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Sporenie skutočne nie je finančne ná-
ročné. Dá sa sporiť aj jedným centom 
mesačne. Minimálna investícia závisí 

od produktu a finančnej inštitúcie.

Bežný účet nemá zhodnotenie a ani obme-
dzenie dostupnosti peňazí. Výška poplatku 
závisí od banky a jej podmienok. 

Termínovaný účet je časovo obmedzené 
úročenie vkladu v banke. Obmedzená je aj 
dostupnosť peňazí formou sankcií za pred-
časné ukončenie zmluvy.

Sporiaci účet je podúčtom k  bežnému 
účtu. Má porovnateľné zhodnotenie ako 
termínovaný účet, neraz po splnení urči-
tých podmienok (napr. aktívne využívanie 
bežného účtu). Peniaze na sporiaci účet sa 
posielajú prevodným i  trvalým príkazom, 
ale i navýšením sumy pri platení. Časté vý-
bery môžu byť spoplatnené. Banky obme-
dzujú výšku úročených úspor.

Vkladná knižka je „zošit“ formátu A6, do 
ktorého sa zaznamenávajú vklady,  výbery 
a  úroky. Úročenie je na úrovni termíno-
vaných vkladov, avšak nie je počas trvania 
vkladu nemenné. Výber peňazí bez sankcií 
je možný až po ohlásení výberu a uplynu-
tí výpovednej lehoty. Mnohé banky tento 
produkt už neponúkajú.

Stavebné sporenie je obdobou šesťročnej 
vkladnej knižky. Okrem úrokov sa k vkla-
dom pripisuje štátna prémia, ktorej výška 
a  podmienky pridelenia závisia aj od ak-
tuálnych zákonov. Poplatky sa platia za 
uzavretie a vedenie zmluvy.

Cenný papier môže byť akcia, dlhopis, ale 
i podielový fond. Výnosy sú v podobe úro-
kov (dividend) a  zvýšenia ceny cenného 
papiera. Niektoré výnosy nie je potrebné 
zdaňovať. S  poplatkami je spojený nielen 
každý nákup a predaj cenného papiera, ale 
aj správa investorského účtu.

Podielové fondy kumulujú peniaze od in-
vestorov a  investujú ich na kapitálových 
trhoch. Výška predpokladaného výnosu 
závisí od typov cenných papierov, do kto-
rých fond investuje. Investície sú spoplat-
nené vstupnými a výstupnými poplatkami.

Zlato je bezpečný prístav preto, lebo je 
akceptované ako platidlo v  každom čase 
i krajine. Poplatky sú skryté v rozdielnych 
nákupných a  predajných cenách a  nákla-
doch na skladovanie.

Nehnuteľnosti sú podľa prieskumov považo-
vané za veľmi dobrú investíciu. Sporiť do nich 
je s  bežným príjmom nereálne. Dostupné  
je to prostredníctvom podielových fondov.

Ako sa dá riešiť  
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Drvivá väčšina z nás považuje sporenie za dôležité, 
väčšina z nás si mesačne odloží v priemere 100 eur 
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Riziko, výnos, 
likvidita  
a poplatky
S každou investíciou je spojené 
riziko, výnos a likvidita, ktoré 
tvoria magický (investičný) 
trojuholník. Znázorňuje, že so 
zvyšujúcim sa výnosom sa zá-
roveň zvyšuje riziko a postupne 
klesá likvidita (dostupnosť 
peňazí). Najlikvidnejšie sú pe-
niaze (Cash is the King), k me-
nej likvidným aktívam patria 
nehnuteľnosti (nákup a predaj 
sa počíta v týždňoch). Výnos 
môže mať zmluvnú podobu 
(bankové vklady, dlhopisy) 
alebo ako podiel na úspechu 
(akcie). Vo všeobecnosti platí, 
že čím je potenciál výnosu 
vyšší, tým vyššie sú aj poplatky 
spojené s produktom. Riziko 
je premenlivosť výšky výnosu, 
jeho nedosiahnutie až pokles 
hodnoty úspor. Nulové riziko 
neexistuje.
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Až tretia kôpka je 

O BUDÚCNOSTI

Predstavme si situáciu, že všetky 
peniaze sveta sa v istej chvíli premenia 
na obilné zrnká. Teda každý jeden cent 
v každej peňaženke sa zmení na jedno 
zrnko pšenice. Nemali by sme žiadne 
peniaze, iba pšeničné zrnká. Čo bude-
me robiť, aby sme v takomto svete bez 
peňazí prežili? 

Ľuďom by tak zostala jediná možnosť, 
a to rozdeliť všetky zrnká pšenice na tri 
kôpky. Z prvej kôpky pšenice sa namelie 

múka a napečie chlieb, aby mali ľudia čo jesť. 
Druhá kôpka pšenice bude slúžiť na výmenu 
za iné tovary alebo služby. Ľudia budú mať aj 
naďalej rôzne potreby, a  preto sa bude treba 
obliekať, stavať, vyrábať, a  aby jedálny lístok 
nepozostával výlučne z  chleba, tak aj loviť či 
pestovať iné plodiny ako pšenicu.  
Na čo bude určená tretia kôpka? Ak sa zamys-
líme, čo bude potom, čo minieme zrnká z pr-
vých dvoch kôpok, tak myslíme na vlastnú bu-

dúcnosť. Potom už ostáva jediná možnosť, čo 
so zvyšnými zrnkami spraviť: zasiať do zeme, 
nechať dozrieť a následne zožať novú úrodu. Tá 
bude násobne väčšia než to, čo ľudia do zeme 
zasiali.
Zasadením zrniek do zeme sa ich na nejaký čas 
vzdávame v nádeji, že sa nám neskôr vrátia aj 
s úrokmi. Inak povedané, investujeme. 
Aby sme dlhodobo prežili, tak úplne rovna-
ko, ako by sme to robili v prípade pšeničných 
zrniek, by sme mali nakladať aj s  peniazmi. 
Zo zarobených peňazí by sme mali vyčle-
niť časť, ktorú potrebujeme na momentálne 
prežitie (kúpiť pre život nevyhnutné veci). 
Ďalšiu časť peňazí by sme si mali nechať na 
zaplatenie vecí, ktoré sa môžu neplánovane 
objaviť. Zvyšné peniaze by sa mali odkladať.  
Kto tak nerobí a žije len „z rúk do úst“, teda 
zarobené peniaze rozdelí iba na prvé dve 
kôpky, nemôže počítať s  tým, že raz bude 
žať. Pretože nikdy nesial. A  riskuje, že keď 
mu prameň pravidelného príjmu raz vyschne 

alebo sa zníži, napríklad z  dôvodu choroby 
alebo odchodu na dôchodok, tak sa jeho ži-
votná úroveň môže výrazne zhoršiť. Takže je 
jasné, že ten, kto sa chce dožiť žatvy, potre-
buje najprv zasiať, teda odkladať časť príjmov 
na neskôr.
Kto už vie, že by mal siať, potrebuje ešte nájsť 
odpoveď na otázku „kam?“ To znamená zistiť, 
do akej „pôdy“ zasiať, aby sa osivo neznehod-
notilo a aby prinieslo vysokú úrodu. No pred-
sa tam, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že 
investícia za stanovený čas prinesie najlepšie 
výsledky. Výber závisí v prvom rade od toho, 
na aký dlhý čas je človek ochotný vzdať sa svo-
jich peňazí. No a, samozrejme, výber zeme, do 
akej je vhodné siať, závisí aj od stanoveného 
cieľa. Či je tým cieľom čo možno najvyššia 
úroda (zhodnotenie), alebo možnosť zožať 
úrodu skôr, než bol plán. S výberom konkrét-
neho variantu je vhodné poradiť sa s  vyško-
leným finančným sprostredkovateľom alebo 
poradcom.
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Kam ukladať peniaze,  
aby to dávalo zmysel?

To je otázka, ktorú si kladie množstvo bež-
ných klientov pri pohľade na úroky bankových 
vkladov. Zdalo by sa, že odpoveď na takúto 
jednoduchú otázku nebude ani náhodou jed-
noduchá. Domnelá náročnosť vzniká najmä 
vtedy, ak človek nie je ochotný príliš veľa risko-
vať a zároveň by svoje ťažko zarobené peniaze 
chcel aj nejako zhodnotiť. Teda odložiť ich na 
neskôr s tým, že v budúcnosti si za tieto odlo-
žené peniaze kúpi viac, než by to dokázal dnes. 
Nájsť odpoveď na otázku nemusí byť ani zďa-
leka taká komplikovaná, ako by sa na prvý po-
hľad mohla zdať. A to ani u osoby, ktorá nemá 
skúsenosti s investovaním na finančnom trhu. 

Rozlúštenie hádanky
Odkladať voľné peniaze dáva zmysel vtedy, 

ak sa odložené peniaze vrátia zhodnotené. Čo 
to znamená zhodnotené? Že sa za ne v budúc-
nosti bude dať kúpiť viac ako dnes. Teda, že sa 
vráti viac, než sa odložilo. Ako to dosiahnuť? 
Existuje na to niekoľko spôsobov. Buď treba 
navštíviť kasíno, alebo kúpiť žreb v lotérii a ná-
sledne dúfať, že sa šťastie na nás usmeje. Je to 
cesta, ale s  veľkou pravdepodobnosťou bude 
výsledkom strata vkladu, nieto zhodnotenie. 
Hazard nie je pre investorov, skôr pre zúfalcov. 

