
1

Sporenie  |  Investovanie  |  Dôchodok november 2020

Rok 2020
si určite zapamätáte
TÉMY

  ROK, AKÝ SME UŽ DLHO NEZAŽILI
 TAM INSIGHT O INVESTOVANÍ CEZ MOBIL
 PRVÝ DIGITÁLNY PREDAJ DÔCHODKOVÉHO SPORENIA NA SLOVENSKU

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/investovanie/
https://ddstatrabanky.sk/sk.html
https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://moja.tatrabanka.sk/html-tb/?rt=products/dds


2

OBSAH

4
ROK, AKÝ SME UŽ DLHO NEZAŽILI

6
TAM INSIGHT O INVESTOVANÍ CEZ MOBIL

8
PRVÝ DIGITÁLNY PREDAJ DÔCHODKOVÉHO 

SPORENIA NA SLOVENSKU

10
NOVÝ WEB TATRA ASSET MANAGEMENTU

12
AKO JEDNODUCHO ZARÁBAŤ NA AKCIÁCH FIRIEM

15
INVESTIČNÝ FILTER

16
VÝHODY PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA 

– INVESTOVANIE JE PRE KAŽDÉHO

18
KÚPIŤ, ČI NEKÚPIŤ AKCIE V POKLESOCH?

20
GRAF INVESTIČNÝCH TAMTAMOV

21
5 + 1 DÔVOD, PREČO SÚ PODIELOVÉ FONDY AJ PRE VÁS

24
LIFE CYCLE KONCEPT DDS TATRA BANKY 

NAPĹŇA OČAKÁVANIA



3

EDITORIÁL
KOĽKO STOJÍ SKÚSENOSŤ?

Zážitky a skúsenosti sú viac ako veci. Podpísať sa pod 
toto tvrdenie je ľahké, zvlášť v deklaratívnej rovine. Je to 
ako so športom alebo zdravým jedlom. Dobre vieme, že 
bicykel po práci by nám vylepšil nielen kondíciu, ale aj 
pocit zo života. No aj tak často vyhrajú čipsy a Netflix ale-
bo tradičná závislosť, nakupovanie. Keď ide o nové veci, 
zdá sa, že nemáme hranice. Ani počas obdobia zatvo-
rených obchodov sme si nedali pauzu (e-shopy). A po 
uvoľnení radikálnych ekonomických opatrení sa nič tak 

rýchlo nevrátilo na úrovne spred pandémie ako návštevnosť obchodných centier a ma-
loobchodné tržby.

Koľko peňazí míňame na veci, by sme spočítali. Akú majú však pre nás hodnotu skú-
senosti? Napríklad tie pri finančných rozhodnutiach? O tom by mohol hovoriť ten, kto si 
nasporil rezervu a tento rok mu pri výpadku príjmu veľmi pomohla. Alebo ten, kto v mar-
ci nespanikáril a nevybral z akcií svoje dlhodobé úspory, pretože zo skúsenosti vedel, 
že takéto obdobie naozaj nie je ten správny čas na unáhlené rozhodnutia. 

Už 5 rokov žijeme s nulovými úrokmi a v prieskumoch stále polovica z nás neakcep-
tuje žiadne riziko pri sporení alebo investovaní, resp. pri ochrane pred infláciou. Naša 
averzia k finančnému riziku je neskutočne vytrvalá. Zvykli sme si znášať všetky možné 
riziká bežného dňa. Keď ide o úspory, riziko radikálne odmietame, lebo nemáme skú-
senosť, že krátkodobé pohyby sú úplne normálne a bežné. V oblasti rozvoja finančnej 
gramotnosti panuje do veľkej miery presvedčenie, že je to vec vzdelania a treba začať 
už v školských osnovách. Získať určité vedomosti v škole by nepochybne pomohlo, 
napríklad aj o tých zložených úrokoch. Potom sa však dostaneme k otázke, prečo sa 
v škole neučí aj to, ako si kúpiť byt na hypotéku alebo auto na lízing, všetko pomerne 
veľké finančné rozhodnutia. Zaviesť praktické témy do vzdelávania podporujem. Ne-
bráňme sa však akceptovať, že tieto témy sú často viac o životných skúsenostiach ako 
o teoretických vedomostiach.

A koľko nás stoja rozhodnutia, ktoré sme neurobili? Výnosy, ktoré nám ušli za pár me-
siacov, sa dajú spočítať okamžite. Zložitejšie bude zistiť, o koľko výnosov vlastne príde-
me a v budúcnosti nám budú chýbať, ak sme si ešte ani nezačali sporiť na dôchodok 
alebo deťom na vzdelanie. Preto správna otázka v úvode by mala byť: Koľko nás stojí 
absencia skúsenosti?“

Martin Ďuriančik
podpredseda predstavenstva TAM
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ROK 2020 PREPISUJE 

HISTORICKÉ REKORDY NA 

FINANČNÝCH TRHOCH. JE TO ROK 

NEUVERITEĽNÝCH POHYBOV NA 

VÄČŠINE INVESTIČNÝCH AKTÍV  

A PLNÝ ŤAŽKO PREDVÍDATEĽNÝCH 

ZVRATOV. AJ V TAKOMTO ROKU 

SA UKAZUJE SILA STABILNÝCH 

RIEŠENÍ, KTORÉ POMÔŽU SVOJIM 

INVESTOROM PREPLÁVAŤ AJ TÝMI 

NAJŤAŽŠÍMI BÚRKAMI. FONDY 

TATRA ASSET MANAGEMENTU SÚ 

PRESNE TAKÝMITO RIEŠENIAMI. 

Január a prvá polovica februára 2020 sa zdajú byť 
vzdialené už svetelné roky, pritom odvtedy prešlo len 
zhruba šesť a pol mesiaca. Finančné trhy začali rok 
veľmi pokojne, nadväzujúc na mimoriadne pozitívny 

rok 2019. Svetová ekonomika sa po obchodných voj-
nách medzi USA a Čínou z predchádzajúceho roku 
nadýchla k opätovnému zrýchleniu svojho hospo-
dárskeho rastu. Monetárna politika bola dostatočne 
uvoľnená a akciové trhy na historických maximách.

Potom udrela epidémia COVID-19 a svet sa zrazu 
vypol. Doslovne. Ekonomiky zastali, ľudia zostali 
zavretí doma. Šok, aký svetové hospodárstvo ešte 
nezažilo. Investori museli na tento nový stav zare-
agovať. A obrovskú neistotu vyplývajúcu z ďalšieho 
šírenia epidémie a jej hospodárskych dôsledkov 
potrebovali zapracovať do cien finančných aktív. Za 
16 dní sme tak padli z historických maxím do 
viac ako 20 % poklesu.

Bol to najrýchlejší prepad z maxím do tzv. medve-
dieho (poklesného) trhu v histórii. Rýchlosť a sila 
prepadov bola ohromujúca, panika na trhoch citeľná 
a prekonávajúca aj rok finančnej krízy 2008. Stačil 
jeden mesiac a trhy dosiahli dno svojich prepa-
dov, väčšina hlavných akciových trhov bola v poklese 
30 % až 40 %. Padali však aj ostatné aktíva, viaceré 
dlhopisové triedy aktív zažili viac ako 20 % poklesy, 
komodity a ropa ešte oveľa horšie straty. 

Potom však prišiel odraz. Dorazil pred koncom mar-

ROK, AKÝ SME UŽ DLHO 
NEZAŽILI 

Michal Májek, člen predstavenstva Tatra Asset Management zodpovedný za investície 
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ca, keď počty nakazených v jednotlivých krajinách 
ešte ani nedosahovali maximá. Trhy začali opäť 
rásť. Hlavným impulzom boli ohlásené kroky centrál-
nych bánk a štátov, ktoré poskytli bezprecedentné 
množstvo fiškálnych a monetárnych stimulov. Len  
v USA vytlačila americká centrálna banka nové penia-
ze v objeme 3 bilióny USD (3 000 miliárd USD!)  
a ďalšie dva bilióny pridala americká vláda.

