na pôvodnom štvrtom mieste. Nech 
je však dôvod na využívanie fondov akýkoľvek, všetci 
títo Slováci nechávajú svoje peniaze pracovať vo svoj 
budúci prospech.

PREČO SI VO FONDOCH NESPORÍME
Z ľudí, ktorí si sporia, ale nevyužívajú fondy, až  
41 % uviedlo, že o fondoch nemajú informácie. Je to 
najčastejší dôvod. Ak čítate tento článok a patríte  
k nim, verím, že zvážite nasmerovať aspoň časť 
úspor do fondov. Bolo tu spomenutých mnoho 
dôvodov, prečo tak urobiť. K fondom v Tatra banke 
sú informácie verejne dostupné cez aplikáciu Tatra 
banka, Internet bankingTB, na webových stránkach 
www.tatrabanka.sk a www.tam.sk, telefonicky cez 
DIALOG Live a, samozrejme, v každej pobočke. 
Stačí sa na fondy opýtať.

Michal Gálik, produktový manažér TAM

Dlhodobé úspory máme „dlho“, preto 
by mali byť umiestnené v produkte, 
kde môže ich hodnota rásť aspoň 
tak, ako rastú ceny okolo nás.

Graf: Dôvody sporenia vo fondoch (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management

Tabuľka: Prečo využiť tento produkt

Produkt Výnos nad očakávanú 

infláciu

Spotrebný účel produktu

Sporiaci účet nie krátkodobá, ihneď dostupná rezerva

Tretí dôchodkový pilier áno dôchodok

Životné poistenie áno zabezpečenie blízkych

Fondy áno všetky dlhodobé ciele

Bežný účet nie bežné denné míňanie

Stavebné sporenie nie bývanie
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PRI SLOVE „RIZIKO“ SPOZORNIEME 

A ZAČNEME BYŤ OPATRNEJŠÍ.  

V NIEKTORÝCH SITUÁCIÁCH MOŽNO 

AŽ PRÍLIŠ.

Minuloročný prieskum finančnej situácie Slovákov 
nám ukázal aj jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Až  
50 % opýtaných nie je ochotných akceptovať abso-
lútne žiadny dočasný pokles svojej investície. Prelo-
žené do bežnej reči, vôbec nie sú ochotní riskovať.

Je až šokujúce, že v dnešnej dobe, keď na nás na 
každom kroku číhajú rôzne nebezpečenstvá, sú 
natoľko averzní voči riziku, keď by sa malo týkať ich 
investovaných peňazí. Pritom práve pri investovaní 
platí viac ako kdekoľvek inde, že čím viac rizika som 
ochotný podstúpiť, tým väčší potenciál zárobku 
mám, keď dám investícii dostatočný čas. Vráťme 
sa však späť k tomu, aké riziká na nás číhajú každý 
deň. Predpokladám, že väčšina z vás žije v nejakom 
partnerskom zväzku a domácnosť zdieľate s inou 
osobou. Každé ráno, keď sa prebúdzate, ste, či už 
chcete, alebo nie, ovplyvnení inou osobou, ktorá 
môže mať práve zlú náladu. Pochytíte sa hneď ráno 
a celý váš deň je už negatívne ovplyvnený. Toto riziko 
však s veľkou radosťou akceptujeme a bezhlavo hľa-

dáme svoju spriaznenú dušu. Rozumiem, partnerský 
život so sebou prináša aj veľa dobrého, a to koniec 
koncov aj investovanie.

Veľa z vás do práce určite cestuje autom. Každé 
ráno sadáte za volant. Nechcem týmto pochybovať 
o vašich šoférskych kvalitách, ale na ceste nie ste 
nikdy sami. Každé ráno cestou do práce a z práce 
riskujete, že nepozornosťou iného človeka skončíte 
zle. Napriek tomuto riziku je každé ráno cesta plná 
áut a my nervózne stojíme v zápchach.

Trendom roku 2019 v rámci zdravého životného štýlu 
bol beh. Určite sa aj medzi vami nájdu fanúšikovia 
tohto športu. Veď kto by si rád nevyčistil hlavu od 
práce, rodiny alebo povinností. Mnohí behajú aj  
v zimnom období. Klzký chodník však môže spô-
sobiť, že si od behania na chvíľu oddýchnete. Pre 
zlomenú nohu alebo ruku po páde sa vám komplet-
ne narušia plány. Možno budete chvíľu odkázaní na 
pomoc druhého človeka. Napriek týmto rizikám stre-
távam na petržalskej hrádzi veľké množstvo bežcov 
každé ráno aj večer.

