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EDITORIÁL
So sporením pre deti na Slovensku problém 
nemáme. Prieskumy tvrdia, že deti sú v rebríč-
ku našich sporiacich priorít hneď na druhom 
mieste (za dôchodkom) a peniaze im odklada-
jú až tri štvrtiny rodičov.1 Potiaľto dobré sprá-
vy. Pri sporení však dnes len tretina rodičov 
myslí na štúdium. Hodnota vzdelania pritom 
významne rastie (a jeho cena tiež). Vysoko-
školský diplom bude už v blízkej budúcnosti 
takmer nevyhnutný pre kariérne príležitosti  
a potenciál vyššieho príjmu. Jeden zahranič-
ný pohľad: americký trh práce bude v roku 

2020 vyžadovať vyššie ako stredoškolské vzdelanie pre 65 % pracovných 
pozícií, pričom v roku 1973 to bolo iba pre 28 %.2

Myslím si, že byť aktívnejšími v tejto oblasti nás brzdí aj mýtus bezplatné-
ho školstva. Ale aj keď sú naše štátne školy stále „zadarmo“, pomerne vý-
znamným výdavkom sa nevyhneme. Učebnice, kurzy, pomôcky, cestovanie, 
ubytovanie atď. Priemerné mesačné výdavky slovenského vysokoškoláka sú  
230 eur.3 Celkové náklady počas štúdia sa tak ľahko vyšplhajú na 14-tisíc eur 
aj pri bezplatnom školstve. Na prvý pohľad to vôbec nie je malá suma. Môže 
byť však bez problémov zvládnuteľná pre rodinu, ktorá sa rozhodla to riešiť 
s dostatočným predstihom. Dlhodobý časový priestor nám okrem menšej 
pravidelnej sumy sporenia ponúka aj komfort využiť výnosnejšie sporiace ná-
stroje a finančné produkty. 

Aktuálne vydanie Investičných tamtamov sme venovali najmä téme sporenia 
na vzdelanie. Kvalitné vzdelanie považujeme za jednu z najlepších investícií 
do budúcnosti detí. Popri témach ako si nastaviť dobrý sporiaci plán alebo 
koľko potrebujeme nasporiť na štúdium v zahraničí, diskutujeme o vzdelaní  
a jeho hodnote s Ľubošom Pástorom, profesorom financií na Booth School 
of Business, University of Chicago. Ďakujeme za inšpiráciu. 

Vzdelávanie je pre nás v Tatra banke blízka a dôležitá téma. Je zároveň hlav-
ným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky. Tá prostredníctvom 
svojich programov a grantov podporuje kvalitu vzdelávania na vysokých 
školách, podporuje inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho 
úrovne, ale aj jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. Na vzdelaní 
nám naozaj záleží.

Martin Ďuriančik
podpredseda Predstavenstva TAM
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Benjamin Franklin povedal, že investíciou s najlepším 
úrokom je investícia do vzdelania. Osobne si myslím, 
že jednou z najlepších investícií, ktoré ako rodič mô-
žem urobiť, je investícia do vzdelania mojich detí. 
Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Najlep-
šie bývanie, jedlo, šaty či hračky. Paradoxne, najmä 
v našich končinách, zatiaľ nie je úplne pravidlom, 
že by sa v rámci tohto rebríčka objavovalo vzdela-
nie. Pritom práve vzdelanie môže byť pre deti tým 
povestným kľúčom otvárajúcim brány, dávajúcim to 
najcennejšie – príležitosti. Príležitosti získať vďaka 
kvalitnému vzdelaniu uplatnenie v živote, naplnenie 
ambícií, dosiahnutie svojich cieľov či túžob. 

MÝTUS: „NA VZDELANÍ NEZÁLEŽÍ.“

Stretnúť sa s takýmto názorom nie je až tak netradič-
né. Propagátori takých myšlienok často argumentujú, 
že „remeslo má zlaté dno“. To, že vzdelanie spravidla 

prináša vyšší príjem, je nesporné. Údaje Štatistické-
ho úradu SR z roku 2016 ukazujú, že kým priemerný 
hrubý mesačný príjem stredoškolsky vzdelaných ľudí 
predstavoval 986 eur, v prípade vysokoškolsky vzde-
laných ľudí bol o viac ako 50 % vyšší, na úrovni  
1 504 eur. Navyše, podľa prieskumu Národnej banky 
Slovenska z roku 2012 majú domácnosti s vysoko-
školským vzdelaním oproti tým so stredoškolským 
vzdelaním štvornásobne vyššie úspory.

MÝTUS: „VYSOKÁ ŠKOLA 
NIČ NESTOJÍ.“

Slovenské školstvo je bezplatné. Uvedené má  
v hlavách väčšina rodičov, a preto necítia potrebu 
finančnej prípravy na zabezpečenie vzdelania svojich 
detí. Prieskum Tatra banky uskutočnený v roku 
2015 ukázal, že výdavky na vysokoškoláka počas  
päťročného štúdia na Slovensku sa aktuálne 

BUDÚCNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA 
JE VO VAŠICH RUKÁCH

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM
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pohybujú na úrovni približne 14 000 eur. Priemerné 
mesačné výdavky na slovenského vysokoškoláka 
vychádzajú na 230 eur. Života vysokoškoláka sa totiž 
týkajú výdavky na ubytovanie, stravu, cestovanie, 
študijné materiály, voľný čas. Je vysoko pravdepo-
dobné, že v budúcnosti budú výdavky ešte vyššie. 
Pre zaujímavosť, päťročné štúdium na európskych 
vysokých školách vyjde na 40 000 eur a na najlep-
ších amerických univerzitách (tzv. Ivy League) ako 
Princeton, Harvard alebo Yale náklady presahujú 
100 000 dolárov.

