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ÚVOD 

Je veľmi pravdepodobné, že veľa z nás sa raz ocitne v situácii priemerného dôchodcu. 

Dostaneme 480 eur na mesiac a budeme musieť z toho vyžiť. Táto suma je úplne v poriadku, ale 

čo keby nám niekto povedal, že rozumným hospodárením v mladosti by sme mohli neskôr v čase 

dôchodku dostávať viac ako priemer? Čo keby sme sa dozvedeli, že je možné našetriť si toľko, 

aby ste do dôchodku mohli odísť už aj v štyridsiatke?      

 Platí pravidlo, že čím skorej začneme sporiť, tým skôr sa dostaneme k dožadovanému 

výsledku. Čím neskôr začneme sporiť a investovať, tým náročnejšie pre nás bude dosiahnúť 

cieľové sumy. Ľudia často začínajú rozmýšľať o dôchodku až v strednom veku a preto by som túto 

tému chcela dať do povedomia aj mojej vekovej kategórii.  

Tínedžeri majú častokrát nezanedbateľný príjem, či už príležitostne od rodinných 

príslušníkov, alebo z brigády či práce. V predloženej práci si vysvetlíme terminológiu potrebnú na 

pochopenie týchto konceptov a ukážeme si ako by zarábajúci tínedžer mohol začať rozumne sporiť 

a investovať do svojej budúcnosti. Predstavíme to formou rôznych variant dobrovoľného sporenia 

a investovania od veku 16  rokov. Cieľom práce je modelovať sporenie a investovanie, 

naakumulovať finančné prostriedky a vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré by nám 

zabezpečilo „doživotnú rentu“ vo výške 1 000 EUR mesačne od 40. roku života.  
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1 SPORENIE A INVESTOVANIE NA DÔCHODOK 

 V tejto kapitole si zadefinujeme terminológiu, ktorá bude potrebná na pochopenie ďaľších 

podkapitol. Cieľom bude čitateľovi priblížiť pojmy ako sú úrok a sporenie. Uvedieme tiež 

jednotlivé typy sporenia a to bežné účty, sporiace účty, termínové vklady alebo vkladné knižky.  

 

1.1 Sporenie 

Človek v produktívnom veku má väčšinou príjmy zo zamestnania, podnikania, prenájmov 

alebo darov. Ak nespotrebuje celú sumu príjmov, rozdiel môže použiť na sporenie. Sporením 

môžeme nazvať akumuláciu nateraz nadbytočných finančných prostriedkov. Cieľom sporenia je 

nazhromaždenie úspor (Wikipedia, 2021). Bez sporenia nemôžeme rozmýšľať nad dôchodkom.  

 Poznáme dva druhy sporenia – sporenie formou držania hotovosti a sporenie 

prostredníctvom bankových produktov. Sporiť v hotovosti je najjednoduchšie, ale nie je veľmi 

efektívne, pretože hotovosť neprináša zhodnotenie. Zároveň držba hotovosti predstavuje riziko 

krádeže. Preto pri konzervatívnom sporení si sporiteľ väčšinou vyberá medzi niektorými typmi 

bankových produktov.  

Najvyužívanejším produktom sú bežné bankové účty. Rejnuš (2016) ich označuje aj ako 

„kontá“ a považuje ich za jeden z najpodstatnejších typov bankových účtov. Tieto typy účtov 

slúžia na bezhotovostný platobný styk a tiež najmä na krátkodobé, ale aj dlhodobé odkladanie 

dočasne voľných peňazí. Bežné účty bývajú vytvárané pre právnické alebo fyzické osoby, ale 

môžu slúžiť aj pre podnikateľov. Na tomto type účtu býva úročenie nízke z dôvodu, že ich hlavnou 

podstatou je, aby boli peniaze na účte voľne disponibilné.  