Cesta, ktorá pri dodržaní pravidiel posky-
tuje vysokú mieru pravdepodobnosti získania 
zaslúženej úrody, je investovanie do reálnej 
ekonomiky. Pretože jedine reálna ekonomika, 
ktorú reprezentujú podniky a  podnikatelia, 
dokáže reálne zhodnocovať voľný kapitál, čo sú 
peniaze, ktoré tam vložili občania - investori. 

Ako sa to robí ? Veľmi jednoducho prostred-
níctvom cenných papierov, ktoré vydávajú 

podniky, aby financovali svoj rozvoj a podni-
kanie. Neexistuje lepší a  bezpečnejší spôsob, 
ako dlhodobo voľné peniaze, ktoré si človek 
chce odložiť na vzdialenú budúcnosť (napr. na 
dôchodok), zhodnotiť výhodnejšie, ako keď 
ich nechá pracovať v  reálnej ekonomike. To 
znamená kúpiť akcie úspešných spoločností 
alebo investovať do podielových fondov, ktoré 
takéto akcie kúpia za investorov. 

Kto od peňazí požaduje, aby pre neho zaro-
bili ďalšie peniaze, potrebuje sa priamo podie-
ľať na podnikaní. Nie je šanca, aby peniaze od-
ložené doma v skrini alebo v banke na bežnom 
účte vyrobili dosť peňazí navyše tak, že sa za 
ne v budúcnosti bude dať kúpiť viac než dnes. 
A  to je základný cieľ každého, kto si peniaze 
odkladá na neskôr. 

  Róbert Kopál
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Záujem sporiť môže vyprchať po zistení, koľko rôznych produktov  
je na to určených. Sporiť si je určite správny krok, avšak dôležité 
je vedieť, kam. Takže kam a na čo všetko ešte popri sporení myslieť?

Anketa

Lucia Muthová 
Allianz – SP
 
Pri otázke o vhodnom sporení ako 
jednu z dôležitých rád odporúčam 
predovšetkým vhodné poistenie 
proti nepredvídateľným udalos-
tiam. V prípade vzniku poistnej 
udalosti totiž nie je potrebné sia-
hať na finančné rezervy, ale škodu 
uhradí poisťovňa. Aké poistenie si 
uzatvoriť, závisí vždy od situácie, 
potrieb a záväzkov konkrétneho 
klienta. Dôležité je povedať, že 
poistenie slúži predovšetkým 
na krytie rizík. Ak klienti uvažujú 
o investičnom poistení, vždy by 
ho mali v prvom rade vnímať ako 
poistenie a až v druhom rade ako 
investovanie, v ktorom sa istá časť 
poistného zhodnocuje v podielo-
vých fondoch. 
Pri otázke o sporení je dôležitá 
aj oblasť zabezpečenia sa na 

dôchodok. Ľudia majú už niekoľko 
rokov možnosť sporiť si na svoj 
dôchodok v 2. pilieri. Tu odporú-
čame vybrať si vhodnú investičnú 
stratégiu, aby sa pravidelné 
príspevky na dôchodkovom účte 
zhodnocovali. Okrem toho sa na 
dôchodkový účet v 2. pilieri dá 
sporiť navyše, a to odvádzaním 
dobrovoľných príspevkov nad 
rámec zákonom stanoveného 
percenta. Je to veľmi vhodná 
forma zvýšenia svojich dôchod-
kových úspor a zabezpečenia sa 
do budúcnosti vzhľadom na nízke 
poplatky za správu a zhodnotenie.

Barbora Štubňová
VÚB banka
 
Vhodné je, aby klient využíval 
kombináciu sporiacich produktov 
a investícií a tým si zabezpečil 
dostupnosť svojich prostriedkov 
v rôznom čase. Medzi základné 
sporiace produkty patria sporiace 
účty, vkladné knižky, prípadne 
termínované vklady. Ponúkajú 
pevný výnos, avšak potenciál na 
zhodnotenie je limitovaný. Na 
druhej strane sú vysoko likvidné, 
väčšinou bez poplatkov a chráne-
né Fondom na ochranu vkladov. 
Ak klient preferuje vyššie 
zhodnotenie, má možnosť 
zhodnocovať svoje prostriedky aj 

prostredníctvom iných investič-
ných produktov. Veľmi populárne 
sú podielové fondy, pri ktorých 
banky ponúkajú možnosť výberu 
zo širokej škály ponúkaných fon-
dov. Klient vie do nich investovať 
jednorazovo, pravidelne formou 
sporenia alebo v rámci kombino-
vanej investície so zvýhodneným 
termínovaným vkladom. Táto 
kombinovaná investícia je vhodná 
ako prvá skúsenosť klienta s in-
vestovaním.

Peter Farkaš
Finportal 

Výber konkrétneho produktu 
v prvom rade závisí od cieľa 
sporenia. V súčasnosti je vhodné 
mať aj viacero sporiacich 
produktov, ktoré majú splniť rôzne 
bežné, ale aj celoživotné plány. 
Pre vytvorenie rezervy vo výške 
niekoľkomesačných výdavkov 
odporúčam konzervatívne 
produkty, pre dlhodobé zámery 
uprednostňujem produkty s vyšším 
investičným rizikom a tým aj 
očakávaným vyšším zhodnotením. 
V každom prípade klient potrebuje 
vedieť, čo môže od konkrétneho 
finančného produktu očakávať, 
či produkt spĺňa zvolené ciele 
a v tomto pomôže iba dobrý 
finančný sprostredkovateľ.

Róbert Kopál
Asociácia obchodníkov  
s cennými papiermi
 
Produktov vhodných na sporenie 
je značné množstvo, pričom 
výber tých, ktoré sú vhodné pre 
konkrétneho klienta, závisí od 
odpovedí na otázky: 
1. Aký je cieľ sporenia? (Investič-
ný cieľ) 
2. Kedy chceme cieľ dosiahnuť? 
(Investičný horizont) 
3. Akú mieru rizika sme schopní 
a ochotní zniesť? (Rizikový profil 
klienta) 
Odpovede zúžia okruh všetkých 
možných sporiacich produktov na 
množinu tých, z ktorých je vhodné 
vyberať. Ak by sme však chceli 
urobiť jednoduché zovšeobecne-
nie, napr. pre klienta, ktorý  
1. chce sporiť dlhodobo (10 a viac 
rokov), 
2. chce dosiahnuť čo možno 
najvyššie zhodnotenie 
3. a je ochotný akceptovať aj isté 
riziko možnej straty, 
potom jednoznačnou voľbou by 
mali byť produkty zamerané na 
akcie spoločnosti (napr. akciové 
podielové fondy, príp. indexové 
fondy a pod.).

Ktoré druhy 
produktov 
sú podľa vás 
vhodné  
na sporenie?



TICHÝ ZABIJAK 
PEŇAZÍ  
Aj sporenie musí mať  
hlavu a pätu
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  Fáza sporenia   Fáza vyberania z úspor
 Mesačné sporenie Trvanie sporenia Spolu vložené Mesačný výber Trvanie výberu Celkovo vybrané
          A  30 eur   20 rokov   7 200 €   60 eur   22 rokov   15 840 €
          B   20 eur   30 rokov   7 200 €   75 eur   25 rokov   22 500 €
          C   10 eur   40 rokov   4 800 €   60 eur   30 rokov   21 600 €
*Ilustračný výpočet počíta so zhodnotením 5 % ročne vo fáze sporenia a 2,5 % ročne vo fáze vyplácania.  
Stredná dĺžka života pri 62 rokoch je v súčasnosti približne 17 rokov, odhad na rok 2050 je 22 rokov.

Čím viac času do dôchodku, tým viac 
možností, ako si naň prilepšiť. Dôvodov 
na sporenie pre jeseň života je hneď 
niekoľko: predlžuje sa dĺžka života, 
miera náhrady príjmu na dôchodku 
postupne klesá, ceny sa z roka na rok 
zvyšujú...

Prilepšenie si na dôchodok znamená 
sporiť si dnes a  vyberať v  budúcnosti. 
Výška prilepšenia veľmi závisí od trva-

nia sporenia a  miery zhodnotenia. Pri správ-

nom nastavení je možné zo sporiaceho účtu 
vytiahnuť podstatne viac, než sa doň vložilo.
Koľko treba sporiť, aby sa dalo vyberať? Čím 
skôr sa so sporením začne, tým menej stačí 
sporiť. Viac ukazujú prepočty v tabuľke.

Chce to vyšší výnos 
Nadávaním na úrokové sadzby bánk si člo-

vek na chvíľu uľaví, no nepomôže si. Peniaze 
v  bankách skutočne nezarábajú a  sporiť si 
v nich dlhodobo nie je rozumné z viacerých 
dôvodov. 

Na jednej strane si časť výnosu vezme štát 
cez zrážkovú daň, nie je pri ňom žiadna forma 
daňového zvýhodnenia a čo je najhoršie, čistý 
úrok a aj vklad znehodnotí inflácia.

Aký vplyv má inflácia na naše úspory? Kto 
si v roku 1993 odložil stokorunáčku do vankú-
ša, tak si dnes za ňu môže (po výmene za eurá) 
kúpiť veci v hodnote 35 korún. Peniaz za toto 
obdobie reálne stratil 65 %. Vankúš je dobrý 
na úschovu peňazí, nie však na udržanie ich 
kúpnej sily. Netreba zúfať, aj na boj s infláciou 
existujú zbrane.