Aj tieto príklady potvrdzujú, že určitá, zdravá miera 
rizika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a bez 
neho by nemal tú správnu príchuť. Nebuďme preto 
averzní voči riziku, veď sa s ním stretávame denne. 
Tak prečo nie aj pri investovaní...

KAŽDÝ DRUHÝ ROBÍ TÚTO 
CHYBU

Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

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.

tb_sporenie_vzdelanie_inzercia_220x277_1119_tamtamy.indd   1tb_sporenie_vzdelanie_inzercia_220x277_1119_tamtamy.indd   1 25/11/2019   14:0725/11/2019   14:07
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detské sny ma nevideli ako finančníka, dnes mi 
moja profesia vytvára väčšie predpoklady na vytvo-
renie čo najideálnejších podmienok pre moje deti. 
Vďaka tomu, čo ma naučila.

VIEM, ŽE...
Viem, že tak ako v iných sférach života, základom 
úspechu je mať plán. Ešte dôležitejšia je jeho 
realizácia a využitie nástrojov, ktoré mi v tom môžu 
pomôcť. Viem, že najlepším pomocníkom  
v zabezpečení kvalitného vzdelania mojich detí 
je investovanie. To mi umožní zarábať na raste 
úspešných firiem a pomôže naakumulovať zaují-
mavý kapitál. Viem, že pri investovaní je mimoriadne 
dôležité získať čas na svoju stranu. Preto svojim 
deťom sporím v podielových fondoch už od ich 
narodenia. 

MAGICKÁ TROJKOMBINÁCIA
Málokto si uvedomuje ohromnú silu trojkombiná-
cie času, pravidelného investovania a zmyslupl-
ného produktu. Ruku na srdce, napadlo by vám, 
že pravidelným sporením napríklad 100 eur mesač-
ne do dynamického podielového fondu  môžete 
v 19-ročnom horizonte pri priemernom 5 % ročnom 
výnose nahromadiť sumu blížiacu sa k 40 000 
eurám? Znie vám to ako sci-fi? (Určite si prečítajte 
aj nasledujúci článok o tom, ako Karol investovaniu 
neveril).

Dlhý časový horizont vám umožní vybrať si na spo-
renie dostatočne dynamické investičné riešenie. 
Také, ktoré bude investovať do akcií, ak nie všet-

ko, tak aspoň prevažnú časť. História finančných 
trhov nám ukazuje, že akcie dlhodobo rastú. Sú 
hlavným zdrojom výnosu a v dlhom horizonte dokážu 
priniesť obrovské zhodnotenie. Samozrejme, dobré 
roky sa striedajú so zlými, čo je však dôležité, obdo-
bí rastu je výrazne viac, sú dlhšie a intenzívnejšie 
ako obdobia poklesu. Tie je potrebné jednoducho 
vydržať a práve pravidelné sporenie vám v tom môže 
pomôcť.

JE TO NA VÁS
Najkrajšie na investovaní sú jeho zmysluplnosť a do-
stupnosť. Investovanie sa vďaka podielovým fondom 
stalo dostupným úplne pre každého. Vďaka nim 
dnes viete zainvestovať po celom svete akúkoľvek 
sumu. Nevychádza mi sporiť 100 eur mesačne? Ani 
50? Nič to, začnem s tým, koľko zvládnem. 

Postupne, mesiac po mesiaci budem budovať ma-
jetok, ktorý pomôže formovať budúcnosť mojich 
detí. Postupne si možno budem môcť dovoliť viac, 
sporenie zvýšim. Prídu mi nejaké mimoriadne penia-
ze? Časť z nich môžem využiť na mimoriadnu platbu 
do sporenia. Sú deti zahrnuté množstvom hračiek 
a rodina sa ma stále pýta, čo im kúpiť? Môžem im 
povedať, že sporím deťom na vzdelanie a prostred-
níctvom šekovej knižky tak môžu deťom prispieť 
akúkoľvek sumu.

Chcem svojim deťom dopriať budúcnosť, o akej 
snívajú. Chcem im vytvoriť čo najlepšie štartovacie 
podmienky. Pravidelné investovanie mi v tom už roky 
pomáha. A ešte dlho bude.

SPOMÍNATE SI NA ČASY, KEĎ STE 

BOLI MALÍ? SNÍVALI STE O TOM, 

ČÍM BUDETE, AŽ VYRASTIETE? 

NIEKTO CHCEL BYŤ HASIČOM, 

INÝ VEDCOM, KOZMONAUTOM 

ČI PREZIDENTOM. DETSKÉ SNY 

NEMAJÚ HRANICE.