Podobné stimuly prišli takmer v každej krajine 
zasiahnutej krízou. To znamenalo tisícky a tisícky 
miliárd dolárov, ktoré prišli na trhy a investori s nimi 
nemali čo spraviť. Tak začali nakupovať akcie. V USA 
ich bežní ľudia, ktorí dostali šeky od vlády ako 
kompenzáciu za stratu práce, použili na nákup 
akcií (samozrejme, nie všetci). A trhy začali postupne 
rásť. Nikto neveril, že by sa akciové indexy v dohľad-
nom čase vrátili naspäť k maximám. Veľa ľudí však 
podcenilo silu likvidity.

Obrovské množstvo likvidity dokáže potlačiť ceny 
aktív nevídaným spôsobom, aj keď ekonomika vyzerá 
v zlom stave. Rast trhov neustále pokračoval  
a v auguste sa americký akciový index S&P 500 

dostal do nových maxím. Trvalo to menej ako  
5 mesiacov a počas tohto obdobia index predviedol 
najsilnejší 100-dňový nárast od Veľkej hospodárskej 
krízy v 30. rokoch. Aby sme boli féroví, väčšina hlav-
ných svetových indexov mimo USA ešte nevymaza-
la svoje tohtoročné straty.

Fondy Tatra Asset Managementu ukázali aj počas 
koronakrízy obrovský význam stabilných riešení, 
ktoré robia rozhodnutia za klienta. Klient nemusí 
spraviť nič, len zostať zainvestovaný. Niektorí 
klienti počas trhových prepadov spanikárili a peniaze 
z fondov vytiahli. Drvivá väčšina klientov však spravila 
správne rozhodnutia, vo fondoch zostali a výsledkom 
je zmazanie všetkých alebo takmer všetkých tohto-
ročných strát.

Ku koncu augusta sa dokonca v plusových zhodno-
teniach od začiatku roka nachádzali zmiešané fondy 
Balanced fondTB a Dynamic Balanced fondTB, 
rovnako aj Dlhopisový fondTB, Dynamický dlhopi-
sový fondTB a Realitný fondTB. A ostatné fondy mali 
len minimálne poklesy. V bláznivom roku, ako je rok 
2020, človek viac asi ani chcieť nemôže.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-balanced-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-dynamic-balanced-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-dlhopisovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-dynamicky-dlhopisovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ostatne-podielove-fondy/tam-realitny-fond/
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MARTIN SMREK, VEDÚCI 

ODDELENIA PRODUKT 

MANAŽMENTU TATRA ASSET 

MANAGEMENTU NÁM PRIBLÍŽIL 

PROCES UVEDENIA NAŠEJ 

NOVINKY A PREZRADIL AJ PÁR 

TIPOV NA ÚSPEŠNÉ 
INVESTOVANIE. 

Možnosť otvoriť Investičné sporenieTB v mobilnej 
aplikácii je realitou. Čo na to hovoríš?
Sen sa stal skutočnosťou. Po šiestich mesiacoch 
náročného vývoja si začiatkom júla začali prví klienti 
otvárať Investičné sporenieTB cez mobilnú aplikáciu.  
Už dlhší čas žijeme v prostredí nulových sadzieb,  
v ktorom ochrana peňazí pred znehodnocovaním 
infláciou naberá na dôležitosti. Je potešujúce, že po-
diel Slovákov využívajúcich podielové fondy je z roka 
na rok väčší, na druhej strane objem nezainvestova-
ných peňazí strácajúcich hodnotu je stále obrovský.

My sme už  dlhšie nosili v hlavách ideu dostať 
podielové fondy bližšie k ľuďom a odbúrať bariéry, 
ktoré im bránia investovať. Možnosť otvoriť Investič-
né sporenieTB cez mobil, kedykoľvek a kdekoľvek, 
pokojne aj z pohodlia svojej obývačky, je presne 
takýmto krokom.

Ako náročné bolo priniesť túto zmenu? Ovplyvnila 
vývoj aktuálna situácia s pandémiou?
Bolo to mimoriadne náročné. Vedeli sme, že ak 
chceme byť úspešní, musí to byť maximálne jed-
noduché, hravé a zrealizovateľné na pár klikov. 
Začali sme si kresliť naše predstavy o ideálnom 
procese otvorenia Investičného sporeniaTB v appke. 
Navyše sme zorganizovali a zafinancovali aj špeciálny 

Hackathon challenge, kde sme vyzvali mladých vý-
vojárov navrhnúť svoje investičné prototypy. Boli sme 
milo prekvapení, aké kvalitné výstupy sme v súťaži 
videli. Víťazný návrh sa dokonca stal základnou 
kostrou postupne tvoriaceho sa prototypu.

Boli aj nejaké hádky?
Atmosféra bola perfektná, tvorivá a plná úžasnej 
spolupráce. Uvedenie takejto veľkej technologickej 
zmeny si vyžaduje zapojenie množstva útvarov  
a ľudí. Zladiť rôzne predstavy s obmedzeniami  
a kapacitami nie je jednoduché ani za normálnych 
okolností. Nám navyše do hlavnej fázy vývoja nečaka-
ne zasiahla korona.

Z kancelárií sme sa presunuli domov a špecifikácia 
nového appkového procesu prebiehala počas množ-

TAM INSIGHT O INVESTOVANÍ 
CEZ MOBIL  

Dominik Kozmáli, produktový manažér Tatra Asset Management 

https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/
https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/vitaz-hackatonu-pomoze-tatra-banke-vytvorit-aplikaciu-jednoduche-investovanie-cez-mobil/
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/vitaz-hackatonu-pomoze-tatra-banke-vytvorit-aplikaciu-jednoduche-investovanie-cez-mobil/
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stva hodín online mítingov za účasti viac ako 20-
členného tímu. Po prvom takomto mítingu, kde sme 
si prvýkrát bytostne uvedomili „nový svet“ bez fyzickej 
prítomnosti, s prekrikujúcimi sa ľuďmi v online 
prostredí, sa nás zmocnili obavy, ako to všetko
v takomto režime dokážeme uviesť.

Medzi ľuďmi však bolo cítiť obrovské nadšenie, kaž-
dý cítil, že sa stáva súčasťou niečoho veľkého, čo 
môže zásadným spôsobom zmeniť prístup k investo-
vaniu a priniesť v Tatra banke skutočnú digitálnu 
investičnú revolúciu. Ak sme sa aj pohádali, vždy 
to bolo pre dobro veci, každý sa snažil do procesu 
tvorby priniesť to najlepšie zo svojej oblasti. 

Z čoho si mal pri procese tvorby najväčšiu ra-
dosť?
Práve tvorivá atmosféra, nadšenie a agilita 
všetkých zainteresovaných ma napĺňali najväčšou 
radosťou aj presvedčením, že to, čo prinesieme, sa 
bude našim klientom páčiť. To sme si aj reálne otes-
tovali. V nemenovanom obchodnom centre sme 
ukazovali pripravovaný prototyp ľuďom a pýtali sa 
ich na spätnú väzbu. Väčšinou sa im to páčilo, do-
stali sme aj niekoľko nápadov, ktoré sme do reálneho 
riešenia aj zapracovali.

Čo predchádzalo samotnému uvedeniu na klien-
tov?
S blížiacim sa termínom spustenia novinky stúpala 
nervozita najmä vzhľadom na množstvo agendy, 
ktorá bola stále pred nami. Tempo a nasadenie sa 
stupňovalo, s blížiacim sa „deadlinom“ sa pridali 
aj nočné šichty. Keď sa to začiatkom júla podarilo 
spustiť, bola to obrovská úľava.

Aké funkcionality by si vyzdvihol ako najzaujíma-
vejšie pre bežného klienta?
Najväčším benefitom pre klienta je, že vďaka Inves-
tičnému sporeniuTB môže cez mobilnú aplikáciu 
Tatra banky veľmi jednoducho využívať ten najúspeš-
nejší recept na investovanie. Pravidelné investova-
nie, každý mesiac, bez ohľadu na to, či trhy rastú, 
alebo klesajú, je ten najosvedčenejší spôsob, ako 
investovať úspešne a nepopáliť sa na nesprávnom 
načasovaní veľkej jednorazovej investície. 