Ďalším typom bankového produktu je sporiaci účet. Samuelčík (2013) uvádza, že veľa 

bánk ponúka klientom túto službu. Sporiaci účet je väčšinou využívaný na pravidelné alebo 

nepravidelné odosielanie ušetrených finančných prostriedkov. Na tomto type účtu sa odložené 

peniaze zhodnocujú určitou úrokovou sadzbou. Na sporiace účty sa peniaze posielajú z bežných 

účtov. Cez sporiace účty sa nevykonávajú obyčajné transakcie (platba kartou v obchode), ale ak je 

potrebné, peniaze si môžeme poslať späť na bežný účet cez internet banking.  

Termínovaný vklad je jednorázový vklad, cez ktorý si sporiteľ odloží peniaze na dobu 3, 

6, 12 alebo 24 mesiacov. Platí pritom, že čím dlhšiu dobu máme finančné prostriedky viazané, tým 
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vyšší úrok dostaneme. Banka tiež stanovuje podmienky vedenia termínového vkladu. Toto 

spôsobuje, že niektoré termínované vklady majú iné účely a rôzne názvy. Pod podmienkou výberu 

ročného termínovaného vkladu dostaneme svoje peniaze až o 12 mesiacov aj s úrokom. V prípade 

skorého výberu získame peniaze späť, ale z dôvodu neprebehnutia celého časového obdobia sa 

nám nepripočíta k sume úrok (Samuelčík, 2013).  

Vkladná knižka je fyzický vkladový produkt banky, vo forme cenného papieru, ktorým 

banka dokumentuje, že prevzala vklad od klienta v určitej výške. Vklady môžu byť vykonávané 

hotovostne, prevodom z bežného účtu, alebo zrážkou zo mzdy. Všetky vkladné knižky majú svoje 

identifikačné údaje ako názov, číslo a informácie o vlastníkovi. Taktiež bývajú vystavené na meno 

a disponovať s nimi môžu len oprávnené osoby, alebo osoby splnomocnené v prípade absencii 

držiteľa. Na vkladnej knižke bývajú zaznamenané všetky finančné transakcie. Táto forma sporenia 

je určená fyzickým osobám, ktoré majú záujem o klasické sporenie. Medzi dva základné typy 

vkladných knižiek patria vkladné knižky bez výpovednej lehoty a s výpovednou lehotou. Pri 

vkladných knižkách bez výpovednej lehoty môže vlastník vkladať alebo vyberať peniaze bez 

predchádzajúceho ohlásenia  banke. Knižky s výpovednou lehotou dávajú možnosť výberu trvania 

lehoty, najčastejšie 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov. Dĺžka výpovednej lehoty rozhoduje akú dlhú 

dobu pred výberom musíte banke výber ohlásiť. Tieto vklady sú vyššie úročené ako pri knižkách 

bez výpovednej lehoty, ale v prípade potreby skoršieho výberu, ako určuje lehota, banka naúčtuje 

určitý poplatok (Poštová banka,  2021).   

Pri akumulácii finančných prostriedkov sme zatiaľ neuvažovali o ich zhodnotení. 

Napríklad pri sporení sumy 50 EUR mesačne po dobu jedného roka bude tvoriť našetrená suma 

práve 600 EUR. Pod pojmom zhodnotenie budeme rozumieť úrok z vkladu v banke alebo výnos 

z investície do cenných papierov. Z ekonomického pohľadu je úrok cena, ktorú musí dlžník splatiť 

veriteľovi za požičanie peňazí. Počíta sa pomocou úrokovej sadzby 

(https://www.poistenie.sk/lexikon/urok, 2021). Z pohľadu finančnej matematiky sa úroky delia na 

dve hlavné skupiny – jednoduché a zložené. Jednoduché úroky sa k pôvodnému kapitálu 

nepripočítavajú a ďalej sa neúročia. Narozdiel od jednoduchého úroku, pri zloženenom úroku sa 

vyplácané úroky k pôvodnému kapitálu pripočítavajú a spolu sa s ním sa ďalej úročia 