Jedinou možnosťou ako nenechať znehod-
nocovať úspory, je vložiť ich do produktu, 
ktorý ponúka potenciál výnosu vyššieho, než 
je inflácia. Čím vyšší výnos však človek žiada, 
tým vyššie riziko, že naň nedosiahne, potrebu-
je podstúpiť. 

 Pavel Škriniar

1 2 3 4 5 6 7
(0 - 0,5 %)    (-2 až +2 %) (-5 až +5 %) (-10 až +10 %) (-15 až +15 %)   (-25 až +25 %)  +/- 25 % <

Bežný úèet

Termínovaný úèet

Akciové fondy

Deriváty

*Pre stanovenie investièného rizika nie je dôležitý typ, resp. názov produktu, ale
jeho zloženie. Jeden typ produktu môže maś pri rôznych nastaveniach iný stupeò

investièného rizika.

Hypotekárne záložné listy

Korporátne dlhopisy

Realitné fondy

Zmiešané fondy

Akcie, komodity

Stupeò investièného rizika (rizikovosś investície)

Zaistené vklady

Peòažné fondy

Štátne dlhopisy

Dlhopisové fondy

Sporiace programy

Stupeň investičného rizika (rizikovosť investície)

*Pre stanovenie 
investičného rizika nie 
je dôležitý typ, resp. 
názov produktu, ale 
jeho zloženie. Jeden 
typ produktu môže 
mať pri rôznych 
nastaveniach iný 
stupeň investičného 
rizika.

Výnos 10,2 % ročne
Až 22-tisíc investorov z viacerých krajín sa 
pre prieskum spoločnosti Schroders vyjadrilo, 
aký ročný výnos očakávajú v nasledujúcich 
piatich rokoch. Chcú 10,2 % ročne. Je to 
veľa alebo málo? Index MSCI World, teda 
reprezentant investovania do celého sveta, 
sa počas uplynulých 40 rokov zhodnocu-
je 9,65 % ročne. Ich očakávania sú teda 
prehnané. Očakávania sa však líšia aj podľa 
veku. Mladí predpokladajú výnosy až 11,7 %, 
pričom pätina z nich si myslí, že budú mať 
výnosy presahujúce 20 %. S pribúdajúcim ve-
kom sa podľa výsledkov prieskumu výnosové 
očakávania znižujú.

Porovnanie sporiacich účtov  
nájdetu na stránke Moneytoo.sk tu:

www.moneytoo.sk/porovnanie-sporiacich-uctov


Nastal čas robiť  
tie správne rozhodnutia
Mať bývanie presne podľa vlast-
ných predstáv. To je legitímna 
túžba každého človeka a zároveň 
silná motivácia urobiť pre to všetko,  
čo sa len dá. 

Lenže  túžba  po  bývaní  podľa  vlastných 
predstáv je často limitovaná nielen smelými 
plánmi, ale  tiež osobnými možnosťami ob-
čana. Vo väčšine prípadov  je  totiž doslova 
odkázaný na pomoc od banky. 
Partner, ktorý pomôže
Prvá stavebná sporiteľňa vám umožní dô-

kladne sa pripraviť na kúpu alebo výstavbu 
vášho  bývania.  Vďaka  priaznivej  úrokovej 
sadzbe  v  kombinácii  so  štátnou  prémiou 
(aj v tomto roku až 66,39 €) bezpečne a vý-

hodne zhodnotíte svoje vklady na účte sta-
vebného sporenia. A keď príde reč na úver, 
PSS vám poskytne pestrú paletu možností. 
Nízka úroková sadzba
Ak sa  rozhodnete pre zásadnú zmenu 

svojho bývania,  kúpu bytu  alebo  výstav-
bu  rodinného domu,  vynikajúcou  voľbou 
je úver na bývanie. Jeho úroková sadzba 
je v PSS teraz až nebezpečne nízka. Pod-
mienkou je, aby ste tento úver do 170 000 
€  (pre manželov alebo partne-
rov  do  340  000  €)  zabez-

pečili  nehnuteľnosťou.  A  aby  sme  neza-
budli, nebezpečne nízka úroková   sadzba 
 úveru  sa  začína už od 0,99 %  ročne! Pri 
až  5-ročnom  fixe  to  predstavuje  jednu 
z  najvýhodnejších  ponúk  na  slo venskom 
bankovom trhu. 
Buďte zvedaví
Ďalšie  informácie  vám  ochotne  a  bez-

platne  poskytnú  obchodní  zástup-
covia PSS.  Ich zoznam nájdete na  
www.pss.sk  alebo  zavolajte  na 
číslo 02/58 55 58 55.

Stále rovnako výhodné!
Systém stavebného sporenia tu funguje už 
25 rokov. Pomáha najmä ľuďom s nižšími 
príjmami zabezpečiť si svoje prvé, nové alebo 
lepšie bývanie. PSS urobí všetko pre to, aby sa 
vás prípadné zmeny, o ktorých sa v súčasnosti 
diskutuje, dotkli čo najmenej alebo najradšej 
vôbec. V súčasnosti sa v stavebnom sporení 
nemení vôbec nič. Naďalej je tu pre každého 
a stále rovnako výhodné. 

INZ-03012018
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ŽENY
musia investovať viac

K eď ide o peniaze, ženy sa ocitajú v tak 
trochu schizofrenickej situácii. Na 
jednej strane sú ženy vo väčšine slo-

venských rodín „ministrami financií“. Spravu-
jú bežný rodinný rozpočet a  riešia záležitosti 
spojené s  denným nákupom a  platením ná-
jomného. Keď však ide o veľké peniaze, naprí-
klad o hypotéku alebo sporenie na dôchodok, 
tieto rozhodnutia rady prenechajú mužom, 
Prečo je to tak a prečo je to nesprávne? 

Keď sa pýtame žien na investovanie, veľká 
väčšina z nich odpovie, že ich to nebaví. A pre-
čo? Veci ako finančné trhy, inflácia,  úrokové 
miery či akcie sú „mimo ich radaru“. Pokla-
dajú ich za abstraktné, zamotané a  do veľkej 
miery aj rizikové. Existuje pojem „pociťovaná 
kompetencia vo finančných otázkach“. Ženy 
nemajú problém povedať, že sa finančným tr-
hom nerozumejú a preto na nich ani neinves-
tujú. U mužov je to naopak. Radi potvrdia, že 
áno, finančné trhy sledujú a rozumejú im. A to 
aj v  prípadoch, keď ich skutočné vedomosti 
o finančných trhoch sú povrchné. Autor tohto 
článku robil na Slovensku niekoľko priesku-
mov finančnej gramotnosti a finančného sprá-
vania. A vyšlo mu to isté, čo vyšlo výskumní-
kom aj v  mnohých iných krajinách: (1) ženy 
majú vo svoje skutočné finančné vedomosti 
podstatne menšiu dôveru ako muži. (2) muži 
síce vedeli o finančných otázkach viac podrob-
ností ako ženy, no rozsah svojich vedomostí 

zvykli preceňovať. V  žargóne behaviorálnych 
financií sa tomuto javu hovorí „nadmerná se-
badôvera“.

Nepríjemným dôsledkom nadmernej seba-
dôvery býva preceňovanie vlastných schop-
ností a investovanie do rizikových produktov. 
Mnoho mužov investovalo peniaze do produk-
tov sľubujúcich vysoký výnos. A často o  tieto 
peniaze prišli. Aká je však typická chyba žien?

Najčastejšou chybou, ktorú ženy v  investo-
vaní robia, je to, že neinvestujú vôbec, resp. 
len málo a príliš neskoro. Nižšia pociťovaná fi-
nančná kompetencia sa prejavuje odkladaním 
dôležitých finančných rozhodnutí. Keď majú 
ženy vykonať závažné finančné rozhodnutie, 
ako je napríklad súkromné sporenie na dôcho-
dok alebo uzavretie životnej poistky, zrazu ne-
vedia, čo urobiť. Podľa akých kritérií by sa mali 
rozhodnúť? Nižšia pociťovaná finančná kom-
petencia sa premietne do frustrácie z  finanč-
ných rozhodnutí. Výsledkom je odkladanie 
závažných finančných rozhodnutí. Typickou 
reakciou je „to počká“ a „ešte si to rozmyslím“. 
Ak sa žena investorka predsa len rozhodne, 

často kopíruje rozhodnutia priateliek a  dob-
rých známych. To však nemusí byť ten najlepší 
spôsob rozhodovania.

Možno si poviete, že kto nič neurobí, aspoň 
nič nepokazí. Vo financiách to, žiaľ, neplatí. 
Žiadne rozhodnutie môže byť horšie ako ne-
dokonalé rozhodnutie. Prečo? Pretože čo sa 
týka finančného komfortu, ženy to majú v ži-
vote ťažšie ako muži. Pripomeňme si niekoľko 
faktov:

• Slovenské ženy (ako všade vo svete) zará-
bajú na tých istých pozíciách menej ako muži. 
Dôvodom je nielen diskriminácia, ale aj objek-
tívne prekážky v  kariére, akými je napríklad 
materstvo. V  priemere je mzda ženy na Slo-
vensku o 19 % nižšia ako mzda muža. Z toho 
potom vyplýva aj výška dôchodku. Čím menej 
niekto odvedie do Sociálnej poisťovne a/alebo 
do druhého piliera, tým menší dôchodok do-
stane. Rozdiel v štátnom dôchodku je mimo-
chodom podstatne väčší ako rozdiel v  mzde, 
pretože dôchodok odráža aj dĺžku prispieva-
nia. V roku 2017 bola priemerná výška samo-
statne vyplácaného starobného dôchodku 477 
eur u mužov, no len 383 eur u žien.