Už dávno nie sme malí, to však neznamená, že sme 
prestali snívať. Mnohí dnes v pozícii rodičov snívame 
svoje sny znovu očami našich detí. Pozorujeme ich 
od nesmelých krokov a prvých slabík, ako nám rastú 
pred očami. Ako sa vyvíjajú, formujú a prejavujú prvé 
náznaky nadania. 

Ako rodič chcem pre svoje deti to najlepšie. Verím, 
že najširšie možnosti na ich uplatnenie v živote, na 
realizáciu ich snov a túžob im môže dať kvalitné 
vzdelanie. Mám šťastie, že napriek tomu, že moje 

DOPRAJTE VAŠIM DEŤOM 
BUDÚCNOSŤ, O AKEJ 
SNÍVAJÚ

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM
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Na akciové trhy prišli ťažké časy. Otriasali sa  
v základoch, najmä na prelome kvartálov 2008  
a 2009. Ak by Karol investoval jednorazovo väčšiu 
sumu, som si istý, že dnes by som o jeho príbehu 
nepísal. Poklesy na trhoch by neustál a s najväčšou 
pravdepodobnosťou by v panike urobil to najhoršie, 
čo sa pri poklesoch urobiť dá. Peniaze by si vybral 
so značnou stratou a s investovaním by bol navždy 
vyrovnaný. 

Na (jeho) šťastie mal zriadené pravidelné sporenie 
do akciového fondu. Každý mesiac mu odchádzala 
rovnaká suma, majetok na sporení postupne rástol. 
Samozrejme, že vnímal, čo sa deje na trhoch, veď 
toho boli plné médiá. Ale zobral argumenty, že je 
len na začiatku dlhej cesty, nemá sa prečo znepo-
kojovať, aj to, že pri poklesoch za svojich 100 eur 
dokonca nakupuje stále viac podielov, z čoho bude 
v budúcnosti benefitovať. Urobil to najdôležitejšie. 
Vydržal!

AKO JE NA TOM DNES?
Od roku 2007 si do svojho sporenia sám poslal  
14 500 eur. Vďaka tomu, že jeho peniaze boli pro-
stredníctvom fondu pravidelne investované do ame-
rických akcií, hodnota jeho sporenia dnes predsta-
vuje 32 000 eur. Už ho nemusí trápiť, z čoho bude 
financovať budúcnosť svojho syna. Je hrdý, že pred 

časom urobil správne rozhodnutie. Dnes už Karol 
o sile investovania nepochybuje, sám ma dopĺňa 
pri rozhovoroch s ďalšími neveriacimi „Karolmi“, 
že keby to nezažil na vlastnej koži (peniazoch), tak 
neuverí. S pravidelným sporením si fondy ohmatal. 
Sporenie mu pomohlo ustáť aj ťažké časy, keďže 
mu pomohlo skôr vnímať efekt budovania majetku 
ako efekt aktuálnych poklesov. Vďaka pravidelnosti, 
disciplíne a času dokázal svojou stovkou mesačne 
naakumulovať majetok, o ktorom, ako sám hovorí, 
sa mu nikdy ani nesnívalo.

Čo je dôležitejšie, to, čomu kedysi neveril, je dnes 
pre neho prirodzenou súčasťou starostlivosti o svoje 
peniaze. Okrem toho, že naďalej sporí prvému die-
ťaťu, sporí už aj sebe, aj svojej druhorodenej dcér-
ke. Vie, že robí dobre. Naučil sa, že na finančných 
trhoch sa striedajú rôzne obdobia. Pochopil, že 
trpezlivosť nielen ruže, ale v kombinácii s chladnou 
hlavou aj výnosy prináša. 

NOVÝ ROK JE SPOJENÝ S NOVÝMI 

ZAČIATKAMI. ANI TENTO ROK 

NEBOL VÝNIMKOU A OPÄŤ SME 

ZO VŠETKÝCH STRÁN POČÚVALI 

O RÔZNYCH NOVOROČNÝCH 

PREDSAVZATIACH. JEDNO 

DÔLEŽITÉ SPRAVIL AJ KAROL.

Niektorí sa zastrájajú, že začnú viac cvičiť, lepšie sa 
stravovať, iní vraj prestanú fajčiť, či tráviť pol dňa na 
tabletoch. Ako to s tými predsavzatiami mnohokrát 
dopadne, všetci vieme. Pri tejto téme si vždy spo-
meniem na môjho dobrého kamaráta.