(https://cloud8m.edupage.org/cloud/09_-

https://www.poistenie.sk/lexikon/urok
https://cloud8m.edupage.org/cloud/09_-_Financna_matematika%281%29.pdf?z%3AWBEWAp4tZKKiNSx4spAfGq7EFeld7atyZKO2KyRsTXBRqIrSLKEPmIY5vasiZyrY
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_Financna_matematika%281%29.pdf?z%3AWBEWAp4tZKKiNSx4spAfGq7EFeld7atyZKO2K

yRsTXBRqIrSLKEPmIY5vasiZyrY, 2021). 

Pri konzervatívnom sporení (v banke) zvyčajne nedostávame úrok či výnos. Ak chceme 

nanakumulované prostriedky zhodnotiť, musíme ich investovať. Premena úspor na rizikové aktíva 

je investovanie. Investovaniu sa budeme venovať v druhej podkapitole.  

 

1.2 Investovanie 

Investovanie je proces nákupu aktív, ktoré v priebehu času zvyšujú svoju hodnotu a 

poskytujú návratnosť v podobe výplaty alebo kapitálových výnosov 

(https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-investing/, 2021). Pri investovaní očakávame 

výnos a podstupujeme riziko. Hotovosť premieňame na menej likvidné cenné papiere (napr. akcie 

alebo dlhopisy) alebo reálne aktíva (napr. zlato). Riziko, výnos a likvidita tvoria vrcholy 

magického trojuholníka a tieto parametre sleduje každý investor pri svojom rozhodovaní. Pre 

investora je najlepšou variantou kombinácia maximálneho výnosu pri minimálnom riziku a 

maximálnej likvidite. Túto hypotetickú investíciu je však prakticky nemožné nájsť na trhu.  

Obrázok 1 Magický investičný trojuholník 

Zdroj: Chovancová, 2006 

Riziko predstavuje možnosť, že reálny výnos bude nižší ako sa pôvodne čakalo, prípadne 

je to pravdepodobnosť straty časti investovanej čiastky 

(https://www.financnykompas.sk/clanok/investicne-riziko, 2021).  Za výnos sú považované 

všetky príjmy, ktoré plynú z investície od vtedy, keď do nej vložíme finančné prostriedky až do 

https://cloud8m.edupage.org/cloud/09_-_Financna_matematika%281%29.pdf?z%3AWBEWAp4tZKKiNSx4spAfGq7EFeld7atyZKO2KyRsTXBRqIrSLKEPmIY5vasiZyrY
https://cloud8m.edupage.org/cloud/09_-_Financna_matematika%281%29.pdf?z%3AWBEWAp4tZKKiNSx4spAfGq7EFeld7atyZKO2KyRsTXBRqIrSLKEPmIY5vasiZyrY
https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-investing/
https://www.financnykompas.sk/clanok/investicne-riziko
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doby posledného príjmu z nej. Jedná sa teda o odmenu investora (Chovancová, 2006). Likvidita 

znamená rýchlosť s akou je investor schopný premeniť svoju investíciu späť na hotovosť pri čo 

najnižších transakčných nákladoch. Jednotlivé investície môžu mať rôzny stupeň likvidity. 

Obrázok 2 Pyramída likvidity 

Zdroj: https://fumbi.network/sk/news/kryptomeny-a-koronavirus 

Pod pojmom portfólio sa rozumie súbor rôznych investícií, ktoré investor vytvára preto, 

aby znižoval riziká spojené s investovaním a zároveň našiel ten najlepší možný pomer medzi 

výnosom a rizikom (Chovancová, Bačišin, 2005). Portfólio vzniká, keď voľné finančné 

prostriedky investujeme do rôznych inštrumentov a aktív, teda diverzifikujeme. Rôznymi 

kombináciami týchto aktív a inštrumentov sa dajú vytvoriť viaceré portfólia s rôznymi výnosmi a 

mierou rizika. V práci sa zaoberáme rôznymi typmi portfólií a investičných stratégií 

(Taghizadegan, 2018).  