• Ženy menej fajčia a pijú, a viac sa stara-
jú o svoje zdravie ako muži. Preto sa dožívajú 
viac rokov. Mimochodom, rozdiel medzi doži-
tím mužov a žien je na Slovensku až 7 rokov. 
To je jeden z najvyšších rozdielov v krajinách 
OECD. Rubom dlhšieho života na dôchodku 
je „sivá chudoba“. Ženy jednoznačne prevažujú 

Lov, stavanie príbytku a investovanie boli vždy 
pokladané za typicky mužské záležitosti. 

Takáto deľba práce je nielen prekonaná, ale je ženám  
aj na škodu. Najmä čo sa týka investovania.

Najmä mladé ženy 
musia sta rostlivo zvážiť 
efektívnosť sporenia.
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Bežný človek nie je „vlk z Wall 
Streetu“.

v počte dôchodkov nižších ako 350 eur, muži 
zas v počte dôchodkov nad 400 eur. Nie je pre-
to ťažké pochopiť, prečo je miera rizika chu-
doby u žien nad 65 rokov takmer dvojnásobná 
ako u mužov.

• Keďže ženy žijú dlhšie ako muži, Sociálna 
poisťovňa vypláca omnoho viac vdovských dô-
chodkov ako vdoveckých. Vdovský dôchodok 
je, samozrejme, fajn, ale zázraky od neho neča-
kajte. Okrem toho je v ňom skrytý malý háčik. 
Podmienkou poberania vdovského dôchodku 
je, že jeho poberateľka bola so svojím manže-
lom riadne zosobášená a v čase úmrtia manžela 
aj nerozvedená. Kedysi boli „staré dievky“ ale-
bo rozvedené ženy výnimkou. Dnes je to tak, 
že štyria z desiatich Slovákov sa nikdy nezoso-
bášia. A keď zarátame rozvody, tak zistíme, že 
vydatých je dnes len 40 % žien. Vdovský dôcho-
dok teda zďaleka nie je takou istotou ako kedysi.

Čo by teda ženy mali robiť, aby mali na dô-
chodku aspoň základný finančný komfort? Po-
stavy dobre zabezpečených princov na bielych 
Mercedesoch sú omnoho častejšie v romantic-
kej literatúre ako v reálnom živote. Nevyhnut-
nou stratégiou pre ženy je „viac sporiť a viac in-
vestovať“. Kde by však ženy mali sporiť a ako?

Najmä mladé ženy, ktoré sa môžu „tešiť“ len 
na základný štátny dôchodok, musia starostlivo 
zvážiť efektívnosť sporenia. Veľkú časť investícií 
pohltia poplatky a dane. Nie je jedno, či niekto 
sporí z hrubého príjmu, alebo z čistého. Ak nie-
kto napríklad vkladá peniaze do podielových 

fondov, investuje zo zdanených peňazí, čo je ne-
výhodné. Navyše sa mu zdaňujú aj dosiahnuté 
výnosy. V súčasnosti sú veľkým problémom aj 
nízke výnosy z dlhopisov a bankových vkladov. 
Ak je napríklad výnos v  dlhopisovom fonde 
1,0 % a poplatok predstavuje 1,2 %, investorka 
prerába už na poplatku. Z tohto dôvodu by mali 
mladé ženy zvážiť investovanie v druhom pilie-
ri. Investície sú oslobodené od daní a  odvo-
dov. Správcovské poplatky sú v druhom pilieri 
omnoho nižšie ako inde. Druhý a čiastočne aj 
tretí pilier ponúkajú ešte jednu výhodu: pravi-
delné automatické investovanie. To znamená, 
že na účet si niečo odložím každý mesiac a nie-
len na konci roka, „keď mi to vyjde“. Pravidelné 
mesačné sporenie má dve obrovské výhody: (1) 
umožňuje vymazávať efekty nepríjemných pá-
dov cien aktív na finančných trhoch, (2) umož-
ňuje profitovať z efektov zloženého úrokovania. 
Inak povedané, bohatnem nielen z úrokov, ale 
aj z úrokov z úrokov. Pri dlhodobom investova-
ní sa väčšina bohatstva netvorí vďaka nejakým 
zázračným výnosom na finančných trhoch, ale 
vďaka zloženému úrokovaniu.

Čo však robiť s pociťovanou nízkou finanč-
nou kompetenciou a  odkladaním finančných 
rozhodnutí? Ak sa na takéto rozhodnutia ne-
cítite, nič to. Choďte za finančným poradcom. 
Ako však spoznáme, že poradca je kvalitný? 
Dobrý poradca by mal:
•  stráviť určitý čas nezáväzným rozhovorom 

o vašej rodine a zamestnaní, ako aj o vašich 
vedomostiach o investovaní,

•  zistiť potreby vašej rodiny a prípadné život-
né plány jej rodinných príslušníkov, 

•  zvýrazniť fakty o investíciách, ktoré majú 
potenciálny dosah nielen na vás, ale aj na 
členov vašej rodiny (napríklad investičný 
horizont, dedenie investícií, poistenie prís-
lušníkov rodiny a pod.),

•  formulovať ciele a potenciálne výnosy z in-
vestovania jasne, zrozumiteľným jazykom 
a realisticky.

Všímajte si aj to, akým spôsobom sa s vami 
poradca rozpráva. Ak často používa výrazy 
a vyjadrovacie prostriedky, ktorým nerozumie-
te a ak sa správa blahosklonne alebo neosobne, 
potom nie je pre vás dobrým poradcom. Dobré 
rozhodnutie je informované rozhodnutie. Na 
závažné finančné rozhodnutia sa musíte pri-
praviť. Na finančných trhoch sa dejú veci dobré 
i zlé. Čím viac im budete rozumieť, tým lepšie 
výsledky pri investovaní dosiahnete.

  Vladimír Baláž

Ženy nemajú problém 
povedať, že sa finančným 
tr hom nerozumejú.

S P O R E N I E  A  I N V E S T O V A N I E
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INVESTORI A DANE.
KEDY ICH PLATIA A KEDY NIE.

Príjmy z  väčšiny slovenských cenných 
papierov sú zdaňované zrážkou. Vte-
dy investor nemusí podávať daňové 

priznanie. Príjmy zo zahraničných nástrojov 
musí daňovník priznať sám. Informácie o zá-
robkoch pre zdravotné poisťovne poskytuje 
Finančná správa SR na základe daňových 
priznaní. Investor v  tomto smere nepodniká 
žiadne kroky. 

Na čo myslieť pri výbere konkrétnej 
investície z daňového hľadiska? 
Ktorá investícia nesie najmenšie 
daňové zaťaženie, teda najvyšší čistý 
výnos zostávajúci v rukách investora?

Najlepšia investícia je z tohto hľadiska taká, 
ktorej výnos nie je zaťažený daňou. Investovať 
bez platenia daní môžeme už od roku 2016.

Podmienkou príjmu oslobodeného od 
dane je predaj finančného nástroja obchodo-
vaného na regulovanom trhu aspoň po roč-
nom trvaní investície. Regulovaným trhom 
sa v tomto prípade rozumie akákoľvek riadna 
burza cenných papierov. Nástrojmi obcho-
dovanými na burzách sú v prvom rade akcie, 
fondy obchodované na burzách (ETF), ale aj 
niektoré dlhopisy a  rôzne certifikáty. Všetky 

Zdaňovanie výnosov z investovania  
drobných investorov 

Dôležitým faktorom výberu správnej investície sú okrem 
potenciálneho výnosu a podstupovaného rizika aj dane. Niekoľko 

druhov príjmov z investícií je zaťažených nielen daňami, ale aj 
zdravotnými odvodmi. No sú aj skvelé investície s nadpriemernými 

výnosmi, z ktorých daňová povinnosť nevzniká. 
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ostatné druhy príjmov plynúcich z investova-
nia zdaneniu podliehajú.

Momentálne najvhodnejším investičným 
nástrojom pre drobných investorov sú indexo-
vé fondy ETF. Ide o nástroje kopírujúce vývoj 
svetových trhov. Ponúkajú dlhodobo nadprie-
merné zhodnotenie a najnižšie poplatky medzi 
investíciami. Ich ďalšími výhodami sú široká 
diverzifikácia (rozloženie investície do veľkého 
množstva cenných papierov), vysoká likvidita 
a transparentnosť. Veľkým bonusom je oslobo-
denie od dane. ETF najlepšie napĺňajú základ-
né parametre úspešného investovania.

Daň vyberaná zrážkou
Pri príjmoch, z  ktorých sa daň vyberá 

zrážkou, nevzniká fyzickej osobe povinnosť 
podávať daňové priznanie. Zrážková daň sa 
uplatňuje len na výnosy, ktorých zdroj vzniká 
na Slovensku, teda z tuzemských cenných pa-
pierov. Daňová sadzba je jednotná na úrovni 
19 %. Z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zráž-
kou, sa neplatia zdravotné odvody.

Medzi tieto príjmy patria výnosy z investícií 
do podielových fondov pod správou domácich 
správcovských spoločností, úrokové výnosy zo 
slovenských dlhopisov alebo úroky z  banko-
vých vkladov.

