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ÚVOD 
 

Naša spoločnosť v minulosti prechádzala rôznymi vývojovými štádiami, od agrárnej, 

priemyselnej až po dnešnú digitálnu. Tieto fázy sa udiali kvôli inováciam. V priemyselnej 

revolúcií to bola sila pary alebo vynájdenie elektriny a naopak v dnešnej dobe ich predstavujú 

digitálne technológie, umelá inteligencia, robotika či kryptomeny. Všetko toto sú inovácie, ktoré 

zvyšujú produktivitu a tým aj náš blahobyt. 

Častokrát tento proces nie je jednoduchý, čo naznačuje aj Wilson: „Máme paleotické 

emócie, stredoveké inštitúcie a nadpozemskú technológiu (in Chovanculiak, 2019, s. 13).“ 

Problém nastáva, keď ľudia nedržia krok s rýchlosťou inovácií v technologickom svete. Naopak, 

ak my ako investori zastihneme nový trend, ktorý bude exponenciálne rásť, budeme schopní 

efektívne investovať a zarobiť. Príkladom môže byť inovácia z roku 2009, keď „Satoshi 

Nakamoto“ práve vytvoril Bitcoin, ktorého cena sa pohybovala niekoľko rokov na úrovni pár 

centov alebo dolárov. Za desať rokov sa jeden investovaný dolár zhodnocoval približne 160 

percent ročne a dnes ho vieme kúpiť za približne 40 tisíc dolárov. 

Cieľom práce je teoreticky vymedziť problematiku inovácií, ktoré vedú k zvyšovaniu 

produktivity a poukázať na to, ako tento jav vieme využiť pri investovaní. Čiastočným cieľom 

v analytickej časti bude vytvorenie troch „exponenciálnych“ portfólií, ktoré zabezpečia 

investorovi finančné prostriedky na realizáciu kúpy nehnuteľnosti na bývanie alebo zdroj príjmov 

na dôchodku. V práci použijeme metódy literárnej rešerše, analýzy, syntézy a komparácie. 

Výpočty budeme realizovať pomocou vzorcov finančnej matematiky a programu MS Excel. 

  



4 
 

1 INOVÁCIE A INVESTOVANIE 
 

V teoretickej časti práce sa budeme venovať charakteristike pojmov, ktoré budú využité v 

analytickej časti. Postupne si predstavíme inovácie, ktoré zvyšujú produktivitu a vedú k 

exponenciálnemu rastu hodnoty investície. Ďalej si rozoberieme vybrané investičné nástroje a 

metódy, ktorými ich môžeme analyzovať. 
 

1.1 INOVÁCIE, PRODUKTIVITA A EXPONENCIÁLNY RAST 
 

Kľúčom k exponenciálnemu rastu hodnoty podniku, odvetvia alebo ekonomiky sú 

inovácie. Nárast konkurenčného prostredia spôsobuje väčšiu nutnosť prilákania nového, ale aj 

súčasného zákazníka, aby bol zabezpečený podiel na trhu a dosiahnutie zisku podniku. Potreby a 

požiadavky zákazníkov sa neustále menia a budú meniť a úlohou podnikov je snažiť sa naplniť 

ich a uspokojiť tým zákazníkov v čo najväčšej miere. Preto sa snažia o inovovanie postupov a 

riadenie inovačných procesov. Použitie inovatívnych teórií znamená pre podnik komplikovaný 

proces a riziko, ale je to nutné z dlhodobého hľadiska podnikov (Škutchanová, 2017).  

Inovácie výstižne opisuje Fuller (in Chovanculiak, 2019, s. 19): „Ak budete bojovať so 

súčasnou realitou, nikdy nič nezmeníte. Na to, aby ste niečo zmenili, je potrebné vytvoriť nový 

model, ktorý prekoná ten starý.“  

Z pohľadu českého ekonóma Valenta (1969) je inováciou nová idea či koncept, ktorá 

predstavuje akýkoľvek prechod od starého k novému stavu, či zmenu v procese výroby alebo 

služby. Kombinujú sa tu už zaužívané prvky a nové spôsoby vylepšenia produktov, predaja alebo 

služby s cieľom získať konečný produkt, ktorý bude produktívnejší a bude mať potenciál zmeniť 

chod výroby alebo postupov v jednotlivých prácach. Podľa Kováča (2003) je inováciou 

predstavenie nového alebo vylepšeného pôvodného produktu, ktorý bude spĺňať požiadavky 

zákazníkov, ako sú napríklad úžitkovosť, kvalita, cena, životnosť a dizajn. Pri službách to môžu 

byť vlastnosti ako dostupnosť, obsluha, spoľahlivosť a taktiež cena.  