 

1.3 Dôchodok 

Dôchodok je čas, po ukončení pracovného pomeru a po dosiahnutí dôchodkového veku.  

Vek, v ktorom do dôchodku odchádzame závisí od viacerých faktorov ako sú pohlavie, doba 

v ktorej sme odvádzali poistné sociálnej poisťovni, od počtu rokov, ktoré sme odpracovali, alebo 

pri ženách to závisí aj od počtu vychovaných detí. Po splnení podmienok, dôchodca anuitne 

dostáva istú finančnú čiastku. Pre jednotlivca to predstavuje pravidelný príjem pevne stanovených 

platieb počas určenej doby. V práci uvádzame termín doživotná renta, ktorý sa väčšinou používa 

v sektore poisťovníctva. Doživotná renta je pravidelne vyplácaný príjem poistenému až do jeho 

https://fumbi.network/sk/news/kryptomeny-a-koronavirus
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smrti. Pre účely tejto práce budeme termínom doživotná renta rozumieť doživotne vyplácanú 

dávku, ktorú získame z výnosov investičného portfólia. 

 Na Slovensku je dôchodkový systém tvorený z troch samostatných pilierov. Prvý pilier je 

založený na priebežnom financovaní poistenia spravovaného Sociálnou poisťovňou. Prostriedky 

sa pravidelne odvádzajú od ekonomicky aktívnych ľudí smerom k poberateľom dôchodkov. Druhý 

pilier je financovaný cez sporenie na osobnom účte a na kapitalizácii majetku na ňom, ktoré 

spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Posledný tretí pilier je dobrovoľný a je 

financovaný prostredníctvom kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov 

a zamestnávateľov.  

 Mimoriadny spôsob, ktorým si môžeme dôchodkový príjem zvýšiť je cez sporenie 

a investovanie na individuálny dôchodok. Je to dobrovoľný spôsob, ktorého riziko a výnos závisí 

od druhov investovania, ktoré si investor zvolí. Práve tomuto spôsobu sporenia a investovania sa 

bližšie budeme venovať v ďalšej kapitole.  
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2 DOBROVOĽNÉ SPORENIE A INVESTOVANIE NA DÔCHODOK 

V ŠTYRIDSIATKE 

Cieľom druhej kapitoly bude zistiť dĺžku časového horizontu akumulačnej fázy sporenia 

a investovania, aby sme mohli vyplácať doživotnú rentu v hodnote 1000 EUR mesačne. 

Čiastkovým cieľom je zistenie potrebnej výšky mesačného sporenia a investovania, ktorú 

potrebuje pravidelne stredoškolák od veku 16 rokov odkladať, aby vo veku 40 rokov mohol odísť 

na dôchodok. Pod dôchodkom myslíme vyplácanie doživotnej renty vo výške 1000 EUR mesačne.  

Pri sporení a investovaní na individuálny dôchodok sme si zámerne zvolili tri varianty 

portfólií. Tieto varianty majú rozdielnu rizikovosť a aj výnosnosť. Pri našich výpočtoch 

predpokladáme, že budúce výnosy portfólia budú rovnaké ako historické výnosy počas 

sledovaného obdobia rokov 2005 – 2021 a zároveň neuvažujeme o inflácii. Jednotlivé investičné 

stratégie používame pri akumulačnej/sporiacej  fáze a tiež vo fáze vyplácania doživotnej renty.  

Cieľová suma hodnoty portfólia vo výške 200 000 EUR je stanovená zámerne, aby výnosy 

z modelového portfólia boli dlhodobo vyššie ako čiastka 1000 EUR, ktorú potrebujeme na 

vyplácanie doživotnej renty.  Sumu doživotnej renty vo výške 1000 EUR sme si vybrali preto, lebo 

predstavuje v súčasnosti približne priemernú mesačnú  mzdu na Slovensku.   

