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Odborník na financie: Prečo 
spozornieť, keď niekto sľubuje 
dvojciferné výnosy 

MARIANNA ONUFEROVÁ 

Foto – archív Tomáša Virdzeka 
Ekonóm Tomáš Virdzek sa na finančných trhoch pohybuje od roku 2001. 
V roku 2004 založil Inštitút sporenia a investovania a niekoľko rokov bol 
externým poradcom ministerstva práce pre II. a III. pilier na Slovensku. 
Učí tiež na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 



Virdzek v rozhovore vysvetľuje, prečo by ľudia nemali naletieť niekomu, 
kto im sľubuje, že im bude pravidelne vyplácať vysoké výnosy. Napríklad 
preto, že dokáže k tomu využívať robota, ktorý zachytáva nálady na trhu. 
Z času na čas sa stále niekto taký objaví, nedávno polícia zadržala 
košického podnikateľa pre podozrenie z podvodu. 

Ekonóm Virdzek tiež hovorí, ako sa pri investovaní rozhodovať, aký je 
rozdiel medzi pravidelným sporením a jednorazovou investíciou, pokiaľ 
ide o možný zárobok či stratu. Vysvetľuje aj, cez aký typ firmy by sa dnes 
on sám rozhodol investovať a prečo. 

[ TIP: Odoberajte nové články v rubrike Investovanie, úvery, poistenie e-
mailom. ] 
Prípad z posledných dní z Košíc ukázal, že ľudia stále dokážu uveriť 
niekomu, kto im sľubuje, že im investícia zarobí každý mesiac 5 
percent, teda 60 % ročne. Prečo by mali ľudia spozornieť, keď im 
niekto taký výnos ponúka? 
Nepoznám detaily prípadu, ale pri investovaní na finančnom trhu nie je 
možné garantovať žiaden výnos, a teda už určite nie vo výške 60 percent. 
To je absolútne vylúčené. Taký výnos sa, samozrejme, dá dosiahnuť, ale 
nie je možné ho dosahovať dlhodobo, a preto už vôbec nie garantovať. 
Veď aj v rôznych informačných materiáloch je upozornenie, že minulé 
výnosy nie sú zárukou tých budúcich. Na finančnom trhu neexistuje žiadne 
finančné perpetuum mobile a nikto ani nikdy nevynájde niečo, čo by 
zabezpečilo, že či už v čase krízy, alebo ekonomickej konjunktúry toľko 
zarobíte. Trh má totiž veľa účastníkov, ktorí vyhodnocujú informácie 
svojím spôsobom. Napríklad keď americký FED zníži úrokové sadzby, 
logicky by to malo znamenať, že akcie by mali rásť, no v praxi sa stáva 
bežne úplný opak. Časť trhu to vyhodnotí napríklad ako určitú obavu, že 
FED znižovaním sadzieb priznáva, že ekonomika má určité problémy. 
Keďže na trhu je veľké množstvo účastníkov, v podstate je konzistentne 
nepredvídateľný so stopercentnou istotou. Pokiaľ niekto sľubuje 60 % 
a prípadne aj s garanciou, ľudia by mali určite spozornieť. 

Čo ak sa niekto odvoláva na systém alebo na robota, ktorý dokáže 
zachytávať nálady na trhu, a tým pádom dosahovať vyššie 
zhodnotenie? Je niečo také možné alebo vtedy treba určite spozornieť? 
Áno, existujú rôzne obchodné systémy a stratégie, ktoré vychádzajú 
z určitého typu analýz, a tie kombinujú splnenie rôznych podmienok na 



trhu. Investori takto špekulujú s cieľom vyladiť svoju výkonnostnú krivku, 
teda aby v nej mali čo najmenej prepadov a dosahovali zároveň čo najväčší 
výnos. Tieto systémy však majú veľké „ale“. Finančný trh je priveľmi 
dynamický na to, aby ste iba nejakými podmienkami dokázali zostrojiť 
niečo také komplexné, aby vám to kedykoľvek zarobilo a aj vás to na 
finančnom trhu kedykoľvek ochránilo. Dobrým príkladom je prípad firmy 
LTCM, v ktorej predstavenstve boli aj dvaja nositelia Nobelovej ceny za 
ekonómiu, ktorí vynašli novú metódu na oceňovanie derivátov. Prišli 
v jednoduchosti na nejaký zázračný model. Šlo o pákové obchodovanie 
a dokázali vytiahnuť zisk aj na viac ako 40 %. Darilo sa im prvý rok, druhý 
aj ďalší. No na určitú zmenu podmienok na trhu nemysleli a tento fond 
vymazal všetky peniaze. Po obrovských stratách z pákových obchodov 
musel celú situáciu nakoniec zachraňovať až americký FED. Spraviť 60 % 
v dlhodobom kontexte a robiť to pravidelne je vylúčené a nemožné. Každá 
obchodná stratégia či systém má aj svoje zlé obdobia. Minulosť nie je 
žiadnou zárukou budúcnosti. 
V košickom prípade k reálnemu investovaniu zrejme ani nedošlo, 
peniaze sa vyplácali z vkladov ďalších ľudí. Spýtam sa však: Nie je 
teda možné, aby niekto fungoval a obchodoval na základe robota, 
ktorý dokáže zachytávať nálady na trhu, a dosahovať tak vyššie 
zhodnotenie? 
Každý by bol najradšej, keby niečo také mal, hľadá to, ale finančná prax 
ukazuje, že síce také exotické pokusy existujú, ale nikdy to dlhodobo 
nedopadlo dobre. Osobne by som niektoré roboty prirovnal k rulete. 