Chceli sme dať klientom absolútnu voľnosť pri inves-
tovaní, preto Investičné sporenieTB nemá žiadne 
limity na platby. Klient sa sám rozhodne, kedy  
a koľko bude sporiť. Navyše, do svojho investičné-

ho sporenia si môže kedykoľvek poslať aj mimo-
riadnu platbu. 

Samotný proces otvárania Investičného sporeniaTB 
sme doplnili o tipy a triky v podobe „žiarovky“, ktorá 
na viacerých miestach dáva klientovi užitočné infor-
mácie. Potešujúca je aj skutočnosť, že Investičné 
sporenieTB je možné otvoriť skutočne za pár minút, 
veľmi pohodlne, dokonca bez potreby nastavova-
nia trvalých príkazov. Stačí si zvoliť účel, na ktorý si 
chcem sporiť, sumu a dĺžku sporenia, vybrať fond  
a odklikať pár nevyhnutných právnych obrazoviek. 

Ako začať, keď je človek v investovaní úplný nová-
čik, ale chcel by tiež investovať?
Túto otázku dostávam veľmi často. Z môjho pohľadu 
je najdôležitejšie pri investovaní práve to samot-
né rozhodnutie „idem do toho“. Je jedno, s akou 
sumou, zmysel má začať pokojne aj s dvadsiatimi 
eurami mesačne. Tak, ako aj výstup na najvyššiu 
horu sa začína prvým krokom, aj cesta k väčšiemu 
finančnému majetku sa začína rozhodnutím začať 
investovať. Postupne, pravidelne, krok za krokom, 
mesiac po mesiaci. 

Ľudia si často myslia, že úspech pri investovaní je 
zložitá alchýmia. Nie je to tak. Pravidlá pre úspeš-
né investovanie sú jednoduché. Najviac sa darí 
investorom, ktorí sú disciplinovaní, investujú pra-
videlne a v poklesoch zachovávajú chladnú hlavu, 
nepanikária. Práve naopak, kto poklesy, keď sú 
finančné aktíva lacnejšie (t. j. v poklesoch), využíva 
vo svoj prospech na mimoriadne platby, ten 
výrazne zvyšuje výnosový potenciál svojich peňazí.

Odkázal by si niečo na záver našim čitateľom?
Určite áno. Sporte investične! To je moja rada pre 
každého, kto sa chce mať lepšie.

Ďakujem za rozhovor.

Už dlhšie sme nosili v hlavách ideu 
dostať podielové fondy bližšie  
k ľuďom a odbúrať bariéry, ktoré im 
bránia investovať.

https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/tipy-triky/mimoriadna-platba/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?scrollTo=calc
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/aj-vystup-najvyssiu-horu-sveta-zacina-prvym-krokom/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/tipy-triky/mimoriadna-platba/
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DDS TATRA BANKY AKO PRVÁ 

DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ NA 

SLOVENSKU SPUSTILA KONCOM 

SEPTEMBRA MOŽNOSŤ UZATVORIŤ 

ZMLUVU O DOPLNKOVOM 

DÔCHODKOVOM SPORENÍ  

V PROSTREDÍ Internet bankinguTB 

TATRA BANKY.

Ide o významný míľnik jednak z pohľadu skupiny 
RBI, ale najmä z pohľadu klientov Tatra banky. Zvy-
šuje sa tým nielen komfort predaja, dostupnosť sa-
motného produktu, bezpečnosť, ochrana zdravia, ale 
v konečnom dôsledku aj jeho zrozumiteľnosť. DDS 
Tatra banky ako dcérska spoločnosť týmto napĺňa 
víziu Tatra banky, ktorá je svetovým lídrom  
v poskytovaní digitálnych bankových služieb. 

JEDINEČNÁ TROJPILIEROVÁ KALKULAČKA 
Základným kameňom predajného procesu je jedi-
nečná trojpilierová kalkulačka, ktorá je výsledkom 
dlhodobej spolupráce DDS Tatra banky s Univerzitou 
Mateja Bela. Keďže prostredie Internet bankinguTB 
je personalizované, odhad budúceho dôchodku 
vychádza priamo z údajov o klientke/klientovi  
a poskytuje komplexný pohľad na budúci dôchodok 
zo všetkých troch pilierov. Odhad dôchodku neraz 
zreálňuje očakávania a je podnetom na zamyslenie 
sa nad vlastnou predstavou o živote na dôchodku  
a jeho kvalite. 

SPRÁVNE NASTAVENIE DÔCHODKOVÉHO 
SPORENIA
Aby si sporitelia vedeli nastaviť dôchodkové sporenie 
správne a zachovali si svoj životný štandard z produk-
tívneho veku, majú k dispozícii ukazovateľa optimálnej 
miery náhrady mzdy pred penziou. Každý si pomo-
cou tohto nástroja ľahko vypočíta, akú sumu by si 
mal pravidelne odkladať v III. pilieri na dôchodok, 
aby sa nemusel vyrovnať s nežiaducim prepadom 
svojho príjmu. Dôchodkový fond sa klientke/klientovi 
prideľuje automaticky na základe dátumu narodenia  
a predpokladaného roku odchodu do dôchodku.

Všetky dôchodkové fondy DDS Tatra banky vychá-
dzajú z dômyselnej koncepcie Comfort lifeTB. Jej 

PRVÝ DIGITÁLNY PREDAJ 
DÔCHODKOVÉHO SPORENIA 
NA SLOVENSKU

Lucia Ditte, produktová manažérka DDS Tatra banky 

https://moja.tatrabanka.sk/html-tb/?rt=products/dds
trojpilierov%C3%A1%20kalkula%C4%8Dka
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life.html
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princípom je maximalizácia výnosov v prvých 
rokoch sporenia a následné automatizované 
skonzervatívňovanie investičnej stratégie s cie-
ľom ochrániť úspory v období pred odchodom 
do dôchodku. Následným potvrdením osobných 
údajov a overením skúseností a znalostí klienta/
klientky o finančných produktoch je zmluva pripra-
vená na podpis. 

VŠETKO Z POHODLIA DOMOVA
Napriek tomu, že doplnkové dôchodkové spore-
nie je prísne regulované legislatívnymi rámcami, 
samotný proces predaja je jednoduchý a užívateľ-
sky komfortný. Umožňuje získať personalizovanú 
predstavu o predpokladanom príjme počas  
penzie a ponúka cestu k uzatvoreniu sporenia  
v III. pilieri z pohodlia vlastného domova, bez nut-
nosti návštevy pobočky alebo iného sprostred-
kovateľa. 

DLHODOBÁ MISIA
DDS Tatra banky má ambíciu aj naďalej napĺňať 
svoju víziu digitalizácie produktov a služieb. Všetci 
klienti DDS Tatra banky majú bezplatný prístup do 
Internet bankinguTB Tatra banky s možnosťou vyu-
žívať aj jej ostatné bankové produkty a služby.

Dlhodobým cieľom a misiou Tatra banky je líderstvo 
v oblasti rozsahu a kvality poskytovaných digitálnych 
služieb, ich dostupnosti a adresnosti. Výsledkom 
bude nová, moderná generácia penzistov, kto-
rých život bude vďaka doplnkovému dôchodko-
vému sporeniu lepší. 

https://www.ddstatrabanky.sk/sk.html
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ZOZNÁMTE SA S NAŠÍM NOVÝM 

WEBOM.

S naším posledným veľkým komunikačným kaná-
lom sme vkročili do responzívnej éry, čo znamená, 
že si naše webové stránky pohodlne pozriete aj na 
smartfóne či dokonca smart hodinkách. To však nie 
je všetko.

Rozdiely oproti starému webu sú značné, všetko 
podstatné sme však zachovali, vylepšili a doplnili 
o mnoho noviniek. Poďme sa teda na to, ako náš
nový web vyzerá a aké má funkcionality, spolu pozrieť.