Čo priznáva daňovník
Investor má povinnosť podať daňové prizna-

nie, pokiaľ dosiahol príjmy z predaja cenných 
papierov, ktoré neboli prijaté na obchodovanie 
na burze. Daňová povinnosť mu vzniká i v prí-
pade výnosov z cenných papierov obchodova-
ných na burze, ktoré však nedržal dlhšie ako 
rok. Pri týchto príjmoch platí oslobodenie od 
dane do výšky 500 eur.

Rovnaký režim sa uplatňuje i  na dlhopi-

sy držané do ich splatnosti, príjmy v  podobe 
výnosov zo zmeniek a  z výnosov zo štátnych 
dlhopisov alebo pokladničných poukážok 
(kupóny a  úroky), a  to aj v  prípade, ak ide 
o slovenské cenné papiere.

Pri týchto druhoch príjmov sa uplatňuje 
progresívna sadzba dane, teda 19 % zo zákla-
du dane do 176,8-násobku platného životné-
ho minima a 25 % nad túto hodnotu. Investor 
má povinnosť z týchto zárobkov zaplatiť zdra-
votné odvody vo výške 14 % z  čiastkového 
základu dane.

Medzi príjmy zdaňované individuálne patria 
aj úrokové výnosy zo zahraničných dlhopisov, 
na ktoré sa však zdravotné odvody nevzťahujú.

Kryptomeny a kolektívne pôžičky
Slovensko aktuálne nemá legislatívne zade-

finovaný príjem z  kryptomien. Viacerí daňo-
ví odborníci však upozorňujú, že by mal byť 
zdaňovaný ako iné príjmy, ktoré podliehajú aj 
zdravotným odvodom.

Akákoľvek pôžička a  príjem z  nej predsta-
vuje výnosy z  kapitálového majetku. Mikro-
pôžičky cez rôzne internetové portály nie sú 
výnimkou. Výnosy z nich musí investor zdaniť 
a zaplatiť zdravotné odvody.

Dividendy
Od začiatku roka 2017 dividendy opäť pod-

liehajú dani vo výške 7 %, avšak zdravotné 
odvody z  nich boli zrušené. Stále však platí 
viacero daňových režimov pri dividendových 
príjmoch podľa roku, za ktorý sa rozdeľuje 
zisk. Dnes je ideálne vyberať si cenné papiere 
bez dividend a  sústrediť sa len na kapitálové 
výnosy vznikajúce z rozdielu medzi predajnou 
a nákupnou cenou.

   Juraj Hrbatý
finax

Investovať bez platenia 
daní môžeme  
už od roku 2016.

Druh cenného papiera / fin. nástroja Faktor režimu zdanenia
Zdanenie 
sadzba

Spôsob 
zdanenia

Zdrav. 
odvody

Kupóny/úroky z dlhopisov, invest. 
certifikátov

Tuzemské 19 % zrážkou nie

Zahraničné 19 %/25 % daň. priznanie nie

Zmenky 19 %/25 % daň. priznanie áno

Podielové fondy

Tuzemské 19 % zrážkou nie

Zahraničné 19 %/25 % daň. priznanie nie

do roku 2003 nie --- nie

Kupóny/úroky zo štátnych dlhopisov 
a pokladničných poukážok 19 %/25 % daň. priznanie áno

Dlhopisy, pokl. poukážky, invest. certifikáty 
pri splatnosti

Rozdiel medzi menovitou hodnotou 
a obstarávacou cenou alebo emisným kurzom 19 %/25 % daň. priznanie áno

Akcie, ETF, dlhopisy a certifikáty predané 
pred splatnosťou

Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, 
držané viac ako rok nie --- nie

Neobchodované na regulovanom trhu alebo 
držané kratšie ako rok 19 %/25 % daň. priznanie áno

Dividendy od roku 2017 7 % nie

S P O R E N I E  A  I N V E S T O VA N I E
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Recept
NA VYBUDOVANIE  
FINANČNEJ  
REZERVY
Dôvodov na vyčer-

panie úspor je ne-
úrekom. Aby bolo 
čo, z  čoho a  ideálne 

čo najdlhšie, treba najprv začať 
budovať. Vraví sa, že najlepšie je 
začať v  deň výplaty. Vtedy ešte 
peniaze na účte sú, čo sa o  dni 
pred výplatou povedať nie vždy 
dá. Pozitívnou správou je, že 
podľa prieskumov väčšina Slová-
kov sporí.

Dôležitosť finančnej rezervy 
netreba zdôrazňovať. Bez ohľadu 
na to, či ide o potrebu financovať 
návštevu lekára, náhlu opravu 
auta, dovolenku, alebo zabezpe-
čenie sa na dôchodok, na vytvo-
renie akejkoľvek výšky treba začať 
sporiť. 

Ingrediencie
- účet v banke
- pravidelný príjem
-  výdavky nižšie ako príjem (Ak 

takéto výdavky nemáte k  dis-
pozícii, skúste si ich vytvoriť 
sledovaním cesty každého eura 
a hľadaním rezerv či alternatív.)

- investičný dotazník

Podľa chuti
- sporiaci účet
- stavebné sporenie
- podielový fond
- doplnkový dôchodkový fond
- cenné papiere

Odhadovaný čas úpravy
V  závislosti od ingrediencií sa 

pohybuje od 1 mesiaca po 40 ro-
kov (individuálne aj viac).

Príprava základu
Základom sporenia je vlastniť 

bežný účet, keďže do produktov 
pravidelného sporenia sa peniaze 
nevkladajú v  hotovosti. Obsta-
ranie účtu v  banke nemusí byť 
časovo ani finančne náročné. Nie 
je totiž podmienené osobnou 
návštevou ani platením poplatkov. 
Všetko závisí od banky, ktorú si 
klient zvolí.

Výšku prvého sporenia nastav-
te odhadom. Môže vyplývať aj 
z  cieľa sporenia (potrebná suma 
podelená trvaním sporenia). 

Prvý mesiac je testovací. Sleduj-
te, ako odloženie peňazí ovplyvní 
bežný život. Kto zanedbá prípra-
vu, môže byť nútený počas spore-
nia siahnuť na vytvorené úspory. 
A to nemusí byť zadarmo. 

Niektorí ľudia minú celý svoj 
mesačný príjem bez ohľadu na 
jeho výšku a  práve preto nie sú 
schopní tvoriť rezervy. Ak patríte 
medzi nich, vyberte si banku, kto-

rá umožňuje sporiť si cez zvýšenie 
platieb (či už kartou, alebo pre-
vodnými príkazmi). Rozdiel bude 
prevedený na sporiaci účet. Výš-
ku možného príspevku si stanoví 
každý podľa seba (napr. zaokrúh-
lenie platby alebo zvýšenie o zvo-
lené percento). V takomto prípade 
sa síce opäť minie celý príjem, av-
šak na konci mesiaca bude z neho 
vytvorený aj základ finančnej re-
zervy, ktorý sa následne presunie 
do sporiaceho produktu.

Ak je základ hotový
Ak sa podarí prežiť prvý me-

siac po vyčlenení časti príjmu bez 
zmeny v  životnom štandarde, je 
čas na vytvorenie trvalého príka-
zu. Inak je potrebné znížiť výšku 
odkladaných peňazí.

Na zodpovedanie otázky, kam 
nasmerovať trvalý príkaz, poslúži 

investičný dotazník. Ten pomôže 
určiť, aké sporiace produkty pri-
chádzajú, resp. neprichádzajú do 
úvahy. Ide o otázky týkajúce sa na-
príklad dôvodu sporenia, jeho tr-
vania a aj reakcií na pokles úspor.

Vklady v  bankách sú vhodné 
na kumulovanie peňazí, ktoré sa 
majú minúť počas roka – darčeky, 
dovolenka alebo poistenia. Platí, 
že čo tam človek vložil, to tam  
aj má.

Na dlhodobé sporenie sú vhod-
né produkty s potenciálom výno-
su prekračujúcim výšku inflácie. 
Zjednodušene povedané, patrí 
sem všetko okrem bankových 
vkladov. Tu je už dôležitý aj postoj 
sporiteľa k investičnému riziku: je 
ochotný pristúpiť na to, že nieke-
dy bude výška úspor nižšia, než 
tam vložil?

 Pavel Škriniar

Aby sporenie 
s vami  
nevypieklo
Otestujte sa najprv na bežnom 
či sporiacom účte. Až potom si 
kúpte produkt s viazanosťou, resp. 
poplatkami za predčasné zrušenie.

Ako zbohatnúť sporením
Všetky rady na zbohatnutie sa dajú 
zhrnúť do jednej: niečo si odoprite 
a peniaze vložte do sporenia. Rady 
však zamlčujú, že sporením sa 
výrazne zbohatnúť nedá. Chráni 
však peniaze pred ich majiteľom. 
Sporením sa odkladá útrata peňazí 
na obdobie, keď príjem môže byť 

nižší a miesto dnešných zbytočností sa v budúcnosti 
kúpia dôležité veci. Extrémne zbohatnúť sa nedá ani 
zloženým úročením úspor. To síce rokmi násobí pôvodné 
vklady, no tieto peniaze sú zároveň znehodnocované 
infláciou. Zhodnotenie má za úlohu kompenzovať straty 
spôsobené infláciou. 