MÝTUS: „MÁM DOSŤ ČASU 
TO RIEŠIŤ.“

Jeden z najväčších omylov rodičov. Získajte čas na 
svoju stranu. Čím skôr začnete, tým viac dokážete 
nasporiť, resp. tým menej to zaťaží váš rodinný rozpo-
čet. Na cieľovú sumu 14 000 eur (aktuálne náklady 
na päťročné štúdium na Slovensku) si musí rodič, 
ktorý začne sporiť pri narodení dieťaťa, mesačne 
počas 19 rokov odkladať 45 eur (ilustratívne zhod-
notenie 3 % ročne). Rodič, ktorý začne o 10 rokov 
neskôr, musí mesačnú platbu takmer strojnásobiť.

Dôležitosť vhodnej formy sporenia
Rozhodnutím začať sporiť sa to nekončí. Je potreb-
né rozhodnúť sa pre takú formu, ktorá má potenciál 
zachovať reálnu hodnotu úspor. Podielové fondyTB 
predstavujú moderný a jednoduchý spôsob prístupu 
na finančné trhy aj pre široké masy investorov. Pri-

nášajú výnosový potenciál, transparentnosť, aktívnu 
správu či nákladovú efektívnosť. Navyše, dlhodobé 
sporenie vám umožní využívať aj dynamickejšie 
stratégie.

NEODKLADAJTE TO NA ZAJTRA

V ktorejkoľvek pobočke Tatra banky vám pre  
SporenieTB Vzdelanie pomôžeme nastaviť cieľovú 
sumu sporenia, jeho časový horizont či výšku mesač-
nej platby. Navyše, do sporenia na vzdelanie vášho 
dieťaťa môžete zapojiť aj svojich blízkych. Vďaka 
úplnej flexibilite môže na vzdelanie vášho dieťaťa 
prispieť ktokoľvek. 

Budúcnosť vášho dieťaťa je vo vašich rukách. Roz-
hodnite o nej už dnes.

PREDSTAVUJEME 
SporenieTB Vzdelanie

SporenieTB Vzdelanie prináša všetkým rodičom 
príležitosť rozhodnúť o budúcnosti svojho 
dieťaťa už dnes. Umožní  vám dlhodobo sporiť 
takou formou, ktorá má potenciál zachovať re-
álnu hodnotu úspor a dosiahnuť  splnenie cieľa 
– nasporiť na kvalitné vzdelanie pre dieťa. 

SporenieTB Vzdelanie vám prináša absolútnu 
flexibilitu. Sporiacu platbu môžete poslať ke-
dykoľvek a v akejkoľvek výške. Do sporenia 
môžete zároveň kedykoľvek poslať aj mimo-
riadnu platbu v akejkoľvek výške, umožní 
vám priblížiť sa k cieľu. Na SporenieTB Vzde-
lanie sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky 
a po troch rokoch od prvej platby ani žiadne 
výstupné poplatky. 

„Odmenu za Nobelovu cenu som 
použil na kúpu domu a na vzdelanie 
mojich detí.“ 
Wolfgang Ketterle,  
držiteľ Nobelovej ceny za fyziku
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NIELEN PRE GÉNIOV A BOHATÝCH

Štúdium v zahraničí už pritiahlo desaťtisíce 
slovenských študentov. Zaradiť sa k nim môže aj 
vaše dieťa. Ak patríte k tým, ktorí považujú štúdium 
v zahraničí za nedosiahnuteľné z finančných alebo 
iných dôvodov, možno vám len chýbajú informácie. 
Súčasnosť prináša možnosti, ktoré môže využiť 
každý, kto má záujem. V každom prípade to však 
neznamená, že na zahraničnú univerzitu netre-
ba dieťaťu sporiť, práve naopak, vaša sporiaca 
aktivita bude pre dosiahnutie tohto cieľa veľmi 
dôležitá.

Či už ide o študenta zo Slovenska, z Francúzska, 
Rakúska, Česka alebo Veľkej Británie, na každého 
sa kladú rovnaké nároky. Zahraniční študenti zvy-
šujú prestíž univerzít a sú vítaní. Študent nemusí 
byť pritom doma iba jednotkár a bezchybne 
ovládať cudzí jazyk. Nedokonalé ovládanie jazyka 
nie je výnimočné, školy preto často samy ponúkajú 
podporné jazykové kurzy. 

Finančné podmienky sa v jednotlivých krajinách 
líšia a sú rôzne medzi školami podľa ich kvality. 
Hoci existujú drahé univerzity, nie je to pravidlom. 
Navyše, tam kde sa za školy platí, existujú podpor-

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 
LÁKA STÁLE VIAC

Michal Gálik, produktový manažér TAM

Prečo je zaujímavé absolvovať štúdium  
v zahraničí? 

 Získanie viac kariérnych možností.

 Vyššia úroveň vzdelania. 

 Získanie skúseností a samostatnosti.

 Štúdium toho, čo dieťa baví.

 Získanie cenných kontaktov do života.

 Zdokonalenie sa v cudzom jazyku.
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né programy, ktoré pomôžu študentom ich štúdium 
finančne zvládnuť. 

Náklady na štúdium na univerzite v zahraničí

V tabuľke uvedené náklady sú orientačné, môžu 
byť vyššie aj nižšie v závislosti od školy a životného 
štýlu študenta, prípadne sa meniť podľa vývoja me-
nového kurzu danej krajiny oproti euru. Sú v nich 
zahrnuté náklady na školné, stravu, ubytovanie, 
dopravu, študijné materiály, voľný čas. 