Inovácie môžu byť procesné alebo produktové. Za produktové inovácie môžeme 

považovať výrobky alebo služby, ktoré sú nové alebo výrazne zlepšené vzhľadom na ich 

vlastnosti, ako technické špecifikácie, použité materiály, softvér a ostatné funkčné charakteristiky. 

Inovácie procesu zas zahŕňajú nové a zreteľne zdokonalené výrobné metódy alebo systémy 

dodávania a distribúcie (Spišáková, 2008). 
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Chovanculiak (2019) poukazuje ako technologické inovácie zasahujú do života spoločnosti 

a jej inštitúcií. Uvádza mnoho príkladov, keď inovácie znižujú náklady a zvyšujú produktivitu. 

Inovatívne platformy ako Uber, Paypal, Airbnb či Bitcoin narúšajú tradičné biznis modely taxi 

služieb, ubytovacích sietí či bánk. 

 Výsledkom úspešných inovácií je rast produktivity. Tekulová (2015) definuje produktivitu 

ako pomer medzi objemom výstupov a objemom vstupov. Meria ako efektívne sú používané v 

ekonomike produkčné vstupy, ktoré sú napríklad práca a kapitál, aby vytvorili danú úroveň 

výstupu. Produktivita je považovaná za kľúčový zdroj ekonomického rastu a 

konkurencieschopnosti.  

 Niektoré inovácie prinášajú veľké alebo skokové zvýšenie produktivity, ktoré má charakter 

exponenciálneho rastu. Podľa investičnej spoločnosti Ark-invest (2022) zmena nastáva najskôr 

pomaly a potom naraz vo veľkom. Inovácie a inovatívne spoločnosti sa presadzujú aj v 

etablovaných priemyselných odvetviach vyššou efektívnosťou a tým získavajú väčšinový podiel 

na trhu. Ak správne uchopíme prelomové inovácie a čakáme dostatočne dlho, je možné, že ako 

investori budeme benefitovať z exponenciálneho rastu.  

Azhar (2021) tvrdí, že každý exponenciálny jav je charakterizovaný niekoľkými 

vlastnosťami. Tento fenomenón musí spĺňať požiadavku zníženia ceny a zvýšenia potenciálu. 

Výsledok exponenciálnych inovácií nie je až tak o zvýšení výkonu, ale v urobení rovnakého 

výkonu zásadne lacnejším. Čo principiálne znamená, že pri exponenciálnych technológiách 

sa cena za jednotku približuje k nule. Azhar porovnáva lineárny rast s rastom exponenciálnym. 

Lineárny proces je napríklad vek človeka, ktorý sa predvídateľne zvyšuje každým rokom. Nikdy 

sa nemôže skokovo zvýšiť ani znížiť. Na rozdiel od lineárneho, exponenciálny rast sa v priebehu 

času neustále znásobuje. Môžeme si predstaviť sporiaci účet, do ktorého investujeme istú sumu 

s fixným úrokom, napr. 2 percentá. Po roku bude na účte tá istá čiastka, ale objavia sa tam aj tie 2 

percentá z úroku, ktorý nám banka ponúkla. Tento jav by sme ešte nenazvali exponenciálnym, no 

keď ponecháme sumu v banke ďalších pár rokov, úrok budeme inkasovať nielen z pôvodných 

úspor, ale aj z úrokov z minulých rokov.  

V histórií by sme vedeli nájsť niekoľko príkladov exponenciálneho rastu. Približne v 18. 

storočí začala priemyselná revolúcia alebo takzvaná „industrializácia“, počas ktorej sa udial 

význačný prelom v oblasti výroby nástrojov. Podľa portálu Desouttertools.sk (2022) sa do 

momentu industrializácie všetko vyrábalo ručne. Vynálezy ako parné motory alebo parná 
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lokomotíva priniesli väčšiu produktivitu. Zavádzanie elektriny, rozkvet automobilového sektoru 

vďaka Henrymu Fordovi, prínos z ropných produktov a mnoho ďalších vynálezov a inovácií 

prinieslo exponenciálny rast, produktívnejšiu a rýchlejšiu cestu k takému istému výsledku. 