Pri akumulačnej fáze si zvolíme portfólio, ktoré je síce rizikovejšie, ale poskytuje vyšší 

výnos. Môžeme si to dovoliť, nakoľko investičný horizont je minimálne 24 rokov. 

Tabuľka 1 Charakteristika sledovaných portfólií 

 Portfólio 1 

 

Portfólio 2 

 

Portfólio 3 

 

 (Stále portfólio) Tradičné akciovo-

dlhopisové portfólio 

Akcie a zlato 

US akcie 25 % 60 % 60 % 

US dlhopisy 25 % 40 %  

Zlato 25 %  40 % 

USD hotovosť 25 %   

Zdroj: vlastné modelovanie. 
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2.1 Modelové varianty dobrovoľného sporenia a investovania 

 Na to, aby sme naplnili hlavný cieľ, zvolili sme si niekoľko variant dobrovoľného sporenia 

a investovania. Prvým a najkonzervatívnejším je sporenie v hotovosti, ďalším je sporenie cez 

bankové produkty poskytujúce minimálny úrok. Rizikovejšou variantou, ktorá poskytuje vyšší 

výnos je sporenie a investovanie prostredníctvom troch portfólií.   

 Výsledky našej analýzy uvádzame v tabuľke 2. Ako môžeme vidieť, výsledky závisia od 

výšky mesačného sporenia a typu vybratého investičného produktu. Najrealistickejšou je varianta 

B2, pri ktorej investujeme mesačnú čiastku 100 EUR po dobu 31 rokov. Jednotlivé modelové 

varianty budeme rozoberať pod tabuľkou.  

 

Tabuľka 2 Doba akumulácie sporenia a investovania a vek odchodu do dôchodku 

 Doba 

akumulácie 

v rokoch 

Vek 

odchodu do 

„dôchodku“ 

Mesačné 

sporenie/investovanie 

v EUR 

Naakumulovaná 

suma v EUR 

A1 83 99 200 200 000 

A2 61 77 200 200 000 

B1 37 53 50 200 000 

B2 31 47 100 200 000 

B3 24 40 200 200 000 

Zdroj: vlastné prepočty 

 

A. Sporenie v hotovosti alebo cez bankové produkty, ktoré nemajú žiadny výnos alebo iba 

minimálny úrok na bankových produktoch. 

A1. Hotovosť 

Sumu 200 000 EUR získame, ak budeme šetriť 1000 mesiacov po 200 EUR. Doba 

akumulácie bude predstavovať 83 rokov a doživotnej renty sa pravdepodobne nedožijeme. 
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A2. Terminovaný vklad v banke 

Sumu 200 000 EUR získame, ak budeme šetriť 732 mesiacov po 200 EUR vrátane úrokov 

na vklade 1 %. Doba akumulácie bude predstavovať 61 rokov a  vek začiatku vyplácania 

doživotnej renty bude 77 rokov. Táto varianta je tiež nevýhodná. Prepočty sme uskutočnili cez 

kalkulačku na webstránke https://index.sme.sk/kalkulacky/sporenie. 

 

B. Sporenie a investovanie do 3 portfólií  

Pri tejto variante sme sa rozhodli modelovo sporiť a investovať na mesačnej báze 

alternatívne sumy 50, 100 a 200 EUR. Výpočtom sme zistili potrebnú dĺžku akumulačnej fázy.  

B1. Sporenie a investovanie vo výške 50 EUR mesačne  

Pri sporení a investovaní 50 EUR mesačne dosiahneme cieľovú sumu portfólia po 37 

rokoch akumulácie. Doživotnú rentu 1000 EUR mesačne môžeme vyplácať od 53 rokov. Spätný 

test portfólia sme realizovali od roku 1984 do roku 2021, pričom predpokladáme obdobný vývoj 

parametrov portfólií aj v budúcnosti. Priebeh akumulačnej fázy vidíme na grafe 1. 

