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V predloženej práci prinášame inšpiráciu pre zarábajúceho tínedžera, aby mohol začať 

rozumne sporiť a investovať do svojej budúcnosti. Predstavujeme rôzne varianty 

dobrovoľného sporenia a investovania od veku 16  rokov. Cieľom práce je priniesť model  

sporenia a investovania do portfólia cenných papierov, ktoré nám zabezpečí „doživotnú 

rentu“ vo výške 1 000 EUR mesačne od 40. roku života. 

V teoretickej časti sa zaoberáme vysvetlením pojmov používaných v práci ako sú úrok 

a sporenie. Predstavujeme jednotlivé typy sporenia a to bežné účty, sporiace účty, termínové 

vklady a vkladné knižky. Ďalej sa venujeme dôchodkovému systému a jeho trom pilierom. 

V analytickej časti zisťujeme dĺžku časového horizontu a potrebnej výšky mesačného 

sporenia a investovania v akumulačnej fáze, aby sporiteľ vo veku 40 rokov mohol odísť na 

dôchodok. Volíme si tri varianty portfólií s rozdielnou rizikovosťou a aj výnosnosťou. 

Jednotlivé investičné stratégie používame aj pri sporiacej  fáze a tiež vo fáze vyplácania 

doživotnej renty. 

V práci sme zistili, že sú dôležité tri faktory a to dĺžka sporenia, výška mesačnej 

čiastky a výška výnosu investovaných prostriedkov. Čo sa týka dĺžky akumulačnej fázy, 

dospeli sme k záveru, že na odchod do dôchodku v štyridsiatke musíme sporiť a investovať 

sumu 200 EUR mesačne po dobu 24 rokov. Prostriedky investujeme do jedného z troch 

navrhovaných modelových portfólií. Ak sporíme a investujeme nižšie sumy, potom sa 

akumulačná fáza predlžuje. Dôležitým zistením je, že akumulovanie prostredníctvom 

bankových produktov s žiadnym alebo nízkym výnosom je nedostatočné.   
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