Váš prvý dôležitý krok je začať na vzdelanie vášho 
dieťaťa sporiť. Nebojte sa, že bude nemožné to za-
platiť. Náklady spojené so štúdiom sa často vo veľ-
kej miere hradia z poskytnutých štipendií, grantov, 
prípadne zo študentských pôžičiek. Bližšie informá-
cie získate aj v článku Vzdelávanie v programoch 
Nadácie Tatra banky.

Je to najmä o informáciách. Zadajte do interne-
tového vyhľadávača spojenie „štúdium v zahraničí“ 
a dozviete sa všetko podstatné. Zistíte, že dostať 
dieťa na štúdium do zahraničia nemusí byť vôbec 
zložité. 

Štát Náklady na celé 

štúdium (eur)

Veľká Británia 128 000

Dánsko 45 000

Švédsko 45 000

Nemecko 60 000

Francúzsko 85 000

Rakúsko 50 000

Česko 20 000

Zdroj: www.informationplanet.sk, www.eduworld.sk, 
Tatra Asset Management

„Váš prvý dôležitý krok je začať na 
vzdelanie vášho dieťaťa sporiť.“

Univerzita Oxford
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ROZHOVOR S ĽUBOŠOM 

PÁSTOROM, PROFESOROM 

PRESTÍŽNEJ UNIVERSITY OF 

CHICAGO O DÔLEŽITOSTI 

KVALITNÉHO VZDELANIA NA 

SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 

Ešte ako študent ste mohli zažiť rozdiel medzi 
slovenským a americkým spôsobom vzdeláva-
nia. Čo vás motivovalo študovať v zahraničí?
Zaujímala ma ekonómia a chcel som ju študovať na 
čo najvyššej úrovni. Na Slovensku to, žiaľ, nebolo 
možné. Bol začiatok 90-tych rokov, iba pár rokov po 
revolúcii. Vtedy na Slovensku modernej ekonómii ro-
zumel málokto, ak vôbec niekto. Keď sa mi naskytla 
možnosť štipendijného pobytu v USA, neváhal som.

Teraz veci vnímate takpovediac z druhej strany 
katedry. Aké sú najväčšie rozdiely medzi sloven-
ským a americkým školstvom?
V amerických školách sa kladie väčší dôraz na krea-
tivitu a experimenty. Na Slovensku študenti dostanú 
väčší objem informácií, ale ľahšie ich zabudnú, keď-
že ich často prijímajú iba pasívne. Aj preto je v USA 
oproti Slovensku viac inovácií a podnikania. Ďalším 
rozdielom je verejný prejav a argumentácia. V ame-
rických školách sa študenti od malička učia prezen-
tovať svoj názor a obhajovať ho pred ostatnými. Na 
Slovensku je toho menej. Preto sa pri medzinárodnej 
komunikácii priemerný Američan vyjadruje sebavedo-
mejšie ako priemerný Slovák.

Vidíte rozdiel v kvalite medzi americkým a slo-
venským školstvom?
V priemere by som uprednostnil americké školstvo 
pred slovenským. Ale v USA sú rozdiely medzi 
školami oveľa väčšie ako na Slovensku. Tie najlepšie 

americké školy a univerzity sú oveľa lepšie ako naj-
lepšie slovenské, zatiaľ čo najslabšie americké školy 
zaostávajú za slovenskými školami. Amerika je krajina 
veľkých rozdielov, a to platí aj o školstve.

Prečo má americké školstvo v priemere vyššiu 
úroveň? Sú v tom financie? Motivácia študen-
tov? Či niečo iné?
Financie určite zohrávajú dôležitú rolu. Na Slovensku 
je školstvo financované takmer výlučne z verejných 
zdrojov, ktorých, žiaľ, nie je dosť. Nedostatok financií 
sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Keďže slovenskí 
učitelia a profesori nie sú adekvátne platení, veľa 
šikovných mladých ľudí, ktorí by aj chceli takto pra-

TAM INSIGHT 

„Je bežné, že rodičia od malička 
deťom šetria na univerzitné školné.“

Igor Gogoľ, produktový manažér TAM
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covať, sa radšej zamestná mimo školstva. Priestory 
a technika na výučbu tu tiež nie sú vždy adekvátne. 
A napokon, študenti, ktorí si za vzdelanie nemusia 
platiť, si ho vážia menej. Vynechávajú prednášky, 
odpisujú domáce úlohy a podobne. Na Slovensku, 
najmä na vysokých školách, študenti vzdelávaniu 
menej dávajú a prirodzene potom aj menej dostávajú.

Prestížne univerzity v USA hrajú dôležitú rolu  
v spoločnosti a sú nositeľmi inovácií v ekono-
mike. Na Slovensku niečo podobné zdanlivo 
chýba. Prečo?
Určite to súvisí s tým rozdielom v kreativite, ktorý som 
už spomínal. Ale aj s tým, že na najlepších americ-
kých univerzitách pracujú tímy špičkových odborní-
kov z celého sveta. Títo ľudia idú do USA, pretože 
tam majú na svoju prácu najlepšie podmienky. Ľahšie 
sa vám inovuje, keď nemusíte každý deň učiť a keď 
máte dostatok peňazí a okolo seba špičkových ľudí,  
s ktorými môžete spolupracovať.