Na začiatku vás privíta domáca obrazovka,  
s veľkým úvodným obrázkom, ktorý vás dostane naj-
rýchlejšou cestou do úplne vynovenej investičnej 
kalkulačky.

V nej si môžete jednoducho zvoliť svoj cieľ, koľko 
si naň chcete mesačne odkladať, koľko ste ochotní 
vydržať a akou stratégiou sa k nemu chcete dostať. 
Všetko to uvidíte pekne znázornené na grafe,  
vyberiete si fond podľa preferovanej stratégie  
a vydáte sa na cestu k svojim cieľom. Po novom 
už aj priamo z aplikácie Tatra banka. V 
kalkulačke si tiež môžete zvoliť cestu jednorazového 
investovania, ktorá funguje na podobnom princípe.

Nový investor a Existujúci investor

V záložke Nový investor nájdete všetko potrebné, 
keď ste u nás ešte neinvestovali a chcete sa pozrieť, 
prečo investovať, aké sú mýty o investovaní, ale aj 
rôzne tipy a triky na úspešné investovanie  

a vyššie spomínanú investičnú kalkulačku, v ktorej si 
môžete všetko nastaviť podľa svojich predstáv.

V záložke Existujúci investor zistíte, ako sa aktu-
álne darí investičným trhom, v rýchlych tipoch  
sa dozviete, ako sa správať pri investovaní  
a v module výsledkoch fondov si pozriete, ako 
sa darí vašim fondom. Nemusíte už teda chodiť 
do samostatnej stránky s výsledkami fondov, 
pretože v Existujúcom investorovi sa dozviete všetko 
podstatné aj spolu s výkonnosťami.

Investičné sporenie a Investovanie
Obe tieto časti nášho webu obsahujú:

   svoju charakteristiku,
   čo vďaka nim máte,
   ich výhody,
   kde ich získať,
   tipy a triky, ako ich najefektívnejšie využiť. 

Pri Investičnom sporeníTB vám na každý účel 
sporenia (Majetok, Bývanie, Auto...) ukazujeme 
optimálne trojice súm a zvýrazňujeme modrou tú 
najpoužívanejšiu

A pri Investovaní väčšej sumy vám podľa vášho 
vybraného spôsobu investovania (opatrné, zlatá 
stredná cesta...) ukazujeme príslušné kombinácie 
fondov a zvýrazňujeme modrou ten najpoužívanejší.

NOVÝ WEB TATRA ASSET 
MANAGEMENTU 

Dominik Kozmáli, produktový manažér Tatra Asset Management 

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?scrollTo=calc
https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?tab=investing&story=careful&strategy=conservative&slider1=3500&slider2=5&fundSelected=319-1
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/existujuci-investor/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/existujuci-investor/#vysledky-fondov
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/existujuci-investor/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/investovanie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
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PODIELOVÉ FONDY
Tu sa dozviete odpoveď na  večnú otázku, čo sú 
podielové fondy, prečo a ako do nich investovať. 
Odtiaľto sa pohodlne dostanete do Ponuky fondov.

Kliknutím na ktorýkoľvek fond z ponuky sa 
dostanete do jeho detailu. Na ukážku vytiahneme 
napríklad stránku Globálneho akciového fonduTB.  
Zo stránky Podielové fondy sa dostaneme aj na 
Výsledky fondov.

BLOG A NOVINKY
Pokiaľ by ste chceli vedieť o investovaní viac, 
môžete si jednotlivé články a správy filtrovať presne 
podľa jednotlivých kategórií. Priamo v tejto časti 
sa dozviete dokonca aj o aktuálne najčítanejších 
správach a článkoch, ktoré práve čítajú naši klienti.

Na záver nám ostala už iba pätička, z ktorej vám 
dávame do pozornosti stránky O spoločnosti, kde 
sa jednoducho dozviete, kto sme a čo vám priná-
šame. Ďalej Slovník investora, v ktorom si rýchlo 
vyhľadáte akýkoľvek (pre vás možno zatiaľ cudzí) 
pojem týkajúci sa investovania. A nesmie chýbať ani 
preklik na Všetky dokumenty. 

Tak, a to by sme mali, rýchly prierez novým 
webom Tatra Asset Managementu je na konci. 
Vyskúšajte si náš nový web na vlastnej koži  
a zistite, čo nové vám ponúka. Linkov a preklikov, 
ako sa doň dostať, máte v tomto článku viac než 
dosť, stačí len povestný jeden klik a ste TAM.

Ak by ste mali počas celej cesty webom akékoľvek 
otázky, na každej stránke nájdete úplne dole 
Často kladené otázky, kde sme vám vopred 
zodpovedali na tie najčastejšie otázky, ktoré by vám 
o investovaní alebo o našich podielových fondoch
mohli napadnúť.

Popri prechádzaní webu nám, môžete napísať 
e-mail na investicne_tamtamy@tam.sk, čo sa 
vám na našom novom webe páčilo alebo nepáčilo, 
prípadne vaše nápady na vylepšenia. Veľmi sa 
každej spätnej väzbe potešíme. (PS.: dennú 
výkonnosť vo výsledkoch fondov už riešime :) ).

Ďakujeme, že ste dočítali až do konca a veríme, že 
sa vám bude náš nový web páčiť.

mailto:investicne_tam-tamy@tam.sk
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/investovanie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/slovnik/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/#faq
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/staznosti-pripomienky/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/
investicne_tamtamy@tam.sk
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VĎAKA INVESTIČNÉMU SPORENIU 

A POPULÁRNYM ETF FONDOM 

MÔŽE NA AKCIÁCH JEDNODUCHO 

A EFEKTÍVNE ZARÁBAŤ 

KTOKOĽVEK. A TO DOKONCA  

S AKOUKOĽVEK SUMOU.

Vedeli ste, že aj s investovaním 50 eur mesačne sa 
dá nahromadiť väčšia suma peňazí? Spojenie času  
a správneho produktu má v tomto prípade veľkú silu.

HLAVNÝM ZMYSLOM INVESTOVANIA JE 
VÝNOS. A HLAVNÝM ZDROJOM VÝNOSU SÚ 
AKCIE FIRIEM.
Ak si kúpim akciu firmy, podieľam sa na jej majetku 
aj finančných výsledkoch. Investovanie do akcií 

je z dlhodobého pohľadu najlepší spôsob, ako 
zabezpečiť rast svojmu majetku. Je potrebné 
zodpovedať si základné otázky – ktoré akcie kúpiť, 
kedy a akým spôsobom.

APPLE, GOOGLE ALEBO AMAZON?
Ak človek investuje do akcií jednej firmy – akokoľvek 
renomovanej, vystavuje sa veľkému riziku závislosti 
od úspechu jedného podnikateľského príbehu. Ak 
daná firma nebude úspešná, riziko neúspechu pri 
investovaní je veľké. Preto jedno zo zlatých inves-
tičných pravidiel odporúča neinvestovať do jednej, 
dvoch či desiatich akcií. Čím viac akcií kúpite, tým 
viac rozložíte riziko, že ste „stavili na zlého 
koňa“.

POČULI STE UŽ O ETF?
Exchange traded funds, známe ako ETF alebo verej-
ne obchodované fondy, sú mimoriadne populárne. 
Prečo to tak je? Prostredníctvom nich totiž môžete 
zarábať na stovkách firiem, stovkách podnikateľ-
ských príbehov. Ak sú tie firmy z rôznych sektorov 
či rôznych častí sveta, tým viac rozkladáte riziko. 
Navyše, investovanie cez ETF je aj mimoriadne ná-

AKO JEDNODUCHO ZARÁBAŤ 
NA AKCIÁCH FIRIEM

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Management

Ak si kúpim akciu firmy, podieľam 
sa na jej majetku aj finančných 
výsledkoch.

TIP:
Ako zabezpečiť, aby vám dobré obdobia 
neunikali? Pravidelným investovaním formou 
Investičného sporeniaTB.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/#285
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
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kladovo efektívne (minimálne poplatky znamenajú 
vyšší výnosový potenciál).