NEVERIACI KAROL
Karol nemá ekonomické vzdelanie. Pri našich 
dlhých rozhovoroch  sme vždy mimovoľne skĺzli 
aj k investičným témam. Nedalo mi z času na čas 
nenadhodiť niečo z rukáva na tému „ako sa starať 
o svoje peniaze“, či „aké sú výhody podielových 
fondov“. Nechcel o tom ani počuť. Vždy som si vy-
počul, že fondy sú určite ďalšia „habaďúra“ na ľudí, 
že nech s tým neotravujem a nekazím pekný večer. 
A tak sa to opakovalo mnohokrát.

SILA SPRÁVNEHO CIEĽA
Až prišiel rok 2007. Karolovi sa obzvlášť začalo 
dariť. Zvýšili mu plat, narodilo sa mu dieťa. Rozprá-
vali sme sa o jeho budúcnosti, vzdelaní, nákladoch 
na štúdium, či o tom, ako sa na to pripraviť. Táto 
téma ho zaujala. Žiadne posmešky, začal sa pýtať. 
Zaujímalo ho, keď som mu začal vysvetľovať, že má 
na svojej strane obrovskú výhodu. A to skutočnosť, 

že o budúcnosti svojho dieťaťa rozmýšľa už hneď  
po narodení. Tým si získal na svoju stranu toho naj-
silnejšieho pomocníka. Čas. Ten v kombinácii  
s pravidelným investovaním dokáže „zázraky“.

Neveríte? Ani Karol neveril. Na (jeho) šťastie ne-
zostal len pri známom („ešte si to rozmyslím, ale 
určite s tým niečo urobím“), ale naozaj si pravidelné 
sporenie pre svoje dieťa zriadil. Povedal, že zvládne 
odkladať 100 eur mesačne. Vzhľadom na to, že 
plánované použitie peňazí nebude skôr ako o 18 ro-
kov, vysvetlil som mu, že nie je čo riešiť. V takomto 
prípade sa jednoducho sporí v akciách, ktoré majú 
z dlhodobého pohľadu najvyšší výnosový potenciál. 
Vybral som mu Americký akciový fondTB. Karol 
začal sporiť. 

SKUTOČNÝ PRÍBEH  
ALEBO O TOM, AKO KAROL  
INVESTOVANIU NEVERIL

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM

Vybral som mu Americký  
akciový fondTB. Karol začal sporiť.
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Michal Gálik, produktový manažér TAM

ZARÁBAJTE NA ÚSPECHU 
SVETOVÝCH FIRIEM

KLIENTI TATRA BANKY ZÍSKAVAJÚ 

OD ZAČIATKU FEBRUÁRA NOVÚ 

INVESTIČNÚ VÝHODU. VĎAKA 

GLOBÁLNEMU AKCIOVÉMU 

FONDUTB MÔŽU SVOJE ÚSPORY 

ATRAKTÍVNE ZHODNOCOVAŤ 

INVESTOVANÍM DO PODNIKANIA 

FIRIEM PO CELOM SVETE.

Investovali ste v roku 2019 do akcií?  Že nie, ale  
už ste niečo o tom počuli? Stále viac ľudí hovorí  
o vysokých minuloročných výnosoch na akciovom 
trhu. Svetové akcie zarobili 23 %. Mať za rok  
o štvrtinu viac peňazí, by chcel zrejme každý  
z nás. Záujem o investovanie do akciových fondov  
v uplynulých rokoch významne rástol, a preto môže-

me povedať, že veľa ľudí má vďaka akciám na konte 
viac peňazí.

KEDY SI VYBRAŤ AKCIE
Ak chcete dosiahnuť zaujímavý výnos v akciách  
a nemá ísť len o spoľahnutie sa na vrtkavé šťastie, va- 
še investovanie musí mať hlavu aj pätu. Po informáci-
ách o minulom roku možno rozmýšľate nad rýchlym 
zbohatnutím za rok a potom by ste svoju investíciu 
rýchlo vybrali. Zastavte sa. Bol by to zbytočne veľký 
risk. Začnite najprv snívať. Čo by ste chceli mať o 10 
alebo 15 rokov? Deti na vysokej škole, nové auto, ove-
ľa krajší byt alebo mať jednoducho veľa peňazí. To sú 
ciele, pre ktorých naplnenie sa má investovať do akcií. 
 
VÝNOSNÉ AKCIE
Má význam zotrvať v akciách alebo do nich investovať 
aj po takom silnom roku? História nás presviedča, 
že áno. Ak by ste investovali do svetových akcií pred 
desiatimi rokmi, váš celkový výnos by bol ku koncu 
roka 2019 približne 140 %. Akcie dokážu dlhodobo 
prinášať atraktívne výnosy.