Ktoré oblasti štúdia vnímate ako atraktívne do 
budúcnosti? 
Čokoľvek súvisiace s informačnými technológiami. 
Hardvér, softvér, robotika. Ďalej štatistika, najmä 
spracovanie „veľkých dát“ (big data). Taktiež genetika 
a ďalšie prírodné vedy. 

Aké je vnímanie dôležitosti kvalitného vzdelania 
v USA? 
Kvalitné vzdelanie je čoraz dôležitejšie pre plnohod-
notný život. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa 
v USA, ale aj v iných vyspelých krajinách prehlbuje 
príjmová nerovnosť, sú práve rozdiely vo vzdelaní. 
Značná časť populácie v USA má vzdelanie ne- 
adekvátne a trápi sa. A naopak, kvalitné vzdelanie  
v oblasti, po ktorej je dopyt, je najschodnejšou ces-
tou k úspešnej a lukratívnej kariére v USA.

Myslíte si, že tento trend dorazí aj na Sloven-
sko?
Na Slovensku je príjmová nerovnosť stále oveľa nižšia 
ako v USA. Ale ani tu sa ľuďom bez adekvátneho 
vzdelania nežije ľahko. Mzdy nízkokvalifikovaných 
pracovníkov sú nízke a rastú pomaly. Neviem, v akej 
podobe sem ten trend dorazí, ale mladým ľuďom na 
Slovensku jednoznačne odporúčam investovať do 
kvalitného vzdelania.

Ako profesor jednej z najprestížnejších univerzít 
sveta určite vnímate dôležitosť kvalitného vzde-
lania, ktoré je drahé. Ako a kedy tento problém 
riešia americké rodiny?
Školné na amerických univerzitách skutočne nie je 
lacné. Na tých najlepších súkromných presahuje 
50-tisíc dolárov ročne. Ale ani tie verejné nie sú 
zadarmo. Je preto bežné, že rodičia od malička 
deťom šetria na univerzitné školné. Dá sa to robiť aj 
prostredníctvom daňovo zvýhodnených úsporných 
plánov, napríklad tzv. „529 plans“. Ak si rodina také 
šetrenie nemôže dovoliť, študent samotný si môže 
zobrať štátom podporenú pôžičku, ktorú potom po-
čas zamestnania postupne spláca. 

Hovoríte o univerzitách. Ako je to na stredných  
a základných školách?
Väčšina amerických detí chodí do verejných základ-
ných a stredných škôl, na ktorých sa školné neplatí. 
Existuje však aj mnoho súkromných škôl, na ktorých 
školné bežne prevyšuje 30-tisíc dolárov ročne.

Sú medzi verejnými a súkromnými školami veľ-
ké rozdiely?
V priemere určite áno. Súkromné základné a stredné 
školy zvyknú ponúkať lepšie vybavenie pre študentov, 
voľnejší prístup rodičov k učiteľom a neraz (ale nie 
vždy) aj vyššiu kvalitu vzdelania. Ale rozdiely v rámci 
kategórií sú často ešte väčšie. Napríklad v zásade 
platí, že čím lepšia štvrť, tým lepšie verejné základné 
a stredné školy, keďže tieto školy bývajú financované 
z lokálnych daní. Preto si mnohé rodiny radšej kúpia 

„Kvalitné vzdelanie je čoraz dôležitej- 
šie pre plnohodnotný život. Jedným 
z hlavných dôvodov, prečo sa v USA, 
ale aj v iných vyspelých krajinách  
prehlbuje príjmová nerovnosť,  
sú práve rozdiely vo vzdelaní.“

„Mladým ľuďom na Slovensku jed-
noznačne odporúčam investovať do 
kvalitného vzdelania.“
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drahší dom v lepšej štvrti, aby ich dieťa mohlo chodiť 
do lepšej verejnej školy. Úplne rovnaký dom cez ulicu 
môže stáť o polovicu viac, ak sa už tá druhá strana 
ulice nachádza v zóne, kde je lepšia verejná škola. 

Takže americké deti z rodín s lepšími finančnými 
prostriedkami majú výhodu?
Určite. Navyše, solventnejšie americké rodiny veľa 
investujú do letného vzdelávania svojich detí. Platia 
im rôzne letné tábory, školy a krúžky. Práve v lete  
sa prehlbujú rozdiely medzi deťmi z bohatších  
a chudobnejších rodín. Zatiaľ čo tie bohatšie sa časť 
leta vzdelávajú, tie chudobnejšie celé leto behajú po-
vonku, pozerajú televízor alebo hrajú počítačové hry.

Ako byť úspešným študentom na top univerzite, 
ako je tá, na ktorej učíte vy?
Musíte mať predovšetkým motiváciu zdokonaliť sa  
a ochotu venovať štúdiu značný čas a úsilie. Úspešný 
študent sa vzdeláva sám. Škola mu to vzdelávanie 
môže uľahčiť a spríjemniť kvalitnými prednáškami, 
zaujímavými projektmi, talentovanými spolužiakmi či 
vhodným prostredím. Ale v konečnom dôsledku je to 
o samotnom študentovi a jeho vlastnej motivácii.

UNIVERSITY OF CHICAGO
University of Chicago je jedna z najprestížnejších súk-
romných univerzít v USA. V jej priestoroch študovalo, 
študuje alebo učí viac ako 90 nositeľov Nobelovej 
ceny, laureátov Pulitzerovej ceny a ďalších význam-
ných ocenení. Univerzita je dôležitým miestom výsku-
mu a nositeľom mnohých prevratných myšlienok  
v oblasti medicíny, sociológie, fyziky, chémie  
a financií. Absolventi tejto významnej univerzity sú 
podľa štúdie The New York Times považovaní za  
najcennejších na svete. Súčasťou univerzity je aj  
Chicago Booth School of Business, na ktorej je Ľu-
boš Pástor stálym profesorom finančnej ekonómie. 