Výbornou správou pre klientov Tatra banky je fakt, že 
vďaka novému Globálnemu akciovému fonduTB, 
investujúcemu do ETF fondov je takéto investova-nie 
prístupné každému, a to doslova s akoukoľvek 
sumou. Vďaka tomu získajú vaše peniaze prístup k:

   akciám viac ako 2 000 najvýznamnejších sve-
tových firiem,
   všetkým akciovým trhom sveta, na ktorých sa 
oplatí byť,
   akciám firiem zo všetkých sektorov svetovej 
ekonomiky.

POZITÍVNYCH OBDOBÍ JE VÝRAZNE VIAC
Na finančných trhoch sa striedajú dobré aj zlé roky. 
Dôležité je, že pozitívnych období je výrazne viac 
a trvajú dlhšie ako negatívne obdobia. Ak by sme 
sa pozreli na ročnú výkonnosť svetových akcií za 
posledných päťdesiat rokov, zistili by sme, že až  
v 75 % prípadov ukončili svetové akcie rok s pozi-
tívnou výkonnosťou.

Ak chceme, aby hodnota našich úspor v čase rástla, 
potrebujeme, aby „pracovali“. Pravidelným investo-
vaním do akciového fondu budete akcie nakupo-
vať stále, bez ohľadu na to, či sú trhy na maximách, 
alebo na minimách. V poklesoch budete za vašu 
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https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?tab=saving&story=property&strategy=dynamic&slider1=50&slider2=5&fundSelected=322-1
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Graf: Modelový príklad investičného sporenia  (v EUR)
Zdroj: Tatra Asset Management

mesačnú platbu nakupovať viac podielov, keď sa 
situácia zlepší, budete z toho benefitovať.

MÁ ZMYSEL INVESTOVAŤ DO AKCIÍ IBA  
S VEĽKÝMI SUMAMI?
Nie. Práve naopak, tým by ste sa vystavovali vyššie-
mu riziku nesprávneho načasovania vašej investície, 

napr. v prípade investície po výrazných nárastoch, 
alebo keď sú akciové trhy na maximách.

Pravidelné investovanie formou Investičného 
sporeniaTB do akciových podielových fondov je 
najjednoduchší spôsob, ako zarábať na širokom 
portfóliu akcií firiem aj pri nízkych investovaných 
sumách. A čo je dôležité, takéto investovanie navy-
še výrazne znižuje investičné riziko v porovnaní  
s investovaním väčšej sumy do jednej akcie či nie-
koľkých akcií.TIP:

Investičné sporenieTB 50 eur mesačne do glo-
bálnych akcií vám pri očakávanom priemernom 
výnose 6 % p. a. môže priniesť viac ako  
8 000 eur. Po 15 rokoch dokonca viac ako
14 000 eur. Spojenie času a správneho pro-
duktu má pri investovaní veľkú silu.

TIP:
Investičné sporenieTB sa dá otvoriť jednoducho 
a pohodlne aj cez mobilnú aplikáciu Tatra 
banka.
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https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?tab=saving&story=property&strategy=dynamic&slider1=50&slider2=5&fundSelected=322-1
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?tab=saving&story=property&strategy=dynamic&slider1=50&slider2=5&fundSelected=322-1
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
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INVESTIČNÝ FILTER 

Sledujete už náš nový Investičný filterTB na Instagrame alebo na YouTube?
Prinášame vám v ňom najdôležitejšie informácie z investičného sveta za uplynulý týždeň.

Odteraz už nebudete musieť každý týždeň poze-
rať investičné novinky na rôznych i zahraničných por-
táloch, pretože to urobíme za vás. Pozbierame, 
preberieme a pekne zabalené vám pošleme každý 
týždeň do Investičného filtraTB. 

Majte informácie, ktoré majú cenu zlata, na dosah 
ruky, priamo v mobile cez Instagram alebo YouTube 

a sledujte Investičný filterTB už dnes.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog/?t=11101
https://www.instagram.com/stories/highlights/18158494870041057/?hl=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5rZh1Ll6e8iJh2OXL9fowKG0HEeOnzz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5rZh1Ll6e8iJh2OXL9fowKG0HEeOnzz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5rZh1Ll6e8iJh2OXL9fowKG0HEeOnzz
https://www.instagram.com/stories/highlights/18158494870041057/?hl=en
https://www.instagram.com/stories/highlights/18158494870041057/?hl=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5rZh1Ll6e8iJh2OXL9fowKG0HEeOnzz
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog/?t=11101
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V POSLEDNOM ČASE SME SI 

VŠETCI PREŠLI TURBULENTNÝM 

OBDOBÍM. ZABRAŤ SME 

NEDOSTALI LEN MY, ALE AJ NAŠE 

RODINNÉ ROZPOČTY.

Veľké množstvo ľudí zostalo doma, bez práce, 
automaticky aj bez príjmu. Riešili sa odklady splá-
tok, rušili sa plány, odkladali väčšie nákupy. Dýcha 
sa omnoho jednoduchšie, keď sa na takéto 

obdobie človek pripraví. Má vytvorenú rezervu, 
na ktorú môže v prípade potreby siahnuť a nemusí 
rozmýšľať nad „uťahovaním opasku“.

Všetko na svete sa vyvíja v cykloch. Príroda je na jar 
v rozkvete. Všetko rastie, aby mohli počas leta plody 
dozrieť a my sme ich mohli na jeseň obrať. Nasle-
duje zima, obdobie, keď si príroda oddýchne, aby 
mohol tento cyklus pokračovať ďalej. Očakávať, že 
sa nám bude iba dariť a neustále budeme len zbierať 
plody úspechu, je v tomto kontexte veľký omyl. Hor-
šie časy prídu, tak, ako prišli teraz a otázkou bude, 
ako sa na ne dokážeme pripraviť.

VÝHODY PRAVIDELNÉHO 
INVESTOVANIA – INVESTOVANIE 
JE PRE KAŽDÉHO 

Jakub Pavlík, produktový manažér Tatra Asset Management
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Naša príprava by mala prebiehať práve v obdo-
bí, keď je všetko v poriadku. Mali by sme odkladať 
časť „úrody“ na obdobie, keď sa „urodí menej“. Pre-
nesme túto metaforu o úrode do dnešného sveta. 

Aktuálne dosahy pandémie koronavírusu sa vás 
výraznejšie nedotkli? Výborne, znamená to, že stále 
zbierate dobrú úrodu. Je čas odkladať jej časť na 
horšie časy. Nevieme, koľko tu s nami pandémia 
bude. Či sa nedotkne aj vás. Ako sa obmedzí náš 
bežný život. 

Zlaté pravidlo hovorí, že by sme mali odkladať 
10 % svojho príjmu. Nedarí sa vám odkladať  
10 %? Odkladajte si 8 % alebo 5 %. Akákoľvek 
suma je lepšia ako žiadna. Aj sporením 50 eur 
mesačne sa dá nahromadiť väčšia suma peňazí. Dô-
ležité je odkladať tieto peniaze na správne miesto. 
Ak tak budete robiť 5 rokov na účet s nulovým zhod-
notením, nahromadíte 3 000 eur.

Keď však dáte vašim peniazom šancu zarobiť a bu-

dete sporiť napríklad do podielového fondu s prie-
merným zhodnotením 3 % ročne, tak sa pri rovnakej 
vkladanej sume a rovnakej dobe môžete dostať na 
sumu 3 240 eur. Zdá sa vám to malý rozdiel? Keby 
ste našli na ulici ležať 240 eur, zoberiete ich? 
Sme presvedčení, že áno. Tak prečo nesiahnuť 
po ziskoch, ktoré sú od vás vzdialené len jedno 
rozhodnutie?

Sporiť, alebo sporiť investične? To je otázka. Po-
vedal by si možno Shakespearov Hamlet v dnešnej 
dobe. Mohlo by sa zdať, že sporením nič neriskuje. 
Súhlasíme. Neriskuje a prehrá ešte pred začatím 
zápasu. Odkáže totiž svoje úspory na to, že nepo-
stačia na pokrytie jeho výdavkov o tri, štyri alebo päť 
rokov.