Graf: Inflácia vs. výkonnosť fondov (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management

A ČO VAŠE ÚSPORY, STÁLE NA 

SPORIACOM ÚČTE?

Rok 2019 sa pre investorov niesol v pozitívnom du-
chu. Aj v prieskume, ktorý sme v priebehu roku robili, 
sme si potvrdili, že drvivá väčšina klientov vníma rast 
cien tovarov a služieb a počíta s ním aj v budúcnosti. 
Čo robia preto, aby ich úspory rástli aspoň rovnakým 
tempom, ako im z nich uberá inflácia? Stačí, aby ich 
nenechali na produktoch, ktoré sú v boji s infláciou 
bezzubé. Napríklad naše Podielové fondyTB sa  
v minulom roku zhodnotili v priemere o 5,9 %. Vašich  
10 000 eur by sa za rok zhodnotilo o 620 eur. Na 
konci roka by ste na svojom konte videli príjemné 
číslo 10 590 eur. Po očistení o infláciu by ste zarábali 
290 eur. Poteší, nie?

A čo vaše úspory na sporiacom účte? 

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

Jakub Pavlík, produktový manažér TAM

Graf  1: Vývoj 10 000 eur investovaných do globálnych akcií v rokoch 2009 – 2019 (v eur)
Zdroj: Tatra Asset Management
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NEZOPAKUJE SA TO
Môžete argumentovať, že akcie mali síce výborný rok 
alebo desať rokov, ale teraz prídu horšie roky a vy 
nezarobíte. Pozreli sme sa do ešte dlhšej histórie sve-
tových akcií a za sledované polstoročie bol výsledok 
veľmi zaujímavý. Tri štvrtiny rokov skončili v pluse. To 
sú tri plusové roky zo štyroch. Ako vidíte z grafu, rok 
2019 sa zaradil medzi mnoho iných rokov s vysokým 
výnosom. To je dobrá správa pre existujúcich, ako aj 
potenciálnych akciových investorov.

AKO INVESTOVAŤ DO AKCIÍ
Hoci vám ukazujeme zaujímavé výnosy akciového 
trhu, dôležité je vedieť aj to, že na ich dosiahnutie si 
akcioví investori prešli menšími, väčšími a aj veľkými 
výkyvmi hodnoty svojej investície. Tie k akciovému 
trhu neodmysliteľne patria a sú vždy chápané ako 
menší či väčší nádych k ďalšiemu rastu. Ak to chcete 
úspešne zvládnuť a na akciách zarobiť, na spôsobe 
investovania do akcií veľmi záleží. 

  Jednorazová investícia vyššej sumy je pre skú-
sených investorov. Ak k nim nepatríte a zainves-
tujete do akcií naraz veľkú časť svojich úspor už 
pri prvom vážnejšom zakolísaní by ste mohli zažiť 
zopár prebdených nocí. Investovaniu by mohol byť 
navždy rýchly koniec a s nepeknou spomienkou. 
O to, samozrejme, nikto nemá záujem. 

  Bežný alebo začínajúci investor s dynamic-
kým nastavením investuje pravidelne menšie 
sumy. Vďaka tomu lepšie znášate výkyvy akcio-
vého trhu. Nekolíše vám stále hodnota vysokej 

investície, ale len postupne sa zväčšujúcej  
nasporenej sumy. Čo je však dôležitejšie, za-
bezpečíte si, že nechcené poklesy budú pre vás 
„zlatou baňou“ na vyššie zhodnotenie úspor.  
V poklesoch pravidelne nakupujete lacnejšie ak-
cie a s vyšším výnosovým potenciálom. A o vyšší 
výnos sa zaujíma každý.

Globálny akciový fondTB

Nové, dynamické riešenie pre vaše dlhodobé ciele. 
Na ich naplnenie a dosiahnutie atraktívneho výnosu 
fond využíva: 

    akcie viac ako 2 000 najvýznamnejších  
svetových firiem; 

  všetky akciové trhy sveta, na ktorých  
sa oplatí byť;

  akcie firiem zo všetkých sektorov  
svetovej ekonomiky.

Vaše úspory môžu profitovať z jeho širokého investič-
ného záberu. Je to nesporná výhoda a zníženie rizika 
oproti investovaniu napríklad do akcií jedinej firmy 
alebo jedného sektora.
 