ĽUBOŠ PÁSTOR (42)
Stály profesor finančnej ekonómie na Chicago 
Booth School of Business a najcitovanejší slovenský 
ekonóm. Okrem práce na univerzite, kde sa venuje 
výskumu finančných trhov, pôsobí aj v redakčných 
radách špičkových žurnálov svetovej ekonómie. 
Jeho publikácie v renomovaných časopisoch ako 
American Economy Review či Journal of Finance 
boli ohodnotené viacerými oceneniami za najlepšie 
články roka. Od roku 2015 je členom Bankovej rady 
NBS. Vyštudoval Fakultu manažmentu Univerzity Ko-
menského a Wharton School v Pensylvánii. Je ženatý 
a má 4 deti.
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Michal Gálik, produktový manažér TAM

NAJČASTEJŠIE CHYBY 
RODIČOV PRI SPORENÍ 
NA VZDELANIE DIEŤAŤA

VYHNITE SA IM RAZ A NAVŽDY

Podľa prieskumov vo svete pripisujú rodičia spo-
reniu na vzdelanie svojho dieťaťa vysokú prioritu. 
Avšak nasporenie sumy potrebnej na zabezpečenie 
vzdelania dieťaťa je z určitých pohľadov výzvou. Aký 
produkt na sporenie využiť, koľko sporiť alebo kedy 
začať sporiť? Pri týchto otázkach sa často stáva, že 
rodič urobí chybné rozhodnutie. 

Nebuďte príliš opatrní
Podľa štatistík NBS až 61 % úspor slovenských do-
mácností je na bežných účtoch, sporiacich účtoch 
alebo termínovaných vkladoch. Tieto produkty majú 
vo vnímaní ľudí jednu veľkú výhodu – sú bezpečné 
a pri ich využívaní nemôže nič narušiť spokojný 
spánok. Ak však sporíte dieťaťu na vzdelanie, ich 
využívanie je jednou z najväčších chýb. Sú totiž 
určené na peniaze, ktoré chceme mať k dispozícii 
v krátkom horizonte, a preto je stabilita dôležitá. 
Dieťaťu však budete sporiť roky a v tomto prípade 
prichádzate o veľkú sumu, ktorú by vám mohlo  
k nasporenej sume pridať investovanie. 

Vďaka využívaniu podielových fondov máte 
možnosť získať podstatne vyšší výnos. Cieľovú 
sumu tak môžete: 

 nasporiť rýchlejšie, 
 zvýšiť a nasporiť viac, 
  nasporiť v rovnakej výške, avšak pri nižšej 

pravidelnej sporiacej sume ako pri sporení  
v konzervatívnych produktoch.

Pravidelné investovanie je historicky overeným 
spôsobom, ako dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie 
a pritom pokojne spávať. V dlhodobom horizon-
te fondy prinášajú pozitívny výnos. Cesta, akou 
sa k nemu dostanú, však môže byť spletitá, plná 
pozitívnych nárastov, ale aj poklesov. V prípade 
pravidelného investovania máte istotu, že ak fond 
rastie, podieľate sa na dosiahnutom výnose, kým 
pokles pre vás znamená, že na ceste za dlhodo-
bým výnosom nakupujete podiely fondu lacnejšie. 
Práve najlacnejšie nakúpené podiely vám v budúc-
nosti prinesú najvyšší výnos. Vďaka pravidelnému 
investovaniu sa z vás stáva investor schopný využiť 
každý pokles fondu v prospech svojho budúceho 
vyššieho výnosu.

Sporte dostatočne veľa a dlho
Za aké dlhé obdobie ste schopní nasporiť 14 000 eur  
(aktuálne náklady na päťročné štúdium na Sloven-
sku)? Ak napríklad sporíte svojmu dieťaťu mesač-
ne 30 eur na bežnom účte, k uvedenej sume sa 
dopracujete za necelých 39 rokov. To už možno 
aj vaše dieťa bude mať svoje deti. Uvedomte si, 
že vzdelanie vášho dieťaťa je jednou z vašich 
hlavných priorít. Čo s tým urobiť?

Skúsme to prepočítať. V nasledujúcom grafe je 
uvedená výška mesačnej sporiacej sumy v prípade, 
že sporíte v konzervatívnom produkte s 0,5 % výno-
som alebo uprednostníte fond, ktorý môže priniesť 
vyšší výnos, napríklad 5 % p. a. Platí, že čím vyšší 
výnos chcete, tým by mal byť produkt dynamic-
kejší a môže viac investovať na akciových trhoch. 
Zároveň je takýto fond zaujímavejší pre čo najdlhšie 
obdobie sporenia. 

Ak vám zostáva do nástupu vášho dieťaťa na vysokú 
školu už len niekoľko rokov, najvýraznejšie vám 
pomôže k vyššej nasporenej sume zvýšenie sporia-
cej sumy. Rozdiely vo výnosovosti produktov síce 
zohrajú rolu, ale nie tú najpodstatnejšiu. V prípade, 
že stále máte pred sebou dlhé obdobie sporenia, 

„Vďaka pravidelnému investovaniu sa 
z vás stáva investor schopný využiť 
každý pokles fondu v prospech  
svojho budúceho vyššieho výnosu.“
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veľký vplyv na dosiahnutie cieľovej sumy bude mať 
výber produktu, v ktorom sporíte. Ak napríklad 
začnete hneď pri narodení dieťaťa a budete sporiť 
celých 19 rokov, teda do veku nástupu na vysokú 
školu, stačí vám v dynamickom fonde sporiť mesač-
ne asi 38 eur. Rozhodli ste sa sporiť konzervatívne 
s 0,5 % výnosom a radšej zdvihnete mesačnú sumu 
na 59 eur? V grafe to uvedené nie je, ale pri mož-
nom výnose 5 % by ste za 19 rokov s 59 eurami 
mesačne nasporili približne až 22 500 eur.