Nevhodné zadlženie môže mať 
katastrofálnejšie dôsledky než 
nevhodné investovanie. Kým pri 
nesprávnom investovaní môže prísť 
človek o vklad, pri nevhodnom zadlžení 
príde aj o to, čo ešte ani nemá a získa až 
v budúcnosti.

R ealitou je, že z nevhodnej investí-
cie sa ako-tak dá vycúvať, z ne-
vhodnej dlžoby to už jednoduché 

byť nemusí. Treba mať vždy na pamäti, 
že sporiť a investovať človek môže, avšak 
splácať dlžoby už musí.

Nepožičiavajte si na zbytočnosti
Poriadne si premyslite, či výrobok alebo 

službu, ktorú si chcete zadovážiť pomo-
cou úveru, naozaj v danom čase potre-
bujete. Teda nie, že chcete, ale skutočne 
potrebujete. Nový televízor u suseda nie je 
racionálny dôvod na kúpu nového a navy-
še na splátky. 
Nepreplácajte životnosť

Nekupujte si na dlh nič, čoho životnosť 
je kratšia ako splatnosť pôžičky. Splatnosť 
úveru pri spotrebnom tovare by napríklad, 
vzhľadom na dĺžku záručnej lehoty, nema-
la presiahnuť dva roky. V prípade vzniku 
finančných ťažkostí je totiž dobré mať 
možnosť speňažiť majetok a znížiť si tým 
dlžobu. Pri emóciách na splátky, ako je 
napríklad dovolenka hradená pôžičkou, je 
to so speňažiteľnosťou otázne. 
 Neriskujte bankrot

Nové pravidlá zadlžovania z dielne Ná-
rodnej banky Slovenska zabraňujú prece-
neniu síl dlžníka. Zamedzujú ísť so spláca-

ním až na hranu príjmu. Ak banka odmietne 
poskytnúť požadovanú výšku úveru, berte 
to ako upozornenie. Snaha zadlžiť sa inou 
cestou môže viesť až k bankrotu. 
Nedôverujte všetkým

Poriadne si preverte subjekt, od ktorého 
si plánujete požičať. Určite neverte odpo-
rúčaniam „klientov“ uverejnených na jeho 
vlastnej internetovej stránke ani odkazom 
povzbudzujúcich na zadlženie. Ponuky li-
mitujúce počet klientov môžu byť iba mar-
ketingom, ktorý má urýchliť rozhodnutie 
klienta. Pamätajte, že veriteľ nerozdáva, 
ale požičiava. Nie je to zadarmo a penia-
ze bude chcieť vždy získať naspäť. Lacné 
a extra výhodné ponuky môžu vyjsť po-
riadne draho. Ústupky v splácaní pôžičku 
vždy predražia. 
Nebuďte unáhlení

Neberte automaticky prvú ponuku úve-
ru, ktorú dostanete. Prvá ponuka slúži na 
otestovanie klientovej ochoty vyjednávať. 
Konkurencia medzi poskytovateľmi pôži-
čiek je vysoká a to je dôvod na porovná-
vanie ponúk. Každé porovnanie však stojí 
čas a neraz treba úverovým ponukám ve-
dieť porozumieť. Je preto iba na klientovi, 
či porovnanie bude chcieť robiť sám, ale-
bo sa zverí do rúk odborníkovi.
Neporovnávajte iba úroky

Mnohé úvery nie sú úročené. Ide zväčša 
o prvé úvery slúžiace na získanie nových 
klientov. Aj tí však potrebujú zaplatiť po-
platky. Buď ide o poplatok za poskytnu-
tie úveru, alebo o povinnosť kúpiť si iný 
produkt. Ak už porovnávať percentá, tak 
potom radšej RPMN (ročná percentuálna 
miera nákladov). 

Nepodpisujte, čo nepoznáte
Podmienky zmluvy nie sú nemenné, no 

je malá pravdepodobnosť, že veriteľ pri-
stúpi na ich zmenu. Minimálne je dobré 
vedieť, čo môžete od zmluvy očakávať. 
Prečítať si zmluvu sa oplatí už aj preto, že 
sa v nej môžu vyskytnúť chyby spôsobené 
prepisom údajov.
Nemyslite len na súčasnosť

Svoje záväzky splácajte riadne a včas. 
Zápis v úverovom registri je prekážkou 
na získanie budúcich úverov. V prípade 
omeškania platby nečakajte a informujte 
o svojich finančných problémoch veriteľa. 
Ak nebudete chcieť s ním komunikovať, 
neskôr nebude chcieť komunikovať on 
s vami. Nesplácanie je porušenie zmluvy 
a takýto spor sa končí na súde. 
Nepožičiavajte si na pôžičku

Svoju neschopnosť splácať pôžičku ne-
riešte unáhleným hľadaním peňazí. Každý 
ďalší úver je totiž drahší a ešte viac zaťaží 
peňaženku dlžníka. Určite je lepším rie-
šením snaha dohodnúť sa s veriteľom na 
úprave splátkového plánu, prípadne vzatie 
úveru na splatenie všetkých pôžičiek. Ne-
berte si pôžičku, ktorou chcete splatiť iba 
niekoľko splátok iného úveru. 
Neverte na zázraky

Pokiaľ vašu žiadosť o úver odmietne 
seriózna finančná inštitúcia, berte to ako 
varovanie a upozornenie, že s vašou fi-
nančnou situáciou nie je niečo v poriadku. 
Pôžičky získavajú iba tí, ktorí ich vedia 
splácať. Kto splácať nevie a napriek tomu 
si pôžičku zoženie, na svoju tvrdohlavosť 
doplatí.  

 Pavol Poklemba
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PREMÝŠĽAŤ
AJ PRI 
ÚVEROCH  
JE POTREBNÉ
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súčasne 
so sporením

K hypotékam i spotrebným úverom sa 
zvykne ponúkať poistenie schopnos-
ti splácať úver. Pre tých, čo nemajú 

úspory, toto poistenie ponúka v prípade po-
treby práve tú finančnú rezervu, ktorá slúži 
na preklenutie nepríjemného obdobia. Táto 
rezerva však nie je zadarmo. Platí sa za ňu 
poistné. Rezerva navyše nie je bezodná, pre-
tože trvá najviac dvanásť mesiacov. No exis-
tuje možnosť vytvoriť ju a to aj pri nižších ná-
kladoch a navyše si ju ešte prispôsobiť podľa 
vlastných požiadaviek.

Tvorba finančnej rezervy sa dá dosiahnuť 
sporením popri splácaní. Vzniká tu otázka: 
Odkiaľ vziať peniaze v momente vzniku po-
vinnosti splácať? 

Odpoveď je napríklad v nových pravidlách 
poskytovania úverov. Úver totiž žiadateľ ne-
dostane, ak mu po splátke nezostane adek-
vátny finančný vankúš. A  tento vankúš ale-
bo aspoň jeho časť môže slúžiť ako zdroj na 
sporenie. 

Obmedzenia pri hypotékach ponúkajú ešte 
jeden potenciálny zdroj voľných peňazí. Keďže 
každý žiadateľ je testovaný, či zvládne splácať 
splátku aj pri vyššej úrokovej miere, rozdiel 
týchto splátok môže začať odkladať už dnes.

Splatnosť úveru je tretím zdrojom financií 
na sporenie. Napríklad hypotéky majú prie-
mernú splatnosť nižšiu ako 25 rokov, pritom 
hypotéka sa dá splácať 30 rokov. Platí, že čím 
je splatnosť dlhšia, tým je splátka nižšia. 
A vzniknutý rozdiel medzi splátkami je tým 
tretím zdrojom na sporenie. Ako by to vyze-
ralo v praxi?

Predĺžte splatnosť a splaťte 
predčasne

Pri hypotéke vo výške 50  000 eur a  úro-
ku 1,29 % je mesačná splátka pri 25-ročnej 
splatnosti 195 eur. Tá istá hypotéka s 30-roč-
nou splatnosťou má mesačnú splátku 168 eur. 
Rozdiel vo výške 27 eur je možné investovať 
napríklad do podielových fondov. Keďže ide 
o  mesačné splácanie, a  teda aj pravidelný 
mesačný rozdiel, zriadi sa sporiaci program 
s mesačným príspevkom 27 eur. Zhodnote-
nie v  podielových fondoch pri dlhodobom 
sporení môže presiahnuť úrok na hypotéke. 
To by pomohlo k  skráteniu splácania. Na-
príklad zhodnotenie na úrovni 2 % ročne by 
pôvodnú 25-ročnú splatnosť skrátilo o  päť 
mesiacov. Samozrejme, úrok na hypotéke nie 
je nemenný a ani zhodnotenie garantované. 
Avšak úroky na hypotékach patria k tým naj-
nižším a  fondy dokážu pri vhodne zvolenej 
investičnej stratégii zhodnocovať nad 5 % 
ročne.

Keďže žiadateľ musí byť schopný splácať 

Splácanie 

Na prvý pohľad to znie protichodne, ale bez úspor  
by sa človek nemal zadlžovať. Ísť s peniazmi na hranu  
sa už totiž nejednému vypomstilo. Rezerva slúži na to,  

aby sa v nepríjemnom čase dalo nadýchnuť  
a premýšľať s chladnou hlavou. 

Zhodnotenie pri 
dlhodobom spo rení  
môže presiahnuť úrok  
na hypotéke.



úver aj pri vyššej úrokovej miere, má mať 
na splátky voľných 245 eur. Rozdiel medzi 
potenciálnou a  skutočnou splátkou je 50 
eur. To je suma, ktorú by si pri takto na-
stavenej hypotéke mal začať sporiť. Úspora 
z predčasného splatenia úveru tak bude vý-
raznejšia.