Zaujímajú vás lacné ETF fondy? Aj vďaka ich využí-
vaniu predstavuje Globálny akciový fondTB náklado-
vo mimoriadne priaznivé investičné riešenie. Neplatíte 
žiadny vstupný poplatok a po troch rokoch od začiat-
ku investovania ani žiadny výstupný poplatok. Využite 
aj vy na zhodnotenie svojich dlhodobých úspor 
najlacnejšie domáce akciové riešenie.

Graf 2: Ročná výkonnosť svetových akcií od roku 1972 (v %)
Zdroj: Tatra Asset Management
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dôchodku je aj doplnkové dôchodkové sporenie 
(III. pilier). 

V časti – váš mesačný príspevok na dôchodok  
z III. piliera – stačí nastaviť sumu podľa individuál-
nych možností, resp. vzhľadom na očakávanú výš-
ku dôchodku. Následne v grafe pribudne aj odhad 
dôchodku z III. piliera a celkový odhad dôchodku 
sa zvýši. Prednastavenú sumu 30 eur možno upra-
viť alebo zmeniť podľa individuálnych možností, 
resp. vzhľadom na očakávanú výšku dôchodku.

Jeden z najsilnejších argumentov v prospech  
III. piliera je príspevok zamestnávateľa (v prípade, 
že ho poskytuje), ktorý možno zahrnúť do výpočtu, 
čím sa výsledná suma významne navýši. 

Existujúci sporitelia si môžu doplniť už doteraz na-
sporenú sumu v III. pilieri. V dodatočných nastave-
niach je tiež možné zmeniť dôchodkový fond alebo 
želanú dobu vyplácania doplnkového dôchodku  
a tiež investičnú stratégiu v II. pilieri. 

Odborníkmi odporúčaná optimálna hranica zacho-
vania životného štandardu na dôchodku je 70 % 
aktuálneho príjmu. 

Dôchodková kalkulačka je určená všetkým budú-
cim dôchodcom. Slúži jednak na pomerne presný 
odhad budúceho dôchodku, v neposlednom rade 
je tiež užitočným nástrojom na ideálne nastavenie 
individuálneho sporenia. Pretože budúcnosť má 
každý predovšetkým vo svojich rukách.   

www.dochodkovakalkulacka.sk
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Zuzana Paradeiser, produktová manažérka DDS TB

NOVÁ DÔCHODKOVÁ 
KALKULAČKA

DDS TATRA BANKY JE HRDOU 

SÚČASŤOU SKUPINY TATRA 

BANKA, KTORÁ JE NA SLOVENSKU 

DLHODOBO LÍDROM V OBLASTI 

INOVÁCIÍ. NAJNOVŠIE TO 

POTVRDZUJE AJ OCENENIE 

„NAJINOVATÍVNEJŠIA DIGITÁLNA 

BANKA NA SVETE“* (*PODĽA 

ČASOPISU GLOBAL FINANCE)

Najnovšou inováciou, ktorú prinášame klientom, je 
jedinečná trojpilierová dôchodková kalkulačka. 
Ponúka komplexný pohľad na príjem na dôchodku 
vzhľadom na všetky tri dôchodkové piliere. 

Hoci vo svete už existujú spôsoby odhadu výšky 
budúceho dôchodku, na Slovensku doteraz chýbal 
užívateľsky jednoduchý nástroj. Dobrým príkla-
dom fungujúceho systému je Švédsko, kde má 
prostredníctvom verejného portálu každý účastník 
dôchodkového poistenia prístup k personalizovanej 
prognóze budúceho dôchodku  ako súčtu štátneho 
a súkromného dôchodku. 

Dochodkovakalkulacka.sk  je výsledkom spoluprá-
ce DDS Tatra banky a výskumného tímu Univerzity 
Mateja Bela. Jej kľúčovým benefitom je prehľad-
nosť a jednoduchosť odhadu celkového dôchodku 
zo všetkých troch dôchodkových pilierov. Napriek 
tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené 
na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, 
príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný 
vývoj inflácie, trhu práce atď.

Použitie dôchodkovej kalkulačky je veľmi jednodu-
ché. Stačí zadať vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
a aktuálny príjem. Účastník II. piliera vyplní aj rok 
vstupu. Vo výstupnom grafe sa zobrazí odhad dô-
chodku z I. a II. piliera prepočítaný na dnešné ceny 
(po zohľadnení inflácie). 

Dosiahnuté vzdelanie je dôležité, keďže štatistiky 
potvrdzujú, že úroveň vzdelania ovplyvňuje budúci 
príjem, a teda aj výšku dôchodku.