Ceny rastú a budú rásť aj ďalej. Keď však nebudú 
rásť aj jeho úspory, tak je tento boj dopredu pre-
hratý. Práve Investičné sporenieTB dáva úsporám 
šancu, že dokážete pokryť svoje výdavky a rast 
cien aj neskôr. 

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/novy-investor/?tab=saving&story=property&strategy=dynamic&slider1=50&slider2=5&fundSelected=322-1
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/sporenie-k-uctu/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/
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AKCIOVÉ TRHY BOLI EŠTE PRED 

NIEKOĽKÝMI MESIACMI VO 

VÝRAZNÝCH POKLESOCH. VÄČŠINA 

INVESTOROV POČÚVA, ŽE TOTO 

NIE JE DOBRÉ OBDOBIE NA 

PREDÁVANIE INVESTÍCIÍ, PRÁVE 

NAOPAK, JE ČAS NAKUPOVAŤ. 

KTO BY VŠAK NEMAL OBAVY 

KÚPIŤ AKCIE, KEĎ VIDÍ, ŽE DENNÝ 

POKLES 5 % AŽ 10 % MÔŽE NASTAŤ 

NEPRÍJEMNE ČASTO?

Využili ste túto príležitosť? Ako sa zachováte, ak vám 
bude ponúknutá ďalšia? Vieme, že v čase veľkej 
nervozity sa otázka „kúpiť, či nekúpiť“ stáva silnou 
emóciou. Existuje však viacero pomôcok, ako 
spraviť dobré rozhodnutie aj v tejto situácii. 
Pozrime sa na dve základné.

1. MATEMATIKA JE NA NAŠEJ STRANE
Najsledovanejší index svetových akciových
trhov, americký S&P 500, dosiahol svoje predko-
ronové maximum 19. februára 2020 na úrovni
3 386 bodov. Za necelých päť týždňov jeho
hodnota poklesla o 33,9 %, keď sa 23. marca
obchodovanie ukončilo na hodnote 2 237 bodov
(2 237/3 386 - 1 = -33,9 %).

O koľko percent musia akcie vzrásť, aby sme sa 
dostali na predchádzajúce maximum?

Stačí jednoducho upraviť predchádzajúci výpočet 
a dostaneme 3 386/2 237 - 1 = 51,3 %. Výsledok 
môže byť na prvý pohľad zarážajúci. Teraz už vieme, 

že ten, kto mal to šťastie a kúpil akcie 23. marca, 
dosiahol približne 50 % výnos, keď sa akcie dostali 
opäť na svoje minulé maximum.

Dôvodom je jednoduchá aritmetika výnosov, keď 
nárasty musia byť vyššie ako predchádzajúce 
poklesy, aby sa hodnota dostala na začiatočnú 
úroveň.

Uveďme si ešte jeden príklad.
Nech investícia stratí 50 % a jej hodnota poklesne 
zo 100 eur na 50 eur. O koľko musí vzrásť 50-euro-
vá investícia, aby jej hodnota opäť dosiahla 100 eur? 
Teraz je to už jednoznačné, musí vzrásť o 100 %.

Povedzme, že sme 23. marca urobili prvý a jediný 
predpoklad, a to, že akcie sa skôr alebo neskôr vždy 
vrátia na svoje predchádzajúce maximum. Za ako 
dlho by to mohlo byť?

KÚPIŤ, ČI NEKÚPIŤ AKCIE 
V POKLESOCH? 

František Štulajter, vedúci oddelenia Risk manažmentu Tatra Asset Management
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Spôsob výpočtu: 
(1 + 51,3 %) ^ (1/počet rokov potrebných na vyrov-
nanie predchádzajúceho maxima akciových trhov) -1

Ak ste boli veľmi pesimistickí a čakali, že sa akcie 
vrátia na svoje maximum až  za desať rokov, v po-
rovnaní s akýmkoľvek iným súčasným sporiacim 
produktom je ročný výnos 4,2 % vynikajúce 
zhodnotenie. Už vieme, že návrat na maximum trval 
rekordne krátko, približne 5 mesiacov. 

2. NAŠE BUDÚCE EMÓCIE SÚ POD
KONTROLOU
Emócie môžu zruinovať dobrú investíciu. Stáva sa to
pri hodnotení našich minulých rozhodnutí. Kto nech-
ce riskovať pokazenie svojho dobrého rozhodnutia,
mal by si už pri samotnej investícii odpovedať aj na
tieto otázky:

   Ako sa budem cítiť, ak moja investícia 
poklesne o 30 %, 40 %, 50 %? Budem to 
ľutovať? Budem pochybovať o tom, že viem, 
čo je to za investíciu?
   No tiež – ako sa budem cítiť, ak mi „ujde 
vlak“ a ja nestihnem kúpiť za nižšie ceny? 
Kúpim rýchlo, aby som to ešte stihol alebo 
budem trpezlivý?

Správne je predstaviť si tieto situácie pri každej väčšej 
investícii. Moment prekvapenia môže prísť z finanč-
ných trhov, nie z našich pocitov. Celkom určite sa to 
ľahšie povie, ako naozaj urobí. Časom sa však dá na-
učiť, ako pracovať s premenlivosťou finančných trhov.

Ukázali sme si, ako jednoducho zrátať očakáva-
ný výnos, ak si myslíme, že svetová ekonomika 
sa skôr či neskôr zotaví. Investovanie časti voľ-
ných peňazí, pokračovanie v sporení (s prípad-
ným zvýšením sporiacej platby) alebo vytvorenie 
nového sporenia vytvára priestor na zvyšovanie 
výnosového potenciálu do budúcnosti. 

Investujte jednoducho do 
Podielových fondovTB. Akcie sú 
takmer v každom. Vyberte si 
taký, ktorý vám najviac vyhovuje.

Vyrovnanie maxima akciových 

trhov z 19. februára 2020

Výnos (p. a.)

za 1 rok 51,3 %

za 2 roky 23,0 %

za 3 roky 14,8 %

za 5 rokov 8,6 %

za 10 rokov 4,2 %

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/
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Graf: Vývoj akciového indexu S&P500 v roku 2020 (v bodoch)
Zdroj: Tatra Asset Management

PO KAŽDEJ BÚRKE VYJDE SLNKO.

Rok 2020 si budeme pamätať aj ako rok s do-
teraz historicky najrýchlejším prepadom indexu 
S&P 500 väčším ako 30 % a tiež s rekordne 
rýchlym návratom na predošlé maximá.

Stačilo 22 obchodných dní. Obavy z celosvetovej 
pandémie a zastavenia ekonomiky spôsobili  
rekordne rýchly prepad akciového trhu. Klesal od 
19. februára do 23. marca, keď dosiahol svoje dno.
Prepad sa zastavil na -35 %.

Na konci marca sa nálada na finančných trhoch 
opäť zmenila. Odvtedy rástli v podstate celý druhý 
a tretí kvartál. Tento rast bol spôsobený viacerými 
faktormi. Pomohli najmä stimuly vlád a centrálnych 
bánk, pokles šírenia koronavírusu a opätovné otvára-
nie ekonomík. 

A tak sme zažili už druhý historický rekord  
S&P 500 v tomto roku. Trvalo mu iba 126 ob-
chodných dní (približne 5 mesiacov) dosiahnuť novú 
rekordnú úroveň po tom, ako klesol o minimálne  
20 %, čo je úroveň, ktorá definuje medvedí (pokles-
ný) trh. 

GRAF INVESTIČNÝCH 
TAMTAMOV

Jakub Pavlík, produktový manažér Tatra Asset Management

3 200

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 400

3 600

31
.1

2.
 2

01
9

10
.1

. 2
02

0

22
.1

. 2
02

0

31
.1

. 2
02

0

11
.2

. 2
02

0

21
.2

. 2
02

0

3.
3.

 2
02

0

12
.3

. 2
02

0

23
.3

. 2
02

0

1.
4.

 2
02

0

13
.4

. 2
02

0

22
.4

. 2
02

0

1.
5.

 2
02

0

12
.5

. 2
02

0

21
.5

. 2
02

0

2.
6.

 2
02

0

11
.6

. 2
02

0

22
.6

. 2
02

0

1.
7.