Kedy by mal byť človek už určite opatrný? Malo by to byť vtedy, keď 
mu niekto sľubuje pravidelný dvojciferný výnos alebo aj o niečo nižší? 
Pokiaľ by sa mal človek rozhodovať sedliackym rozumom, tak výnosy nad 
to, čo dosahuje dlhodobo akciový trh, by som už považoval za varovný 
prst. Ďalším varovaním je slovo garancia. Na finančnom trhu vám nikto 
nedokáže nič garantovať. Garancie vyšších ročných výnosov, ako je, 
povedzme, 10 percent, sú absolútny nezmysel. Ja si myslím, že garantovať 
už výnosy nad úrovňou vládnych dlhopisov, ktoré by mohli byť naozaj 
bezpečné, sú veľký nezmysel. 

Takže keď niekto sľubuje 5 alebo 7 % ročne, už vtedy treba 
spozornieť? 
Áno. 



Skúste vysvetliť prečo. 
Za posledných dvesto rokov bol priemerný ročný čistý výnos akcií okolo 
6,7 %. Ale počas finančnej krízy sa akciové trhy dokázali veľmi rýchlo 
v priebehu roka alebo roka a pol prepadnúť o 50 až 60 percent. To 
znamená, že keď človek chce v dlhodobom horizonte dosiahnuť 6,7 % 
očistených o infláciu, musí byť schopný zákonite podstúpiť aj riziko, že 
niekedy v budúcnosti dokážu akciové trhy klesnúť bleskovo až takto 
výrazne. A ak niekto sľubuje výnos 60 %, pozor na to, aby garancia nebola 
iba v tom, že ten jeho výnos bude vyplácaný z peňazí niekoho druhého 
a ide o pyramídovú hru. 

Keď hovoríme o 5-percentných výnosoch, momentálne sú populárne 
firemné dlhopisy, ktoré podobné výnosy ponúkajú. Toto je však bežná 
vec. Keď firma vydáva dlhopisy, investor by si mal akurát odpovedať 
na otázku, či jej verí a či je to preňho prijateľné riziko. Tak?  
Áno. Ak niekto sľubuje 5 percent z pozície emitenta, otázka je, akú má 
firma minulosť a reputáciu. Ak napríklad reputáciu až takú nemá, musí 
potenciálnym veriteľom sľúbiť vyšší výnos, aby ich pritiahla. Je to dlžník, 
ktorý svoje plány nemusí zrealizovať, a môže sa niečo stať. Je vždy na 
človeku – investorovi, či tomu konceptu uverí alebo nie. Riziko je teda, 
samozrejme, aj tu a rovnako žiadne garancie ani tu neexistujú. 

Vráťme sa k dvojciferným výnosom. Ak niekto predsa len váha, lebo 
ho taký výnos láka, čo by si mal ďalej o investorovi, ktorý ho ponúka, 
pozrieť? Aké informácie by mal hľadať? 
Všetky subjekty, ktoré ponúkajú finančné služby alebo produkty, musia 
mať príslušnú licenciu od Národnej banky Slovenska, a musia byť teda 
spôsobilé a kompetentné ponúkať tieto služby. Pokiaľ ich niekto ponúka 
a nie je licencovaný, ja osobne by som dával od neho ruky okamžite preč. 
Regulácia po finančnej kríze v roku 2008 je čoraz tvrdšia, čo je správne, 
lebo ide v prvom rade o ochranu spotrebiteľa. Pokiaľ je tu nejaký subjekt, 
ktorý vytŕča z radu, niečo tam nebude v poriadku. Ľudia radi počujú také 
čísla a často im zoberú vhodný úsudok, že tam niečo nebude správne. 
Práve takéto marketingové čísla a agresívne nástroje predaja by ich však na 
to, že nie je všetko v poriadku, mali okamžite upozorniť. Buď je to 
podvod, alebo je to založené na stratégii, ktorá sa vytvorila možno pred 
tromi rokmi a nemôže navždy fungovať. Osobne som však presvedčený, že 
žiaden licencovaný subjekt by takéto niečo v ponuke nikdy ani nemal. 