 
Sporte
Niekto vníma stále školstvo ako bezplatné, iný 
si môže myslieť, že má dostatok peňazí alebo je 
množstvo ľudí, ktorí majú na začatie sporenia stále 
dostatok času. Dôležitá informácia pre vás je,  
a vieme to priamo od vysokoškolákov, že v prieme-
re minú asi 230 eur mesačne. Pripravte sa však na 
to, že náklady na ich život do budúcna s určitosťou 
ešte porastú. Budúcnosť vášho dieťaťa je vo 
vašich rukách.

Mesačná sporiaca suma potrebná na nasporenie 14 000 eur (eur)
Zdroj: Tatra Asset Management

0

60

40

20

80

120

100

Mesačná sporiaca suma pri 0,5 % výnose Mesačná sporiaca suma pri 5 % výnose

10 rokov

114

90

75

52
59

38

15 rokov

Doba sporenia

19 rokov



14

Igor Gogoľ, produktový manažér TAM

NAPLÁNUJTE 
SI BUDÚCNOSŤ

SPRÁVNE NASTAVENIE VAŠICH 

FINANČNÝCH CIEĽOV NIKDY 

NEBOLO JEDNODUCHŠIE

Koncom minulého roka pribudla do Internet  
bankinguTB nová funkcionalita zameraná na ma-
nažment osobných financií – Ciele. Tatra banka 
ako prvá zo slovenských bánk priniesla možnosť 
jednoducho nastavovať a sledovať osobné ciele 
z pohodlia domova. Pre klientov, ktorí preferujú 
smartfón, pribudla táto možnosť prednedávnom aj 
v mobilnej aplikácii Tatra banka. Okrem možností 
zadefinovať si cieľ pri životných rozhodnutiach o bý-
vaní, kúpe nového auta alebo sporení si na dôcho-
dok vám aplikácia poradí aj so správnym nastavením 
sporenia pre budúcnosť vašich detí. 

Vzdelanie pre dieťa
Kvalitné vzdelanie je kľúčom k skvelej budúcnosti 
vášho dieťaťa. Aby vás náklady na vysokú školu 
nezaskočili, treba začať myslieť na túto dôležitú métu 
v živote vášho dieťaťa čo najskôr. Ideálne už pri na-
rodení potomka. Pre správne nastavenie sporenia sa 
treba na chvíľu zastaviť a odpovedať si na 3 dôležité 
otázky: 

1.  Na aké vzdelanie chcem svojmu dieťaťu na-
sporiť?

Plánujem mu zabezpečiť vzdelanie na Slovensku 
alebo štúdium v zahraničí, ktoré je nákladnejšie? Štú-
dium na univerzite nie je len otázkou školného, ale 
aj ďalších, povedzme, skrytých nákladov vo forme 
ubytovania či cestovania. 
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Náklady na štúdium v jednotlivých krajinách

2. Ako dlho potrebujem sporiť?
Platí, že čím je doba na sporenie dlhšia, tým je 
potrebná výška mesačnej platby nižšia. Rozdiel vo 
výške mesačnej platby môže byť významný. Aká je 
približná výška mesačného sporenia, aby ste v čase 
jeho odchodu na vysokú školu (19 rokov) dosiahli 
sumu 14 000 eur? To sa dočítate v článku Najčastej-
šie chyby rodičov pri sporení na vzdelanie dieťaťa.
 

3. Akou formou budem sporiť?
Pri dlhodobom sporení je dôležité myslieť aj na bu-
dúcu hodnotu peňazí. Koľko si budem môcť dovoliť  
v budúcnosti kúpiť za nasporenú sumu? Túto hodno-
tu peňazí znižuje inflácia, ktorá získava na dôležitosti 
práve s predlžujúcou sa dobou sporenia. Preto 
pre zachovanie hodnoty peňazí v čase je potrebné 
hľadať také formy sporenia, ktoré majú potenciál 
dlhodobo porážať túto infláciu. Pre úplnosť treba 
dodať, že cielená úroveň nárastu inflácie v eurozóne 
je 2 % ročne.  

Budúcnosť vo vašich rukách
Správne nastavenie sporenia na vzdelanie vášho 
dieťaťa vďaka novej funkcii v Internet bankinguTB  

a aplikácii Tatra banka nikdy nebolo jednoduchšie. 
Odhadnite sumu, ktorú budete potrebovať, zade- 
finujte dobu sporenia, založte si nové sporenie  
na splnenie cieľa alebo priraďte existujúce úspory. 
Počas sporenia máte vďaka funkcii vyhodnocovania 
cieľa stály prehľad o tom, ako blízko ste k nemu  
a prípadne môžete okamžite upraviť výšku sporenia 
alebo samotný cieľ.  

14 000 eur 
VŠ na Slovensku

20 000 eur 
VŠ v Česku

40 000 eur 
VŠ v Európe

SK
CZ

EU
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Michal Gálik, produktový manažér TAM

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

Graf: Najlepšie svetové univerzity (získané body v hodnotení)
Zdroj: Times Higher Education

POZNÁTE NAJLEPŠIE SVETOVÉ  

UNIVERZITY?