Ďalšími exponenciálnymi inováciami boli v 20. storočí počítače a internet (usg.edu, 2022).  
  

1.2 NÁSTROJE A STRATÉGIE PRI EXPONENCIÁLNOM INVESTOVANÍ 
 

V tejto podkapitole sa budeme venovať investovaniu, vybraným stratégiám a investičným 

nástrojom. Predstavíme si akcie, vrátane zlomkových, ETF fondy, podielové fondy a tiež 

kryptomeny. 

Investovanie môžeme vnímať ako premenu finančných prostriedkov do aktív, z ktorých 

očakávame čo najvyšší výnos s primeraným rizikom. Sharpe (1990) charakterizoval investíciu ako 

obetovanie súčasnej istej hodnoty v prospech budúcej neistej hodnoty. To znamená, že ak sa dnes 

vzdáme určitej sumy na stanovené obdobie a investujeme ich do aktív, hodnota vložených peňazí 

sa nám môže zvýšiť. Platia tu ale faktory, ktoré ovplyvňujú náš výnos. Podľa Bikára a kol. (2016) 

sa pri investovaní vždy rozhodujeme podľa vzťahu troch činiteľov, vyjadrených tzv. magickým 

investičným trojuholníkom: likviditou, výnosmi a rizikom. Likvidita je schopnosť premeniť 

príslušné aktívum na peňažné prostriedky s minimálnym rozpätím. Ďalšou vlastnosťou je rýchlosť, 

ako možno premeniť aktívum na hotovosť. Rizikovosť aktíva sa definuje ako smerodajná odchýlka 

od jeho priemernej výnosnosti. Odmenou za podstúpenie rizika sú výnosy. Výnosnosť aktív závisí 

od zmien ich trhovej hodnoty a výšky príjmov (úrokov, dividend), ktoré tieto cenné papiere 

prinášajú.  

Väčšina ľudí preferuje nízke riziko a veľký výnos. Investovaním iba do jediného aktíva by 

sme sa mohli vytaviť veľkému riziku, čo samozrejme nechceme. Cieľom portfóliového 

investovania je diverzifikácia rizika a získanie najlepších aktív z pohľadu výnosnosti, rizikovosti 

a likvidity. Moderná teória portfólia hovorí o zostavení portfólia aktív tak, aby sa pri najmenšom 

riziku získal najvyšší očakávaný výnos. To znamená investovať do väčšieho počtu cenných 

papierov a hľadať efektívne portfóliá, čím sa aj zníži riziko. Týmto spôsobom si zaručíme väčšiu 

bezpečnosť v očakávanom výnose (Skřivánková, 2006).  

Investovať môžeme dvoma spôsobmi, krátkodobo a dlhodobo. V krátkodobom investovaní 

držíme finančné prostriedky v aktívach pomerne kratšie ako pri dlhodobom. V krátkodobom 

investovaní spravidla ide o veľmi likvidné a o volatilné aktíva, čiže aktíva, ktorých hodnota často 
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kolísa. Krátkodobí investori nezriedka využívajú túto vlastnosť pri trendoch, napríklad pri 

kryptomenách, ale krátkodobé investovanie negatívne zaťažujú dane a poplatky 

(https://haberl.sk/clanky/kratkodobe-investovanie, 2022). Naopak investovanie do aktív s vyšším 

rizikom je vhodné pri dlhodobom investovaní. Čím dlhšie držíme aktíva, tým lepšie zvládame 

výkyvy a poklesy na trhoch. Ďalšou výhodou je fakt, že budeme platiť oveľa menej daní 

a poplatkov ako aktívni obchodníci (https://haberl.sk/clanky/vyhody-dlhodobeho-investovania-

do-akcii, 2021).  

Negatívne dôsledky volatility aktív môžeme vyriešiť jednoduchým princípom postupného 

investovania pomocou metódy dollar-cost averaging (DCA). DCA je investičná stratégia, pri 

ktorej investor rozdeľuje celkovú sumu, ktorú chce investovať, medzi pravidelné nákupy, s cieľom 

znížiť vplyv volatility. Investor investuje finančné prostriedky bez ohľadu na cenu aktíva 

a nakupuje v pravidelných intervaloch. Táto stratégia odstraňuje potrebu analytickej práce 

investorov spojenej s „načasovaním trhu“ s ich cieľovou cenou akcie, za ktorú ju chcú kúpiť 

(https://www.investopedia.com/terms/d/dollarcostaveraging.asp, 2022). 