 

Graf 1 Akumulačná fáza portfólií pri investovaní 50 EUR mesačne 

 

Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com 

 

https://index.sme.sk/kalkulacky/sporenie
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B2. Sporenie a investovanie vo výške 100 EUR mesačne  

Pri sporení a investovaní 100 EUR mesačne dosiahneme cieľovú sumu portfólia po 31 

rokoch akumulácie. Doživotnú rentu 1000 EUR mesačne môžeme vyplácať od 47 rokov. Spätný 

test portfólia sme realizovali od roku 1990 do roku 2021, pričom predpokladáme obdobný vývoj 

parametrov portfólií aj v budúcnosti. Priebeh akumulačnej fázy vidíme na grafe 2. 

 

Graf 2 Akumulačná fáza portfólií pri investovaní 100 EUR mesačne 

 

Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com 

B3. Sporenie a investovanie vo výške 200 EUR mesačne  

Pri sporení a investovaní 200 EUR mesačne dosiahneme cieľovú sumu portfólia po 24 

rokoch akumulácie. Doživotnú rentu 1000 EUR mesačne môžeme vyplácať od 40 rokov. Spätný 

test portfólia sme realizovali od roku 1997 do roku 2021, pričom predpokladáme obdobný vývoj 

parametrov portfólií aj v budúcnosti. Priebeh akumulačnej fázy vidíme na grafe 3 
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Graf 3 Akumulačná fáza portfólií pri investovaní 200 EUR mesačne 

 

Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com 

 

2.2 Modelové varianty doživotnej renty 

 Zámerom tejto podkapitoly bude zistiť výšku cieľovej sumy investičného portfólia tak, aby 

ročné výnosy z toho portfólia dlhodobo prevyšovali sumu ročných platieb doživotnej renty. Ak 

uvažujeme nad doživotnou rentou vo výške 1000 EUR mesačne, ročné platby budú predstavovať 

12 000 EUR. Ak sme v predchádzajúcej kapitole zistili, že dlhodobé výnosy jednotlivých portfólií 

sú na úrovni 8 % a viac, pri výpočte potrebných výnosov budeme opatrnejší a výnosy budeme 

očakávať iba vo výške 6 %. Výpočtom  sme zistili, že investičné portfólio musí mať hodnotu  

200 000 EUR. Spätný test modelových portfólií predstavujeme na grafe 4. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portfoliovisualizer.com/
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Graf 4 Modelové portfóliá pre doživotnú rentu 

 

Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com/  

 

 V tabuľke 3 uvádzame jednotlivé parametre modelových portfólií a to počiatočnú sumu, 

konečný zostatok, zhodnotenie (CAGR) a maximálny prepad v období spätného testovania 

v rokoch 2005 až 2021. Predpokladáme, že parametre modelových portfólií budú podobné aj 

v budúcnosti. 

Tabuľka 3 Spätné testovanie portfólií pre doživotnú rentu v období 2005-2021 

Portfólio Počiatočná 

suma v EUR 

Konečný 

zostatok v 

EUR 

Ročné 

zhodnotenie 

v období 

2005-2021 

Maximálny 

prepad 

v období 

2005-2021 

Portfólio 1 200 000 224 791 0.73 % -12.31 % 

Portfólio 2 200 000 274 531 1.99 % -24.64 % 

Portfólio 3 200 000 363 964 3.79 % -27.66 % 

Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com/  

  

https://www.portfoliovisualizer.com/
https://www.portfoliovisualizer.com/
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ZÁVER 

 Cieľom našej práce bolo zistiť, ako odísť do dobrovoľného dôchodku vo veku 40 rokov pri 

zabezpečení vyplácania doživotnej renty vo výške priemernej mzdy na Slovensku. Cieľovou 

skupinou boli pre nás tínedžeri od 16 rokov, ktorí začínajú dostávať pravidelný príjem. Zistili sme 

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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