  Najväčší svetový rebríček kvality univerzít Ti-
mes Higher Education World University Ran-
kings zahŕňa 980 univerzít. 

  Ako jediný hodnotí univerzity podľa ich hlav-
ných misií – vzdelávanie, výskum, spolupráca  
s praxou a so zahraničím, pričom využíva  
13 dôkladne nastavených ukazovateľov, ktorým 
veria študenti, akademici, lídri univerzít, firmy 
a vlády.

  Do rebríčka sa dostali dve slovenské univerzity, 
a to Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá 
je aktuálne umiestnená v skupine univerzít na 
601. až 800. mieste a Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, ktorá sa nachádza od 
801. miesta nižšie.
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TATRA BANKA JE UŽ ROKY 

AKTÍVNYM PODPOROVATEĽOM 

VZDELÁVANIA ŽIAKOV  

A ŠTUDENTOV

Študenti vysokých, stredných či základných škôl sú 
investícia do budúcna, ktorej sa oplatí venovať pozor-
nosť. Aj preto sa Tatra banka niekoľkokrát ročne za 
nimi vyberá priamo do škôl. Vyše 120 vzdelávacích 
hodín a viac ako 60 zapojených odborníkov za uply-
nulý rok sú toho jasným dôkazom. 

VYSOKÉ ŠKOLY 
Na vysokých školách pôsobíme aktuálne predovšet-
kým v Bratislave, Košiciach a v Prešove. Zatiaľ najvý-
raznejší a zároveň najúspešnejší projekt prebieha na 
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti 

tu banku spoznávajú už v rámci vyučovania pod 
vedením manažérov a skúsených odborníkov z Tatra 
banky. Tí im zadávajú reálne úlohy z praxe, ktoré 
následne riešia v tímoch a v spolupráci s lektormi.  
Prínos takejto formy vzdelávania v skratke zhodnotil 
jeden zo zapojených študentov, ktorý práve vďaka 
tomu našiel uplatnenie v Tatra banke. 

 „Najsilnejšou stránkou projektu boli kontakt  
s praxou a spätná väzba. Práve táto kombinácia 
týždeň čo týždeň prinášala hlbšie poznatky  
a rozsiahle skúsenosti z korporátneho bankov-
níctva,“ hovorí Dušan Kadlečík, ktorý dnes pracuje  
v Tatra banke na pozícii finančný poradca.

„Na druhej strane, pre banku je spolupráca so 
študentmi jedinečnou príležitosťou identifikovať 
svojich potenciálnych zamestnancov už vo veľmi 
skorom štádiu, vidieť, akú majú teoretickú bázu, 

NA VZDELANÍ 
NÁM ZÁLEŽÍ 

Ivana Gregová, špecialista HR
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akým spôsobom rozmýšľajú, ako pracujú v tíme, 
aké majú osobnostné predpoklady. Banka si tak 
môže veľmi skoro odchytiť najväčšie talenty, 
ponúknuť im prácu a vychovať si svojich budú-
cich zamestnancov,“ hovorí Lucia Galková, vedúca 
oddelenia firemných klientov, ktorá stála pri vzniku 
Bankademy.

STREDNÉ ŠKOLY 
Nie sú to len vysokoškoláci, s ktorými intenzívne pra-
cujeme. Čím ďalej, tým viac pozornosti sa presúva 
aj na stredné školy, kde mladé talenty vzdelávame 
nielen o odborných témach, ale pracujeme s nimi aj 
na ich individuálnom rozvoji. 

Študenti partnerských škôl tak majú vyučovanie 
obohatené o pohľad z bankovej praxe. Odborné 
prednášky top expertov z Tatra banky napomáha-
jú zvyšovať ich finančnú gramotnosť, teda poznať 
bankové produkty či fungovanie bankového systému. 
Rovnako kontakt s firmou pomáha mladému človeku 
rozšíriť obzory a pomôcť mu v rozhodovaní o budúcej 
kariére a hľadaní prvých pracovných skúseností.  

TRAINEE PROGRAMY – LEBO VERÍME, ŽE UČE-
NIE A PRAX IDÚ RUKA V RUKE
Podľa najnovších prieskumov dnešní študenti už 
nečakajú do poslednej chvíle, aby sa začlenili do pra-
covného života. Práve naopak. Prvú prácu si hľadajú 
skôr a pracujú dlhšie, ako tomu bolo ešte pred pár 
rokmi. Preto považujeme za dôležité prostredníc-
tvom našich odborníkov podporiť ich začlenenie do 
pracovného života. 

Aktivity, ktoré realizujeme v školách, sa odchodom 
zo školy nekončia. Práve naopak. Dávame si záležať 
na tom, aby sa potenciál identifikovaný v školských 
učebniach mohol naplno prejaviť v praxi. Prostredníc-
tvom špeciálne navrhnutých trainee programov ďalej 
rozvíjame šikovných študentov, tentoraz už v pra-
covnom prostredí. Aktuálne ponúkame a pravidelne 
otvárame viacero programov, ktoré zastrešujú každú 
významnú časť banky – retail, retailovú centrálu, 
korporátny risk a privátne a korporátne bankovníctvo. 
Kariéra v banke má mnoho podôb a mladé talenty 
majú u nás dvere vždy otvorené. 
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POSKYTUJEME PRIESTOR 

NAJLEPŠÍM, ABY SA MOHLI 

DOSTAŤ EŠTE ĎALEJ

OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY               

Grantový program Kvalita vzdelávania na vysokých 
školách
Hlavným cieľom programu je priblížiť vzdelávací 
proces na slovenských vysokých školách nielen 
moderným štandardom vzdelávania svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ale aj reálnym 
potrebám praxe.