Keďže už poznáme základné princípy investovania a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, 

môžeme sa teraz venovať investičným nástrojom alebo aktívam, t.j. otázke do čoho investovať. 

Existujú dve základné skupiny investícií, reálne investície (resp. reálne aktíva) a finančné 

investície (resp. finančné aktíva). Aktíva sú ekonomické prostriedky, od ktorých očakávame vyšší 

výnos ako sumu, ktorú sme do nich vložili. Pozeraním do minulosti sa snažíme zistiť, do akého 

prostriedku bude najvýhodnejšie vložiť naše peniaze (Kotulič et al., 2010). Možnosti investovania 

takýmto spôsobom sú rôzne. Medzi hlavné aktíva patria akcie, dlhopisy, komodity a meny.  

Cenný papier (CP) je listina, ktorou získava majiteľ majetkové a iné práva, ktoré musí 

eminent splniť. Tieto papiere prinášajú výhody obom stranám, investorovi aj eminentovi. Eminent 

získava finančné prostriedky na svoj podnik a investori dostanú časť zo zisku alebo tzv. dividendu. 

Akcia je druh cenného papiera. Podľa Obchodného zákonníka má akcionár právo podieľať sa na 

riadení, zisku vo forme dividendy alebo na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti (Krištofík 

a kol., 2010). Spoločnosti emitujú celé jednotky akcií, ktoré si potom my ako investori kupujeme. 

V prípade, že si nemôžeme dovoliť investovať veľkú sumu finančných prostriedkov do nášho 

portfólia, ale chceme mať efektívnu diverzifikáciu, existuje možnosť kúpy časti akcie, ktoré 

nazývame zlomkové. Podľa portálu Revolut.com (2022), zlomková akcia je zlomok celého podielu 

akcie, ktorá umožňuje vlastniť malý kúsok akcií spoločnosti. Týmto spôsobom si vieme dovoliť 
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aj aktíva spoločností, ktoré majú vysokú cenu. Dobrým príkladom takejto situácie je firma Tesla. 

V januári 2022 by sme museli zaplatiť až 900 EUR, aby sme si mohli kúpiť len jednu akciu Tesly. 

Ďalším aktívom sú ETF a podielové fondy. ETF fondy sú určené pre drobných, ale aj 

inštitucionálnych investorov. Vydavateľ ETF nakúpi aktíva a následne emituje nový cenný papier 

zložený zo všetkých alebo iba určitých skupín nakúpených aktív, ktoré sú následne verejne 

obchodovateľné na burze. Takýchto ETF fondov je okolo 7000 a môžu obsahovať akcie, 

komodity, dlhopisy, alebo iné cenné papiere (Rejnuš, 2016). Podľa portálu  Fio.cz (2022) sú 

podielové fondy súborom majetku (rôzne typy investičných nástrojov), ktorý vybraná investičná 

spoločnosť profesionálne spravuje podľa určitých pravidiel. Investori, ktorí si tento fond 

zaobstarajú, získavajú podiel na jeho majetku. Táto možnosť investovania je vhodná aj pre 

investorov s menším kapitálom kvôli tomu, že týmto spôsobom je jednoduché diverzifikovať svoje 

portfólio s malými nákladmi. 

Najnovším trendom v investovaní sú digitálne aktíva vrátane kryptomien. Kryptomena je 

digitálna mena, ktorá je funguje na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Kryptomeny 

majú niekoľko výhod v porovnaní s hotovosťou alebo elektronickými (bankovými) peniazmi, 

ktoré idú cez sprostredkovateľa. Chovanculiak (2019) vyzdvihuje vlastnosti ako sú anonymita 

(nezostáva po nich žiadna stopa) alebo to, že nie je potrebná tretia strana, teda banky alebo 

internetové spoločnosti. Kryptomeny môže každý používať bez zbytočných poplatkov pre 

sprostredkovateľa, rýchlo, bezpečne a jednoduchým platením za služby a výrobky. Medzi 

najznámejšie kryptomeny patria Bitcoin, Ethereum, Solana alebo Tether. 