Vie si človek overiť, či firma jeho peniaze naozaj investuje na burze, 
tak ako to sľubuje, a nejde len o vyplácanie peňazí od iných 
vkladateľov? 
V prípade licencovaného subjektu áno (cez Národnú banku Slovenska), 
v prípade nelicencovaného nie. 

Investovaniu sa venujete už takmer 20 rokov. Aký máte pocit z ľudí na 
Slovensku, ktorí investujú? Chcú väčšinou rýchlo zarobiť alebo skôr 
neradi špekulujú? Akí sme investori? 
Keď som v roku 2001 začínal, nemali sme ešte ani slovenské knihy o tom, 
ako investovať. Aj čo sa týka dostupnosti brokerov, bolo to úplne niekde 
inde ako teraz. V tom čase sme na Slovensku mali problém 
s nebankovkami. Oni len pro forma vykazovali, že peniaze investujú, no 
nikdy ich reálne neinvestovali. Štát na to reagoval zmenou legislatívy, 
prelicencovaním obchodníkov s cennými papiermi, a pokiaľ si to dobre 
pamätám, tak ich počet sa asi desaťnásobne zmenšil, zostalo ich približne 
len dvadsať. V tom období začali na Slovensko prichádzať podielové 
fondy. Slováci aj po zlých skúsenostiach s nebankovkami sa však zľakli 
a začali držať peniaze konzervatívne. Ešte dnes držíme asi 75 percent 
úspor na účtoch v bankách, v minulosti to bolo aj cez 90 percent. Ale 
postupne sa ľudia predsa len dostávajú k investíciám. Veľmi výrazne tomu 
v poslednom období pomáha radikálny nárast výnosov na akciových 
trhoch. Aj v druhom pilieri neuveriteľne dynamicky rastie majetok 
v indexových fondoch. To tempo je spôsobené podľa mňa 
sprostredkovateľmi. Veľmi ľahko sa im to totiž predáva, keď indexové 
fondy majú za posledných päť rokov také dobré čísla. 

Naznačujete tým, že zase prístup sprostredkovateľov nie je celkom 
v poriadku? 
Je to stále a úplne v poriadku, lebo do druhého piliera môžu naháňať ľudí 
len do 35 rokov. Aj keby trhy spadli, nech to všetci vnímajú ako výbornú 
príležitosť, budú nakupovať lacnejšie. Dnes je v dlhopisových fondoch 75 
percent sporiteľov a ja by som bol najradšej, keby taký podiel bol 
v indexových fondoch. Takže ja len hovorím, že tým, že trhy posledné 
roky rastú, sprostredkovateľom sa to veľmi dobre predáva a čoraz viac ľudí 
má peniaze v akciových investíciách. Uvidíme, ak by prišla nejaká 
finančná kríza alebo väčší prepad na trhoch, ako na to budú reagovať. Ak 
budú presúvať peniaze z indexových fondov do dlhopisových, tak je to 
obrovská chyba. Rozprávame sa o pravidelnom, nie o jednorazovom 



investovaní a to je veľký rozdiel. Ak by ľudia do 45 rokov začali zo 
strachu presúvať peniaze z indexových fondov a majú pred sebou ešte 20-
ročný horizont sporenia, je to absolútny nezmysel. 