Výsledný odhad zohľadňuje aj percentuálny podiel 
dôchodku voči aktuálnej mzde. Inými slovami, prav-
depodobný pokles životnej úrovne počas obdobia 
poberania dôchodku. Očakávanému drastickému 
poklesu príjmu je možné predísť vhodne a zodpoved-
ne zvolenými nástrojmi. 

Jedným zo štandardných, z osvedčených a efek-
tívnych nástrojov na zachovanie životnej úrovne na 
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Čo je ešte horšie, deje sa to každý rok! S nemilosrd-
nou rýchlosťou viac ako 2 %. (Dokonca zo všetkých 
mešcov, ktoré máte len tak voľne uložené v bankách 
na bežných účtoch, doma v skrini, v trezore alebo 
len tak schované niekde pod matracom, vypadávajú 
každý rok tieto 2 % vašich peňazí).

Niekde ste počuli, že za to môže inflácia, ale nikdy 
ste si to nejako nevšimli, až kým ste tú dieru neuvideli 
teraz na vlastné oči. Čo je na tom najstrašidelnejšie, 
táto inflačná diera funguje prefíkane, vidíte síce, že  
v mešci máte stále rovnaký počet kusov peňazí, ba aj 
suma sedí, keď ste ich už asi po štvrtýkrát prepočítali. 
Kam teda miznú?

Zmenšuje sa ich hodnota. Teda, počet aj suma 
zostáva, ale v budúcnosti si za ne kúpite menej. Takže 
dnes za to, za čo si kúpite celý jeden chlieb, si  
o 7 rokov kúpite iba jeho štyri pätiny. 

Chcete reálny príklad? Keď som si ešte ako študent 
na strednej škole chcel kúpiť notebook za 1 450 eur 
na vysokú školu, sporil som si naň 4 roky a počas 
toho som si vyhliadol taký, ktorý by mi vyhovoval. 
Uložil som si ho do záložiek a keď prišiel o necelý rok 
deň nákupu, notebook zrazu stál takmer 1 500 eur. 
Musel som si teda požičať od otca prevyšujúce penia-
ze, pretože som mal nasporených iba 1 450 eur. 

Miesto toho, aby som si peniaze sporil niekde, kde 
by mi aj rástli a úročili sa, som ich držal na účte, kde 
spali a postupne mi padali preč cez inflačnú dieru.

Nemusí to tak však byť. Proti inflačnej diere viete 
váš mešec veľmi účinne ochrániť. A dokonca jeho 
obsah i hodnotu navýšiť tak, že sa vám bude dokonca 
zväčšovať. 

Pýtate sa ako? Vďaka sporeniu do Podielových  
fondovTB – kde vy rozhodnete, kedy si pošlete penia-
ze, koľko a ako často. Zdarma otvoríte, zdarma 
po troch rokoch vyberiete, nikto vás nebude nútiť 
posielať presne určenú sumu, žiadne dátumy, kedy 
musíte poslať peniaze ani ako často. A to najkrajšie, 
chcete niečo kedykoľvek zmeniť? – Môžete. Zdarma 
a kedykoľvek. Vy rozhodujete.

Vaše sporenie je absolútne flexibilné, sporiť môžete 
koľkokoľvek a ako často chcete. Prídu neočakávané 
udalosti? Nevadí, sporenie v Podielových fondochTB 
si môžete kedykoľvek pozastaviť. Chcete tip, ako dlho 

si sporiť? Priemerná doba sporenia našich klientov 
je 5 až 7 rokov. Chcete si sporiť dlhšie a úročiť stále 
väčšiu sumu, alebo presiahnete dobu, ktorú ste si 
stanovili? Môžete – 100 % sloboda zdarma a bez 
obmedzení.

Jednoducho, vďaka sporeniu do Podielových 
fondovTB budú peniaze vo vašom mešci pracovať, aby 
ste si za ne mohli kúpiť viac. Vyskúšajte si vaše prvé 
sporenie do Podielových fondovTB. Je to jednodu-
ché. Neveríte? Vyskúšajte. Otvorte si najslobodnejšie 
sporenie na Slovensku. 

Zájdite na pobočku alebo zavolajte na DIALOG Live 
na bezplatné číslo *1100 a opýtajte sa na sporenie do 
fondov. Chcete sa na to pozrieť hneď? – Otvorte si 
sporenie ešte dnes v Internet bankinguTB a predbeh-
nite svoje staré ja.