Veľká rezerva, zbytočná rezerva
Poistenie schopnosti splácať úver pri strate 

zamestnania či práceneschopnosti poskytuje 
ochranu splátok nanajvýš na jeden rok. Pri 
uvedenom príklade by vybudovanie takto 
vysokej rezervy iba sporením trvalo približne 
tri roky. Sporením sa však dá postupne 
vybudovať aj vyššia než dvanásťmesačná 

rezerva. A to, čo je nad potrebnú rezervu, sa 
môže použiť na mimoriadne splátky. Opäť je 
tu možnosť skrátenia splatnosti, ak sa úspory 
budú zhodnocovať vyšším percentom  
ako úver. Ak by sa úspory zhodnocovali iba 
polovičným úrokom ako načerpaný úver, 
preplatenosť by bola vyššia iba o  menej  
ako 1 %.

Čo hypotéka, to jedinečný príbeh
Sporenie popri hypotéke nie je zázračný 

liek na zbavenie sa dlhu. V každom prípade 
však poskytuje dlžníkovi istotu, že výpadok 
príjmu nebude dôvodom na omeškanie so 
splátkami. Pri správnom nastavení navyše 
umožní skrátiť splatnosť a tým ušetriť na pre-

platenosti. Súčasné podmienky, tak trhové, 
ako aj zákonné, takýmto kombináciám iba 
prospievajú. Peter Farkaš

Finportal
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Príklad predĺženia splatnosti so sporením

*Úver vo výške 50 000 eur so splatnosťou 25 rokov a úrokovou sadzbou 3 % p. a. Sporenie vo výške rozdielu medzi splátkou  
na 25 a splátkou na 30 rokov sa zhodnocuje tiež 3 % p. a. Minimálna výška rezervy je stanovená na 12, maximálna na 24 mesiacov.

ROZHODUJÚCI JE 
ZISK PO ZDANENÍ
Vo Finaxe využívame všetky dostupné 
daňové úľavy tak, aby naši klienti nemuseli 
platiť z výnosov žiadnu daň. Užívajte si 
všetky výnosy, ktoré vám patria.

„Najnepochopiteľnejšia vec 
na svete je daň z príjmu.“ 
Albert Einstein

www.finax.sk

Porovnanie úrokov hypotekárnych úverov  
nájdete na stránke Moneytoo.sk tu:

INZ-04012018



SPORENIE CHRÁNENÉ POISTENÍM
Odkladať peniaze možno iba vtedy,  
ak ich netreba niekde inde.

Život prináša rôzne priaznivé, ale 
i nepríjemné situácie. Aj keď si človek 
na dôchodok poctivo sporí, môže sa 
stať, že práve pre nepriaznivé životné 
udalosti už pri odchode naň nebude 
mať svoje úspory k dispozícii.

D ôvodom neplánovaného siahnutia 
na dôchodkové úspory môžu byť 
nepriaznivé udalosti ako úraz, dl-

hodobé ochorenie alebo dokonca invalidita. 
Ide o zážitky náročné nielen z psychickej, ale 
aj z finančnej stránky. V prípade invalidity sa 
ešte znižuje alebo je úplne vylúčená možnosť 
pracovať. Vzniká tak odkázanosť na sociálne 
dávky. 

Sociálna poisťovňa vypláca pri čiastočnej 
invalidite v priemere 200 eur a pri plnej 360 
eur mesačne. Ak sa invalidný dôchodok sta-
ne jediným príjmom, človek môže na 
sporenie na dôchodok zabudnúť. Na-
vyše, ak už nejakú sumu nasporenú 
mal, tak tieto peniaze sa postupne 
môžu rozplynúť na nevyhnutné ži-
votné náklady.

Odkázaným výlučne na nízku soci-
álnu dávku od štátu sa človek nestane 
v  prípade, ak mal v  rámci životného 
poistenia aj poistenie invalidity. Poisťov-
ňa mu v takom prípade začne k sociálnej 
dávke vyplácať pravidelne (prípadne jedno-
razovo) dohodnutú sumu. Obavy zo zníženia 
životného štandardu môžu ísť v takom prípade 
stranou. 

Tvorbu a  existenciu dôchodkových úspor 
však neohrozujú iba ujmy na zdraví. Človek 
môže byť prinútený na ne siahnuť aj pri ško-
dách na majetku – auto, dom, zodpovednosť 
za škodu... Rôzne formy poistenia skrátka na-

hrádzajú škody, ktoré by pre jednotlivca zna-
menali veľkú finančnú stratu ohrozujúcu jeho 
úspory určené na dôchodok.

Monika Jurkovičová 
Slovenská asociácia poisťovní
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Nový sporiaci  
„europrodukt“
Európania budú čoskoro môcť využiť viac 
možností zabezpečenia sa na dôchodok, než len 
kombináciu I., II. a III. piliera. Komisia plánuje 
vytvorenie tzv. paneurópskeho osobného dô-
chodkového produktu (Pan-European Personal 
Pension Product). Ten bude v rovnakej podobe 
dostupný obyvateľom EÚ a ponúkaný poisťovňa-
mi, bankami či správcovskými spoločnosťami. 
Výhodou bude, že bude prenosný - sporitelia 
budú môcť jeho poskytovateľa každých päť 
rokov zmeniť, a to v rámci celej EÚ.

Dostatočnú ochranu vybudovaných úspor 
zabezpečí kombinácia poistenia invalidity, 
úrazu a choroby v rámci produktov životného 
poistenia (rizikové, investičné, kapitálové). 
Zmyslom životného poistenia je predovšetkým 
zabezpečenie najbližších osôb poisteného 
v prípade jeho úmrtia. Nebudú tak vystavení 
neočakávaným finančným komplikáciám.

Spojiť sporenie s poistením  
sa dá dvomi spôsobmi: 
popri sporení si kúpiť rizikové životné poistenie 
alebo kúpiť si priamo životné poistenie 
s kapitálotvornou zložkou (investičné alebo 
kapitálové). Pri dvoch samostatných produktoch 
je úloha každého z nich zrejmá: sporenie tvorí 
finančnú rezervu, rizikové poistenie zabezpečuje 
finančnú rezervu iba pri poistnej udalosti. 
Pri kombinovanom produkte sa síce tiež tvoria 
úspory, no je to v prvom rade poistenie. Z platieb 
sa najprv uhradia poplatky spojené s poistením 
a do sporenia smeruje až ich zvyšná časť. 
Túto vlastnosť kombinovaného poistenia vidieť 
predovšetkým pri jeho predčasnom zrušení. 
V prvých rokoch môže byť totiž jeho odkupná 
hodnota nulová. 
Výhodou individuálneho sporenia na dôchodok 
je, že s výberom netreba čakať na dôchodkový 
vek stanovený štátom a nie sú pri ňom 
obmedzenia nakladania s úsporami.



Sú veľkým   

HITOM. 
SÚ AJ DOBROU INVESTÍCIOU?
Kryptomeny ako Bitcoin, Ethereum 
a mnohé ďalšie boli kedysi doménou 
zopár nadšencov a zasvätenej komu-
nity. Dnes sa o nich bavia bežní ľudia. 
Na jednej strane je to fajn, že sa zvyšuje 
povedomie ľudí o nových technológiách 
a revolučných vynálezoch. Na druhej 
strane to môže byť nebezpečné.   

Aksa niekto neskúsený pustí do 
obchodovania s  Bitcoinom len 
preto, že je to hit, môže na to 

škaredo doplatiť. Médiá berú kryptomenu ako 
senzáciu, povedia o  veľkom náraste ceny, ale 
nepovedia o  súvislostiach, o  rizikách, proste 
o tom, čo by mal človek vedieť predtým, než sa 
ich rozhodne kúpiť. 

Čo sú to vlastne kryptomeny? Ide o  zápis 
v  elektronickom systéme. Vlastníctvo krypto-
meny v  podstate znamená, že majiteľ má prí-
stup (heslo) k určitým transakciám v obrovskej 
databáze transakcií. Keď heslo stratí, o krypto-
menu nenávratne príde.

Aký je pohľad na kryptomeny z  investor-
ského hľadiska? A  čo je to vlastne investícia? 
Investícia je také umiestnenie peňazí, 
kde s vysokou pravdepodobnosťou do-
siahneme reálne zhodnotenie peňaž-
ných prostriedkov počas adekvátneho 
investičného horizontu.

Slová „reálne zhodnotenie“ znamenajú, 
že peňažné prostriedky sa zhodnotia o  viac 
percent, než je inflácia. Inak totiž strácajú kú-
pyschopnosť. Výraz „s vysokou pravdepodob-
nosťou“ hovorí, že nejde o zbožné želanie alebo 
náhodu. Ak ide človek do kasína, môže si priať, 
aby vyhral, ale nemôže to racionálne očakávať. 
Ak si človek kúpi kvalitný dlhopis, môže s vy-
sokou pravdepodobnosťou očakávať, že dosta-
ne vyplatené všetky výnosy aj dlžnú sumu. Ak 
investuje do diverzifikovaného portfólia akcií, 
pri dlhodobom investičnom horizonte je vyso-
ká pravdepodobnosť, že dosiahne zhodnotenie 
nad infláciu. Prečo? 