 2
02

0

13
.7

. 2
02

0

22
.7

. 2
02

0

31
.7

. 2
02

0

11
.8

. 2
02

0

20
.8

. 2
02

0

31
.8

. 2
02

0

10
.9

. 2
02

0

21
.9

. 2
02

0



21

Michal Gálik, produktový manažér Tatra Asset Management

5 + 1 DÔVOD, PREČO 
SÚ PODIELOVÉ FONDY 
AJ PRE VÁS

ZVAŽUJETE INVESTOVAŤ 

EXISTUJÚCE ÚSPORY ALEBO 

ZAČAŤ INVESTIČNE SPORIŤ? 

TU JE 5 + 1 DÔVOD, PREČO 

SÚ PODIELOVÉ FONDY PRVOU 

VOĽBOU.

1. CHCETE ZAUJÍMAVO ZHODNOTIŤ SVOJE
ÚSPORY ALEBO SPORIŤ S VYŠŠÍM VÝNOSOM?
V minulosti nebolo nič výnimočné získať 2 – 3 %
výnos na garantovanom termínovanom vklade. Doba
sa dávno zmenila a ako nám hovoria centrálne ban-

ky, s vysokou pravdepodobnosťou to ešte roky tak 
zostane. Slovo „garantovaný“ musíte oželieť  
a akceptovať skutočnosť, že pre takýto výnos 
musíte investovať. Spolu s investovaním prichádza 
aj nová skutočnosť, hodnota vašich úspor môže 
počas doby investovania kolísať. Pri investovaní je to 
však prirodzené a nie je to dôvod na paniku. V prí-
pade, že kolísanie hodnoty vašich úspor je pre vás 
prekážkou, otočte ho vo svoj prospech a investujte 
pravidelne. Tak budete v každom poklese nakupovať 
za lepšie ceny a zhodnotenie vašich úspor bude  
o niekoľko rokov ešte zaujímavejšie.

2. BOJÍTE SA, ŽE O VŠETKO MÔŽETE PRI
INVESTOVANÍ PRÍSŤ?
Podielové fondy majú v sebe zabudovanú „poist-
ku“ proti prerobeniu celej investície. O všetky penia-
ze by ste mohli prísť, ak by ste investovali napríklad
do akcií jednej spoločnosti a tá by skrachovala.
Investícia v podielovom fonde je však široko roz-
ložená. Napríklad v zmiešanom fonde môže byť
niekoľko desiatok, stoviek či tisícok rôznych akcií,
dlhopisov, rôzne druhy komodít, cudzích mien
a hotovosť. Ak sa jednej spoločnosti nedarí, iné
nakúpené spoločnosti hodnotu vašej investície

Fondy sú ľahko dostupné 
a využívané.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-balanced-fond/
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podržia. Ak sa nedarí celkovo akciám, môžu vám 
pomôcť vo fonde nakúpené dlhopisy.

3. NIKDY STE INVESTOVANIU NEROZUMELI?
Nemáte vzdelanie ani skúsenosti na to, aby ste sami
investovali svoje peniaze, či nechcete tomu venovať
veľa času? Pri investovaní do podielového fondu
robí všetko za vás profesionálny portfólio mana-
žér. Zhodnotiť vašu investíciu je jeho práca na plný
úväzok. On rozhoduje, kam investuje peniaze a kedy
kúpiť alebo predať rôzne investície vo fonde.

4. BOJÍTE SA, ŽE NEBUDETE MAŤ NAD
SVOJIMI PENIAZMI KONTROLU?
Investujete jednoducho, v mobilnej aplikácii Tatra
banka, vo svojom Internet bankinguTB alebo v
spolupráci s bankárom v pobočke. Investícia začne
pracovať na dosiahnutí výnosu už od prvého pracov-
ného dňa, ako peniaze do fondu odošlete. Počas
trvania investície máte neustále informáciu
o hodnote investície dostupnú napríklad v
aplikácii Tatra banka vo svojom telefóne. A koľko
trvá získať peniaze z fondu naspäť na svoj bežný
účet? Presne jeden pracovný deň. Výber však vždy
zvážte. Peniaze by mali vo fonde zotrvať minimálne
počas odporúčaného investičného horizontu. Ten
má každý fond určený individuálne.

5. NEMÁTE NA INVESTOVANIE DOSTATOK
PEŇAZÍ?
Práve preto si zvoľte podielový fond ako miesto,
kde budete pravidelne sporiť. Ak si chcete vytvoriť
zaujímavú výšku úspor, na bežnom alebo sporiacom

účte to nebude fungovať. Podielový fond prináša vý-
hodu, ktorú však ľudia často mylne neberú do úvahy. 
Peniaze sporíte mimo svojho bežného účtu a nie 
sú dostupné v okamihu, keď nakupujete a práve 
si zmyslíte, že ich miniete. Do druhého dňa, keď 
by vám prišli na účet z podielového fondu, dokážete 
nájsť viacero argumentov, prečo to, čo ste si chceli 
impulzívne kúpiť, nepotrebujete. A vaše úspory tak 
môžu ďalej rásť. 

+1   AJ KEBY STE CHCELI INVESTOVAŤ,
NEMAJÚ PRE VÁS TEN SPRÁVNY FOND?
Naopak, fondy môžete využiť na plnenie rôznych
životných cieľov. Ak ste opatrnejší, alebo chcete
riešiť ciele v horizonte 5 rokov, budete hľadať
konzervatívne fondy. V nich vám portfólio manažér
namieša investíciu napríklad z menšej časti akcií
(v priemere 20 % vašej investície) a viac investuje
do konzervatívnejších dlhopisov. Naším najpredá-
vanejším konzervatívnym riešením je Balanced
fondTB.

Odvážnejší investor si môže vybrať rastové fondy, 
kde je podiel akciovej zložky vyšší (v priemere  
40 %) a investovanie by malo trvať dlhší čas ako 
pri konzervatívnych fondoch, aspoň 7 rokov. V tejto 
kategórii môžete investovať do Dynamic Balanced 
fonduTB.

Dynamické akciové fondy využijú zase tí, ktorí 
majú na plnenie svojho cieľa pred sebou 10 a viac 
rokov. V ponuke na takýto účel máme napríklad Glo-
bálny akciový fondTB. Podiel akcií v týchto fondoch 
je 100 % a majú najvyšší výnosový potenciál.

Na celom svete je zainvestovaných až 50 bilió-
nov eur vo viac ako 120-tisíc podielových fon-
doch. Okrem bežných ľudí využívajú túto investičnú 
možnosť poisťovne, penzijné spoločnosti, veľké 
firmy. V Európe bolo v polovici roka 2020 investova-
ných vo fondoch celkovo 16 biliónov eur, z toho na 
Slovensku 9 miliárd eur. V USA je úloha fondov rov-
nako nezanedbateľná, pomáhajú totiž zhodnocovať 
až štvrtinu osobných financií Američanov a celkovo 
sú v nich investície v hodnote 24 biliónov eur.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-balanced-fond/
https://moja.tatrabanka.sk/html-tb/?rt=products/tam/add-savings
https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/detail-konta
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-balanced-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-dynamic-balanced-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/preco-vznikli-podielove-fondy/
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|  0800 00 1100  |  +421 2 5919 1000  |  dialog@tatrabanka.sk  |  www.tatrabanka.sk

Zarábajte na úspechu svetových fi riem.

Globálny akciový fondTB

mailto:dialog@tatrabanka.sk
http://www.tatrabanka.sk
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-globalny-akciovy-fond/
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LIFE CYCLE KONCEPT 
DDS TATRA BANKY NAPĹŇA 
OČAKÁVANIA

Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky

OTVORENIE INDIVIDUÁLNEHO 

DÔCHODKOVÉHO SPORENIA JE 

JEDNÝM Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 

FINANČNÝCH ROZHODNUTÍ 

KAŽDÉHO ČLOVEKA, PRETOŽE 

ZÁSADNE OVPLYVŇUJE NÁŠ 

PRÍJEM POČAS 15 AŽ 20 ROKOV 

ŽIVOTA NA DÔCHODKU. NA 

ZAČIATKU JE KĽÚČOVÉ SAMOTNÉ 

ROZHODNUTIE ZAČAŤ SI SPORIŤ 

NA DÔCHODOK. NEMENEJ 

DÔLEŽITÉ JE VŠAK NASTAVIŤ SI 

SVOJE DÔCHODKOVÉ SPORENIE 

SPRÁVNE.