Brokerské platformy realizujú obchod medzi investorom a burzou. Fabozi a  Modigliani 

(1992) nazývajú brokera „agentom“ kvôli tomu, že jeho úlohou je byť profesionálnou asistenciou 

pri investovaní, udržiava záznam našich objednávok a toho, čo chceme predať. Za túto prácu 

zaplatí investor malú sumu brokerovi, tzv. brokerskú províziu. Poznáme niekoľko brokerských 

platforiem, ako sú napríklad Bitpanda, Robinhood, LYNX a pod. 

 

1.3 METÓDY VYUŽÍVANÉ PRI ANALÝZE EXPONENCIÁLNYCH INVESTÍCIÍ 
 

V tejto podkapitole si predstavíme metódy, ktoré môžeme používať pri analýze 

exponenciálnych investícií. Prvou metódou, ktorej sa budeme venovať, je zložené úrokovanie. 

Podľa portálu Investopedia.com (2022) je zložený úrok úrokom, ktorý je vypočítaný z počiatočnej 

istiny a zahŕňa aj všetky naakumulované úroky z predchádzajúcich období z vkladu alebo úveru. 
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Vieme ho vypočítať vynásobením súčasnej sumy istiny jednou plus ročná úroková miera zvýšená 

na počet zložených období mínus jedna. Matematický zápis takéhoto výpočtu vyzerá nasledovne. 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 + 𝑖)  

FV – budúca hodnota (future value) 
PV – súčasná hodnota (present value) 
i – úroková miera, výnos  
n – počet rokov 
 

Ak chceme vyjadriť priemernú výnosnosť investičného aktíva v dlhom časovom horizonte, 

obvykle používame metódu CAGR. CAGR predstavuje zloženú mieru rastu investície. Portál 

Investopedia.sk (2022) opisuje CAGR ako číslo, ktoré znázorňuje mieru, akou by investícia rástla, 

keby stúpala pravidelnou mierou a zisky by sa na konci každého roka reinvestovali. 

Prostredníctvom CAGR vieme porovnať alternatívne investície. Jeho matematický zápis môžeme 

napísať nasledovne. 

CAGR =  
FV

PV
− 1 

CAGR – zložená miera rastu 
FV – budúca hodnota (future value) 
PV – súčasná hodnota (present value) 
n – počet rokov 
 

Pri dlhodobom sporení alebo investovaní (Pilko, 2011), kde v pravidelných intervaloch  

investujeme rovnakú čiastku, konečnú hodnotu investície, resp. nasporenej sumy aj s úrokom 

môžeme vypočítať podľa vzorca 

𝑆 = a 
(1 + 𝑖) − 1

i
 

S - konečná hodnota investície 
a – výška platby, anuita 
i – úrok, výnos 
n – počet rokov 
 

Na grafické zobrazenie exponenciálneho rastu v dlhom časovom období je najvhodnejšie 

použiť logaritmický graf. Exponenciálne aktíva na ňom možno sledovať oveľa lepšie ako na grafe 

klasickom, pretože znázorňuje percentuálne stúpanie (https://kryptomagazin.sk/co-nam-o-

bitcoine-prezradza-logaritmicky-graf-a-preco-ho-teraz-treba-pouzivat, 2022). 
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2 EXPONENCIÁLNE INVESTIČNÉ AKTÍVA A PORTFÓLIO 

 V druhej časti práce budeme najskôr analyzovať zhodnotenie vybraných investičných aktív 

a neskôr vytvoríme tri fiktívne „exponenciálne“ portfóliá. Cieľom týchto portfólií bude zabezpečiť 

určitú finančnú sumu, ktorá bude po 25 rokoch využitá na obstaranie nehnuteľnosti na bývanie, 

alebo môže slúžiť ako zdroj príjmov na dôchodku. Pri prepočtoch sa nezaoberáme poplatkami, 

daňami, dividendami alebo infláciou. Prepočty realizujeme pomocou reálnych historických údajov 

a spätných testov, pričom predpokladáme pokračovanie rastového trendu v budúcnosti. 
 