V čom je výhoda pravidelného investovania oproti jednorazovému? 
Zaujímavé je, že aj študentom Ekonomickej fakulty na vysokej škole, kde 
prednášam na jednom predmete, je niekedy veľmi zložité vysvetliť rozdiel 
medzi pravidelným a jednorazovým investovaním. Vysvetlím to teda na 
príklade klienta, ktorý po desiatich rokoch sporenia v druhom pilieri 
z majetkového výpisu zistil, že si tam nasporil asi 17-tisíc eur, no čakal 
viac. Ide o klienta s väčším vymeriavacím základom, ktorý mal peniaze 
v dlhopisovom fonde. Bol nahnevaný, ako je možné, že tam nemá viac, 
pýtal sa, či sú dlhopisové fondy naozaj také nevýkonné, alebo déesesky sú 
také nenažrané. Pointa je v tom, že kým dlhopisový fond dosiahol za tých 
10 rokov, povedzme, 30 percent, tento náš sporiteľ tým, že do fondu 
investuje pravidelne, tých 30 percent dosiahnuť nikdy nemohol a dosiahol 
oveľa nižší výnos. Totiž len ten jeho prvý príspevok zarobil za celé to 
obdobie 30 percent rovnako ako fond. Ale príspevok, ktorý tam poslal, 
povedzme, iba pred rokom, sa nemohol zhodnotiť o 30 percent. Jeho 
celkový výnos bude teda logicky nižší, a o veľa, ako výnos fondu. Problém 
je ľuďom toto vysvetliť. Chcú, aby sa im zhodnotili peniaze, investujú 
pravidelne, čo je dobré, ale nemôžu čakať, že pokiaľ akciový trh za rok 
narastie o 10 percent, aj ich celá investícia o toľko narastie. Na druhej 
strane, keď trh padne o 10 percent, oni až takú stratu nedosiahnu. Toto si 
tiež nie veľmi uvedomujú, že pri pravidelnom investovaní sú riziká menšie 
a rastú exponenciálne až v čase ukončenia investície. Volá sa to nákladové 
priemerovanie. 

Rizikom toho, kto investuje jednorazovo, zase je, že ak trh padne o 10 
alebo 30 percent, aj on toľko prerobí a naopak. 
Áno. Moje odporúčanie pri jednorazových investíciách je veľmi dobre 
zvážiť, či človek dokáže takú situáciu prekonať. Mal by si predstaviť, že 
pokiaľ by to na ďalší rok padlo o 50 percent, či by tam dokázal vydržať 
ešte desať rokov, čo je podľa mňa minimálny horizont pre investovanie do 
akcií. Pokiaľ sa bavíme o pravidelnom sporení, tam by práve, naopak, mal 
vítať to, že trh padne, lebo bude nakupovať lacnejšie. 

Takže keď má niekto 5000 eur, mal by ich investovať naraz alebo 
radšej nie? 



To je už tvrdšia debata. Tých 5000 môžu byť celkové úspory, ktoré niekto 
nechce držať v banke, ale chce ich investovať do fondu. Pri jednorazových 
investíciách sa omnoho viac ukazuje element opatrnosti až strachu ľudí. 
Ľudia, ktorí jednorazovo investujú, sú viac citliví na akýkoľvek prepad 
investície. Poznám ľudí, ktorí mali takéto úspory a v dotazníku im vyšlo, 
že sú vhodní pre akciový trh. Ja som ten dotazník nerobil, ale keď som sa 
s nimi bavil, videl som, že robia obrovskú chybu. Keď akcie padli o päť 
percent, v momente to vyberali. Nedodržali časový horizont, ktorý je pre 
akcie desať rokov. Vie si človek predstaviť, že ak by investoval teraz, keď 
sú trhy na vrchole, a spadli by v priebehu dvoch rokov o 60 percent, že by 
čakal ešte desať rokov, kým by tam mal nejaký výnos? Toto je veľmi 
zložité vysvetliť ľuďom, až vtedy povedia, že aha, toto si predstaviť 
neviem. Niekedy ani dotazník nedokáže zachytiť potenciálne správanie sa 
ľudí. V praxi som sa stretol s tým, že ľudia sú schopní tolerovať stratu do 
dvadsať percent. Akonáhle je vyššia, automaticky zo strachu vyberajú 
peniaze. 

Poďme teraz k situácii, že sa človek rozhodne, že si každý mesiac bude 
sporiť povedzme 50 alebo 100 eur a chce to robiť dlhšiu dobu. Vy by 
ste tých 100 eur investovali radšej do podielového fondu alebo cez 
obchodníka s cennými papiermi? 
Ja by som šiel v dnešnej dobe jednoznačne cez obchodníka s cennými 
papiermi. 

Je to pre daňové výhody? 
Samozrejme, a nielen to. Daňovo-odvodové úľavy sa týkajú produktov 
obchodníkov, ktoré poskytujú pasívnu správu, čoho som ja zástancom. Sú 
zostrojené z ETF, ktoré sú veľmi likvidné a z pohľadu správy veľmi lacné 
finančné nástroje. Navyše tieto investičné účty u obchodníka spadajú pod 
Garančný fond investícií. Sú tiež pod dohľadom NBS, títo obchodníci sú 
teda rovnako tvrdo kontrolovaní ako asset manažmenty. Od 1. 1. 2016 je 
už viac takých obchodníkov, ktorí tieto produkty ponúkajú, no nespravilo 
to zatiaľ takú dieru do sveta, čo je podľa mňa na škodu. Nie je to také 
ľahké predať ako podielové fondy. Nemajú takú distribúciu. 