UNIKÁTNOSŤ V III. PILIERI
Zmena spôsobu riadenia dôchodkových fondov 
DDS Tatra banky v auguste 2015 na stratégiu  
Comfort lifeTB sa časom ukázala ako dobré  
a zmysluplné rozhodnutie. Na pripomenutie – vhod-
ne vybraný fond Comfort lifeTB sa v prvých rokoch 
sporenia zameriava na zhodnotenie úspor, čo 
znamená, že investuje do akcií najlepších spoloč-
ností po celom svete. V závere pred odchodom do 
dôchodku začne postupne presúvať zhodnotené 
úspory do konzervatívnejších aktív s nízkym rizikom 
a tým ich v správnom čase chráni pred negatívnym 
vplyvom finančných trhov.

SPRÁVNE NASTAVENIE SPORENIA JE 
KĽÚČOVÉ NA DOSIAHNUTIE CIEĽA
Investičná stratégia Comfort lifeTB priniesla absolút-
ny komfort pri dôchodkovom sporení. Aby fungo-vala 
správne, je kľúčové vybrať si na základe roku 
narodenia taký fond, ktorý korešponduje s predpo-
kladaným rokom odchodu do dôchodku a samotné 
skonzervatívnenie (ochrana úspor) prebehne násled-
ne automaticky v posledných rokoch pred penziou.  

Otvorene možno konštatovať, že správne načasovať 
zmenu fondu na účely znižovania rizika pred odcho-
dom do dôchodku je náročné aj pre profesionálneho 
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Rozdelenie fondov Comfort lifeTB 

2040

Comfort lifeTB 2040
Pre klientov narodených
v období medzi januárom
1971 a decembrom 1980

2030

Comfort lifeTB 2030
Pre klientov narodených

v období medzi septembrom
1961 a decembrom 1970

Comfort lifeTB 2020
Pre klientov narodených
v auguste 1961 a skôr

2020 2050

Comfort lifeTB 2050
Pre klientov narodených

v období medzi januárom 1981 
a decembrom 1990.

2060

Comfort lifeTB 2060
Pre klientov narodených
v januári 1991 a neskôr.

Obdobia odchodu
do dôchodku

Graf: Priebeh skonzervatívňovania fondov Comfort lifeTB (v %)
Zdroj: DDS Tatra banky 
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https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2020
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2030
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2040
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2060.html#detail-fondu
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2060.html#detail-fondu
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2060.html#detail-fondu
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life.html
https://www.ddstatrabanky.sk/s/62379236/images/web/dds_logo_white.png
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life.html
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life.html
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investora. Konkurenčné DDS-ky a ich klientov preto 
čaká extrémne náročná úloha, ako a kedy zvládnuť 
tento proces tak, aby nesprávnym načasovaním 
zmeny fondu negatívne neovplyvnili budúci dôcho-
dok sporiteľov. 

VÝNOSY POTVRDZUJÚ FUNKČNOSŤ 
KONCEPCIE Comfort lifeTB

Pohľad na výnosovosť našich fondov potvrdzuje, 
že koncepcia funguje v zmysle svojho účelu. Pri 
poslednom poklese finančných trhov v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 bolo zjavné, že pokles 
fondu Comfort life 2020TB bol až cca päťnásobne 
menší ako fondu Comfort life 2050TB. Tento príklad 
dobre ilustruje schopnosť už skonzervatívneného 
fondu Comfort life 2020TB (určeného pre sporiteľov 
tesne pred dôchodkom) ochrániť v prípade poklesov 
veľkú časť ich budúceho dôchodku. 

Keďže prepad finančných trhov bol tentoraz opäť 
krátkodobý, aj dynamický fond Comfort life 2050TB, 
určený pre mladších sporiteľov, už v auguste 
dokázal vyrovnať priebežné poklesy a výborne 
zvládol tento náročný rok.

OTVORENIE FONDU Comfort life 2060TB 

Aktuálna ponuka fondov DDS Tatra banky sa kon-
com septembra rozšírila o najnovší fond Comfort life 
2060TB, ktorý je určený pre najmladších klientov  
a súčasne bude najdynamickejším fondom v port-
fóliu s najväčším zastúpením akciovej zložky v našej 
ponuke.

Rovnako dôležité je však nastaviť 
si správne svoje dôchodkové 
sporenie.

Graf: Vývoj Comfort life 2020TB a Comfort life 2050TB v roku 2020 (v %)
Zdroj: DDS Tatra banky 

0

-25

-20

-15

-10

-5

5

31
.1

2.
 2

01
9

31
.1

. 2
02

0

29
.2

. 2
02

0

31
.3

. 2
02

0

30
.4

. 2
02

0

31
.5

. 2
02

0

30
.6

. 2
02

0

31
.7

. 2
02

0

31
.8

. 2
02

0

Comfort life 2050TB

Comfort life 2020TB

https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2020
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2060.html#detail-fondu
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2060.html#detail-fondu
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POROVNANIE VÝNOSOV S KONKURENCIOU
Za zmysluplné porovnávanie výkonností fondov v III. 
pilieri je možné považovať porovnanie dynamických 
fondov. Každá spoločnosť má jeden dynamický fond 
určený pre mladých sporiteľov a na ňom je možné 
pozorovať konkurencieschopnosť jednotlivých fon-
dov. Ako teda vyzerá výkonnosť dynamických akcio-
vých fondov DDS všetkých spoločností v sektore? 

Z porovnania vidíme, že Comfort life 2050TB od 
DDS Tatra banky dosahuje v posledných rokoch 
najlepšiu výkonnosť spomedzi všetkých akciových 
fondov na trhu a výkonnosťou prekonáva aj pasívne 
indexové fondy, kde sú klienti vystavení oveľa väčšie-
mu riziku.

Otázne stále je, aký dosah na výkonnosť dôchodko-
vých fondov bude mať druhá vlna pandémie, avšak 
s určitosťou vieme povedať, že sporitelia DDS Tatra 
banky sú vďaka funkčnosti investičnej stratégie 
Comfort lifeTB vo významne lepšej situácii, ako sú 
sporitelia v konkurenčných spoločnostiach.

Napriek prebiehajúcej pandémii mal 
Comfort life 2050TB ako jediný 
dynamický fond v tomto roku na 
konci augusta kladné zhodnotenie.

Graf: Celkové čisté zhodnotenie dynamických fondov 1. 1. 2016 – 31. 8. 2020 (v %)
Zdroj: DDS Tatra banky 
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– Globálny akciový d.d.f.

Stabilita 
– Akciový d.d.f.

NN 
– Rastový d.d.f.

https://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life.html
https://www.ddstatrabanky.sk/sk.html
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050
https://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050
https://www.ddstatrabanky.sk/sk.html
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Umenie. Vzdelanie. Technológie.

Tri svety. Jedna banka.

www.tatrabanka.sk

Posúvame hranice bankovníctva, kde umenie,
vzdelanie a technológie spoluvytvárajú
novú inteligentnú budúcnosť.

http://www.tatrabanka.sk
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Grafická a kreatívna koncepcia
MADE BY VACULIK

Grafická úprava
bee&honey, s.r.o.
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-BLF, TAM-DBLF, TAM-GAF. Peňažné 
prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, 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-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.
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Posúvame hranice bankovníctva, kde umenie,
vzdelanie a technológie spoluvytvárajú
novú inteligentnú budúcnosť.
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Sporte investične
S novým Investičným sporenímTB môžete zhodnocovať aj nižšie sumy. Otvorte 
si ho pohodlne cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách 
Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

https://moja.tatrabanka.sk/app/podielove-fondy/nove-investicne-sporenie
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/sporenie/