Idete do toho?
A už teraz rozmýšľate, aký podielový fond si pre svoje 
sporenie vyberiete? Tak mi dovoľte vás informovať, že 
naše best fondy za minulý rok boli Balanced fondTB, 
ktorý narástol v predajoch o 50 miliónov (obsahuje 
aj slovenské reality pre tých, ktorí majú radi nehnu-
teľnosti), a Americký akciový fondTB, ktorý dosiahol 
zhodnotenie až 28,7 % (ktorý zarába na veľkých 
amerických spoločnostiach). 

Môžete ich mať, koľko chcete, ja mám napríklad 
obidva a práve včera som si otvoril aj náš najnovší 
Globálny akciový fondTB (ktorý je zložený z nízkoná-
kladových ETF fondov, vďaka čomu môže dosahovať 
ešte vyššie výnosy) .

Keď sa na veci pripravujeme, ďaleko 
menej nás stoja a ďaleko menej nás 
bolia. Buďte tými, pripravenými.

Dominik Kozmáli, produktový manažér TAM

TAM YOUNG ZONE: 
100 % SLOBODA 
VY ROZHODUJETE  

V NOVEJ „TAM YOUNG ZONE“, 

URČENEJ PRE MLADÝCH 

INVESTOROV, DÁVA SVOJE 

MYŠLIENKY A NÁPADY NA PAPIER  

NAJMLADŠÍ ČLEN PRODUKTOVÉHO 

TÍMU TAM. PRAJEME SVIEŽE 

ČÍTANIE.

V dnešnej dobe sa neuspokojíme len tak s niečím. 
Chceme všetko to najrýchlejšie, to najsilnejšie, to 
najkrajšie... 

A pritom chceme, aby sme sa nemuseli k ničomu 
zaväzovať a aby to bolo čo najjednoduchšie 
(ostať slobodný). V najnovšom článku sa dozviete, 
ako jednoducho dosiahnuť 100 % SLOBODU  
a o všetkom si voľne rozhodovať sami. Bez obme-
dzení.

Predstavte si mešec plný peňazí.
Máte?

Fajn.

Aký je veľký? Akú má farbu? Je na ňom niečo 
napísané alebo nejaký symbol, prípadne nejaký 
obrázok?

Máte?

Pokojne si dajte načas. Predstavte si ho do najmen-
ších detailov. Od uzlíka na šnúrke až po vystupujúci 
tieň, ktorý vrhá položený pred vami. 

Super.

Tento mešec je odteraz váš. Vy ste ho vytvorili, 
patrí iba vám a môžete si s ním robiť, čo chcete. 
Predstavte si, na čo by ste použili tie peniaze  
z neho. Niečo, po čom ste už dlhšie túžili, ale neve-
deli ste si to dopriať alebo o tom ešte len snívate, že 
si to doprajete neskôr, keď na to bude ten „správny“ 
čas („keď budete veľkí“).

Či už je to auto, bývanie (doplatok 20, 30-tis. na 
hypotéku), drahá dovolenka do vysnívanej krajiny, 
poriadne vzdelanie pre dieťa, ktoré už možno plánu-
jete, vlastná firma, na ktorú nápad držíte už dlhšie  
v hlave alebo jednoducho chcete mať iba väčší van-
kúš peňazí, lebo sa tak cítite komfortnejšie.  

Vždy ste si povedali, že je to naraz veľká suma a 
nechcete sa kvôli tomu zadlžovať a splácať veľké 
úroky, prípadne dlhovať peniaze známemu alebo 
rodine, od ktorej ste si požičali. A žiť s tým pocitom 
dlhú dobu, dokým im to nesplatíte...

Teraz si všimnete, že  sa s vaším krásnym mešcom 
niečo stalo. Niekto do neho urobil dieru! Cez ktorú 
vaše peniaze postupne vypadávajú von a už sa nevrá-
tia. Nikdy. 
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Články boli vytvorené k 12. 2. 2020, 12.00 hod.
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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-DPF, 
TAM-DDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-AAF, TAM-NMF, TAM-SMF, TAM-DAF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-GAF. Peňažné prostriedky môžu 
byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-DAF, TAM-BLF, TAM-DBLF, TAM-GAF investované aj do podielových listov peňažných, 
dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície.  
Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: 
TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF 
TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic | TAM-PSF TAM - Premium Strategic 
| TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-DAF TAM - DynamicAlpha Fund | TAM-BLF TAM - BalancedFund 
| TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-GAF TAM - Globálny akciový fond |
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.

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
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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 sumu. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku.

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

116 miliónov
Podielové fondy TB zarobili našim klientom

za minulý rok až 116 miliónov EUR!

A čo vaše úspory?
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