Akciové spoločnosti dosahujú reálne zisky, 
časť vyplatia na dividendách a  časť investujú 

naspäť do biznisu. Do tržieb a následne aj do 
ziskov sa premieta inflácia, technologický po-
krok a aj zvyšovanie produktivity práce. Napo-
kon, „adekvátny investičný horizont“ znamená, 
v akom časovom horizonte je reálne očakávať 
požadované výsledky: pri dlhopisoch už v čase 
jeho splatnosti, teda o  tri až sedem rokov. Pri 
diverzifikovanom portfóliu akcií to môže byť 
aj viac ako desať rokov, avšak s  pribúdajúcim 
časom, paradoxne, rastie pravdepodobnosť 
úspechu.

Takže za dlhopismi aj za akciami sú reálne 
aktíva (majetok) aj reálny cash flow konkrét-
nych firiem. Nič z toho však nie je za kryptome-
nami – nie sú kryté žiadnym majetkom 
ani neprodukujú žiadny cash flow. Preto 
sa aj ťažšie určuje ich férová cena. Cena akcie sa 
dá vypočítať napríklad z výšky vyplácanej divi-
dendy. Čím vyššia dividenda, tým vyššia cena 
akcie. Pri kryptomenách žiadne takéto pravidlo 
nie je. 

Keďže kúpa kryptomien nespĺňa definíciu 
investície, treba si otvorene povedať, že ide 
o čis tú špekuláciu. Kupec Bitcoinu predpokla-
dá, že ho bude kupovať čoraz viac ľudí a teda, že 
bude stúpať aj jeho cena. Iný dôvod neexistuje. 
Zástancovia „investovania“ do kryptomien ar-
gumentujú tým, že Bitcoinov (a aj iných kryp-
tomien) je obmedzený počet, teda je obmedze-
ná ponuka a  dopyt bude iba stúpať. To nie je 
celkom pravda. 

Bitcoinov síce nebude viac ako 21 miliónov, 
avšak samotný Bitcoin sa už rozštiepil na Bit-
coin gold a Bitcoin cash. Z pôvodnej Bitcoino-
vej vetvy je tak zrazu minimálne 63 miliónov 
potenciálnych „mincí“, čiže trikrát viac, ako sa 
pôvodne zamýšľalo. A vznikajú nové kryptome-
ny. Dnes ich je viac ako 1 400, takže ponuka sa 
rapídne zväčšuje. Kto vie povedať, ktorá z týchto 
digitálnych mien sa presadí a ktorá prepadne? 
Je dosť pravdepodobné, že ostane iba niekoľko, 
možno 10 - 20 najpoužívanejších kryptomien 
a hodnota ostatných bude blízka nule.

Ďalším problémom kryptomien je obrovská 
volatilita (kolísavosť) ich cien. Fascinujúce sú 
príbehy ľudí, ktorí pýtajú radu, či si majú kúpiť 
Bitcoin. Pritom nikdy v živote neinvestovali do 
akcií, lebo sa im zdajú príliš rizikové. Zvažu-
jú kúpu Bitcoinu, ktorého cena sa od decem-
bra do januára prepadla o viac ako 60 %. Je to 
práve preto, že ide o hit a nikto im nevysvetlil, 
o čom je investovanie a akých rizík si musia byť 
vedomí.

A  na záver ešte dve nezanedbateľné riziká, 
ktoré sú špecifické pre kryptomeny a  dajú sa 
takmer vylúčiť pri investovaní do štandardných 
finančných inštrumentov: 

1. Hekerské útoky: v  mnohých prípadoch 
hekeri napadli slabo zabezpečené kryptomeny 
a  jednoducho ich ukradli – neexistuje žiadna 
garančná schéma ani žiadna regulácia, ktorá by 
tomuto zabránila.

2. Regulácia: nepochybne príde čas, keď 
budú kryptomeny prísnejšie regulované – ale 
práve sloboda, nekontrolovateľné prevody Bit-
coinov a  iných kryptomien ich robili príťažli-
vými. Je veľmi pravdepodobné, že pri zavedení 
tvrdej regulácie prudko poklesne ich hodnota.

Miron Zelina
Privatbanka
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V iaceré európske regulačné 
orgány vystríhajú pred 
investíciami do kryptomien. 

Podľa nich majú jasné znaky cenovej 
bubliny a nie sú vhodnými investičnými 
ani sporiacimi produktmi. Obchodné 
platformy na kryptomeny nie sú 
regulované európskou legislatívou. 
Po hekerskom útoku peniaze nie 
sú chránené garančnou schémou 
a platformy môžu prestať fungovať bez 
náhrady.



18 B E Ž N É  Ú Č T Y

LEPŠIE AKO  
STOKRÁT POČUŤ  
JE RAZ ZAPLATIŤ. 

ÚČTY
PRE DETI 
A MLÁDEŽ
Kým malé deti vedia, že na svoje 
túžby potrebujú nasporiť, dospeláci sa 
nezdráhajú požičať si. Kedy a hlavne 
prečo sa mení zmýšľanie, je veľká 
neznáma. Isté je, že deťom sa základy 
finančného vzdelania ešte vštepovať 
dajú. V dospelosti sa tak môžu vyhnúť 
nemalým problémom.

V minulosti rodičia svojim deťom otvá-
rali vkladné knižky, dnes im už môžu 
aj namiesto nich otvoriť bežné účty. 

Úročenie na nich sa od knižiek veľmi nelíši 
a k účtu získajú aj platobnú kartu. Deti majú 
prístup k tomu, čo ešte donedávna bolo iba pre 
dospelých.

Mladých klientov delia banky v zásade na dve 
skupiny: prvou skupinou sú žiaci základných 
a  stredných škôl a  tou druhou vysokoškolskí 
študenti. Podľa toho sú nastavené aj podmien-
ky na získanie a používanie účtu. Na zriadenie 
detského účtu stačí občiansky preukaz rodiča 
a rodný list dieťaťa. Na získanie študentského 
účtu je potrebné vo väčšine bánk k občianske-
mu preukazu priložiť aj potvrdenie o  štúdiu. 
Ak už banka takéto potvrdenie požaduje, tre-
ba ho dokladať každý akademický rok a to buď 
osobne, alebo emailom. 

Detské účty sa zložením veľmi nelíšia 
od bežných balíkov. Slúžia však predovšet-
kým na osvojenie si narábania s  peniazmi 
a pomáhajú pochopiť základné princípy ban-
kového sveta. K účtu napríklad dieťa dostane 
platobnú kartu, limit však nastavuje rodič, 
ktorý je zároveň informovaný o  všetkých 
pohyboch na účte. Úspory môžu byť zhod-
nocované bonusovým úrokom, ale iba do 
určitej výšky zostatku na účte. Internet ban-
king však môže byť pre dieťa iba pasívny, na 
druhej strane existujú aj detsky ladené vizuá-
ly platobnej karty. 
Študentské účty sú z  obsahovej stránky, až 
na výnimky, kópiou bežných balíkov. Majú 
teda to isté, čo bežní klienti: od kariet až po 
povolené prečerpanie, ale bez rovnakých po-
platkov. Poplatky sú buď nulové, alebo zvý-

hodnené. Alternatívou študentských účtov 
sú „Účty pre mladých“, ktoré sú určené pre 
rovnakú vekovú avšak neštudujúcu skupinu. 

Pavel Škriniar
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Účty pre deti mladých študentov
Vek do 15 rokov 15 - 28 rokov 15 - 28 rokov

Na založenie treba OP rodiča  
a rodný list dieťaťa OP OP a potvrdenie 

od školy
Poplatky väčšinou 0 eur, závisia však aj od plnenia 

podmienok banky
Obsahuje napr. platobná karta, internet a mobile banking, 

výpis poštou, sms správy o pohyboch na účte, 
hotovostné operácie v pobočke, zvýhodnené 
úročenie, cashback, povolené prečerpanie...*OP – občiansky preukaz

Prečo chcú banky 
mladých klientov? 
Viac ako 90 % vysokoškolákov má 
otvorený účte v banke. Viac ako dve 
tretiny z nich ostane klientom banky 
aj po skončení školy. Neskôr im teda 
banka môže predať ďalšie produkty. 
Študenti si zvyknú voliť banku podľa 
banky rodičov. Hlavným dôvodom 
je okamžitý presun peňazí z účtu 
rodiča na účet dieťaťa. Ak teda 
banka neponúka študentské účty, 
oberá sa tým o budúcich klientov.

Porovnanie účtov pre mladých nájdete  
na stránke Moneytoo.sk tu:

http://www.fin-pro.sk
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Vyvinuli sme najmodernejší  
informačný systém  
pre finančných  
sprostredkovateľov.

Dosiahli sme medziročný nárast 
provízneho obratu o 43 %  
vo výške 11,5 milióna Euro.*

WWW.FINPORTAL.SK

Súťaže a cestovanie za odmenu
Motivácia spojená so zážitkami na celý život

Vzdelávanie
Workshopy, semináre, odborné konferencie

Komplexná administratívna podpora
All inclusive podpora vášho úspechu

Garancia kmeňa
Sankcie a nevýhodné zmluvy u nás nenájdete

Informačný systém
Všetko pre váš biznis na jeden klik

Vlastná identita
Kariéra vo Vašich rukách

Výplata 4-krát do mesiaca
Provízie vám budú vyplatené každý týždeň

Transparentné odmeňovanie
Viac peňazí za rovnakú prácu.

*údaje za prvé tri kvartály 2017