Grantový program E-Talent 
Hlavným cieľom programu je podporiť aktívne skupi-
ny pracujúce na pôde vysokých škôl technického za-
merania zložené zo študentov všetkých troch stupňov 
štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa 
venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej 
informatiky.

Grantový program Vedieť viac 
Hlavným cieľom programu je podporiť aktívne skupi-
ny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia 
„chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdeláva-
nia nad oficiálny rámec. Cieľom je podporiť aktivity 
navrhnuté a realizované z prostredia mimo vysokých 
škôl zamerané na skvalitnenie týchto inštitúcií, na 
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V PROGRAMOCH 
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Zuzana Böhmerová, manažér nadácie a sponzoringu TB
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maximálne možné využitie a rozšírenie vzdelávacieho 
procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, 
na prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami 
praxe.

Grantový program Študenti do sveta
Hlavným cieľom programu je podporiť najlepších 
študentov riadneho štúdia na vysokých školách  
v získavaní skúseností na zahraničných vzdelávacích 
podujatiach, a tak pomôcť pri ich uplatňovaní na 
slovenskom trhu práce. Granty sú určené na pokrytie 
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými 
pobytmi, ktoré sa budú realizovať nad rámec bežné-
ho štúdia.

Grantový program Stredoškoláci do sveta
Hlavným cieľom programu je podporiť najlepších 
študentov gymnazistov a študentov stredných od-
borných škôl s maturitou v získavaní predovšetkým 
jazykových a odborných zručností potrebných na ich 
ďalšie vysokoškolské štúdium, ale aj praktických skú-
seností, ktoré prináša už samotný pobyt v zahraničí  
a mimo rodiny.

Grantový program Business Idea
Hlavným cieľom programu je podporiť originálne 
nápady študentov na reálne podnikanie. Chceme 
študentom vysokých škôl dať príležitosť, aby si overili, 
či sú schopní svoje odborné a vysokoškolským štú-
diom nadobudnuté zručnosti doplniť aj o podnikateľ-
ské zručnosti a spolu ich po skončení vysokej školy 
využiť tak, aby mohli reálne rozmýšľať o podnikaní  
a neostávali nezamestnaní.

Osobnosti osobne    
Jedným z programov Nadácie Tatra banky zamera-
ných na podporu vzdelania je program Osobnosti 
osobne. 

V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na  
Slovensku privítať šesť nositeľov Pulitzerovej ceny  
a sedem nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu  
a ďalšie desiatky svetových vedeckých osobností, 
ktorí prednášali študentom a širokej verejnosti na 
slovenských univerzitách.

Viac o programoch a grantoch Nadácie Tatra banky 
sa dozviete na www.nadaciatatrabanky.sk 

www.nadaciatatrabanky.sk

Aby študentom nič nechýbalo
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Kombináciou fondov môžete získať:

Dynamický dlhopisový fondTB

dlhopisové riešenie

Základom môže byť Dynamický
dlhopisový fondTB, ktorý investuje aj do
dlhopisov s vyšším výnosom.

Balanced fondTB

trhové riešenie

Balanced fondTB prináša výhody trhovej
správy, vďaka ktorej bude časť investície
vždy zameraná na výnos.

Smart fondTB

aktívne riešenie

Vďaka Smart fonduTB investujete aj do akcií
a komodít, najmä v obdobiach, keď tieto
trhy rastú.

Harmonic fondTB

aktívne trhové riešenie

Harmonic fondTB spája výhody aktívnej
a trhovej správy so zameraním na rôzne
akciové trhy.

Príklad rozloženia investície:

 Rozloženie fondov prispôsobte vašim preferenciám
 Vyšší podiel aktívnych riešení oceníte najmä v období korekcií na fi nančných trhoch. Vďaka vyššiemu
 podielu trhových riešení budú vaše investície neustále nastavené na dosiahnutie výnosu.

 Investovanie do viacerých fondov
 Rozdelenie investície do viacerých fondov spája výhody rôznych štýlov investovania a môže zvýšiť
 stabilitu vývoja investície a potenciálny výnos.

 Investujte vo viacerých krokoch
 Rozdeľte vašu investíciu na viacero častí, a tie investujte postupne. Znížite tak riziko
 nesprávneho načasovania.

Nezabudnite na:

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. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielových fondov sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom 
jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-SMF, TAM-DDPF a TAM-BLF. 
Peňažné prostriedky môžu byť v prípade, TAM-HRF, TAM-BLF a TAM-SMF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Dokument bol vytvorený k 20. 9. 2016, 
12:00 h. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.: TAM-BLF TAM – Balanced fond | TAM-HRF TAM – HarmonicFund | TAM-SMF TAM – SmartFund, 
TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond.

Vyšší priemerný výnos vďaka
výhodám diverzifi kácie.

Prístup k viacerým stratégiám, ktoré vám
umožnia využiť rôzne príležitosti 
na fi nančných trhoch.

Stabilnejší vývoj investície.

Prístup k fondom renomovaných
svetových správcov.

Podielové fondyTB

V období nízkych úrokových sadzieb 
je potrebné hľadať riešenia s vyšším 
výnosovým potenciálom.
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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 podielové-
ho 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. 
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Budúcnosť vášho dieťaťa
je vo vašich rukách

Aj vaše dieťa môže byť

SporenieTB Vzdelanie
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