Je to preto, že podielové fondy predávajú najmä banky? 
Áno. A obchodníci s cennými papiermi nemajú kamenné pobočky po 
celom Slovensku. Ani finanční sprostredkovatelia nemajú o ETF až taký 
záujem, zrejme to pre nich nie je až tak finančne zaujímavé ako podielové 



fondy. Každopádne, aj ETF už umožňujú takéto pravidelné sporenie a už 
pri malých sumách, čím jednoznačne konkurujú podielovým fondom. 

Ak má už niekto niekoľko rokov podielový fond, mal by presunúť 
peniaze na investičný účet u obchodníka s cennými papiermi 
a investovať do ETF alebo nie je správne takto uvažovať? 
V prvom rade by mal dodržať časový horizont svojej investície. Pokiaľ sa 
raz rozhodol, že bude desať rokov investovať do akciového fondu, určite 
by nemal vyberať peniaze, keď fond klesá. 

Dnes sú veľmi populárne indexové fondy, ktoré sú pasívne 
spravované. Aspoň sa o tom hovorí. Kto ich okrem druhého piliera 
ešte ponúka? 
U nás boli indexové fondy zavedené prvýkrát v druhom pilieri za ministra 
Mihála. Dôvod bol ten, že do druhého piliera boli za vlády Smeru 
zavedené garancie na 6-mesačnej báze, a tak všetky dôchodkové fondy boli 
v podstate úplne rovnaké – dlhopisové. Takže indexové fondy vznikli 
preto, aby aspoň niektoré fondy investovali 100-percentne do akcií. Vtedy 
sa k nám prvýkrát dostala stratégia jednoduchého investovania, ktoré bude 
kopírovať nejaký akciový index. Záujem ľudí o tieto fondy a záujem 
sprostredkovateľov ich predávať spôsobil, že je o ne záujem už aj v treťom 
pilieri. Máme tam už dve spoločnosti, ktoré majú indexový fond. Aj ETF 
sú pasívne spravované, boli vytvorené ako nástroj pre dôchodkové či 
podielové fondy. Keby som mal ako obchodník nakúpiť akcie 500 
spoločností, ktoré sú dnes zastúpené v indexe S&P500, tak by som sa 
zbláznil a bolo by to aj príliš drahé. Práve preto boli vymyslené ETF, ktoré 
majú verne kopírovať podkladový index. 

Aký je vlastne záujem o pasívne spravované fondy vo svete? 
Počet pasívne spravovaných fondov vo svete narastá oveľa väčším 
tempom, ako sú aktívne riadené fondy. Je to spôsobené aj určitou snahou 
zjednodušiť procesy investovania, znížiť náklady a je to jednoduchšie. Po 
finančnej kríze máme aj otáznik, či sa vôbec máme pokúšať o aktívnu 
správu a či to náhodou nie je tak, že naozaj je pasívna správa v dlhodobom 
horizonte tou jednotkou. Osobne si myslím, že pasívne spravované fondy 
by mali byť aj všetky dôchodkové fondy v druhom a treťom pilieri, a to už 
od ich vzniku. Myslím si však aj to, že vždy sa bude niekto pokúšať 
o aktívnu správu a snažiť sa tak predbehnúť neprekonateľný trh. Totiž je to 
nielen výzva, ale aj dôvod pýtať si za správu viac. 



  

Tomáš Virdzek (36) 
 Vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde si 

nakoniec spravil aj doktorát. 
 Na finančných trhoch sa pohybuje od roku 2001, v roku 2004 založil 

Inštitút sporenia a investovania, ktorého cieľom je aktívna účasť na 
zvyšovaní finančnej a investičnej gramotnosti ľudí. 

 Niekoľko rokov bol externým poradcom ministerstva práce pre II. a III. 
pilier na Slovensku. 

 Stál za vytvorením a spustením prvej súkromnej dôchodkovej schémy 
na Slovensku v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia 
vo Zvolene. 

 Založil elektronický časopis „Sporenie a investovanie“, je autorom 
analytického nástroja www.manazeruspor.sk a členom poradnej rady 
u jedného tuzemského obchodníka s cennými papiermi. 

 Momentálne pôsobí vo Výskumnom a inovačnom centre Ekonomickej 
fakulty UMB, kde sa zameriava na témy ako finančný trh, kapitalizačné 
piliere, sporiace schémy, obchodovanie a investovanie. Na univerzite 
učí predmet obchodovanie a investovanie.  

 