2.1 ZHODNOTENIE VYBRANÝCH INVESTIČNÝCH AKTÍV 

Pri výbere investičných aktív do portfólia a ich analýze sme si zvolili také, o ktorých vieme, 

že  majú potenciál vysokého rastu v dlhom období. Vybrali sme si ETF fondy akciových indexov, 

špeciálne inovačné ETF fondy spoločnosti ARK invest, kryptomenu Bitcoin a akcie spoločnosti 

AMAZON. Náš fiktívny investor kupoval každý mesiac zlomkové akcie alebo ETF fondy vždy za 

rovnakú sumu 100 USD, čím realizoval stratégiu priemerovania kúpnej ceny (DCA). Doba 

investovania sa pri prepočtoch líšila kvôli rôznej dostupnosti údajov. Konečná hodnota investície 

sa rovná súčtu nakúpených zlomkov akcií alebo ETF fondov, ktoré sú vynásobené poslednou 

cenou investičného aktíva. Údaje sme zoradili a porovnali podľa „exponenciality“, ktorú sme 

merali pomocou zloženej miery rastu (CAGR). CAGR sme vypočítali podľa vzorca z teoretickej 

časti, pričom za PV sme dosadili prvý údaj o cene a za FV sme dosadili posledný údaj o cene vo 

zvolenom období. 
 

Tabuľka 1 Prehľad zhodnotenia vybraných exponenciálnych investícií 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022). 
 

Investičné aktívum Ticker 

Počet 

mesiacov 

Investovaná 

suma Zhodnotenie 

Konečná hodnota 

investície CAGR 

Dlhopisy TLT 236 $23 600 $7 294 $30 894 2,69% 

US akciový index SPY 300 $30 000 $71 195 $101 195 7,71% 

US technologické akcie QQQ 276 $27 600 $135 285 $162 885 8,41% 

ARK Innovation ARKK 89 $8 900 $9 345 $18 245 19,23% 

ARK NextGen Internet ARKW 90 $9 000 $11 581 $20 581 24,12% 

Amazon AMZN 298 $29 800 $2 607 455 $2 637 255 35,59% 

Bitcoin BTC 90 $9 000 $375 439 $384 439 96,09% 
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 Aby sme mohli vidieť odlišnosť najexponenciálnejšieho aktíva s tým najmenej 

exponenciálnym z našej tabuľky, znázornili sme ich graficky (Graf 1). US dlhopisy (TLT), ktoré 

figurujú na burze už viac ako dvadsať rokov, sa zhodnocujú ročne nižším tempom. Keby sme 

počas doby 19,6 roka investovali každý mesiac 100 USD mesačne do TLT, dnes by sme teoreticky 

mohli mať konečnú sumu investície 30 894 USD. 

 

Graf 1 Prehľad zhodnotenia US dlhopisov TLT za 236 mesiacov 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022) 
 

Ak by sme zopakovali túto istú stratégiu pri akciách Amazonu, konečná hodnota investície 

po 25 rokoch by bola až neuveriteľných 2 637 255 USD.  

 

Graf 2 Prehľad zhodnotenia akcií Amazonu za 298 mesiacov 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022) 
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2.2 EXPONENCIÁLNE PORTFÓLIO 

Je zložité a až niekedy nemožné nájsť v správnom čase tú správnu investíciu, ktorá začne 

rásť exponenciálne. Preto investori často vyberajú viac aktív, vytvárajú portfólio a diverzifikujú 

ho z hľadiska rizika. V tejto časti práce si preto vytvoríme tri portfóliá, v ktorých použijeme aktíva 

uvedené v tabuľke 1. Naším cieľom bude zabezpečiť určitú finančnú sumu, ktorá bude po 25 

rokoch využitá na obstaranie nehnuteľnosti na bývanie, alebo môže slúžiť ako zdroj príjmov na 

dôchodku. V tabuľke 2 môžeme vidieť šesť investičných aktív, ktoré sme analyzovali 

v podkapitole 2.1. Pomocou zloženej miery rastu, celkovej investovanej sumy a počtu rokov sme 

vypočítali konečné hodnoty investícií jednotlivých investovaných aktív. Tentokrát sme investovali 

1x ročne sumu 1200 USD po dobu 25 rokov.  

 

Tabuľka 2 Predpoklad zhodnotenia vybraných exponenciálnych investícií 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022) 
 

 V tabuľke 3 si predstavíme tri investičné portfólia. V prvom sme zvolili menej rizikovú 

investíciu, preto sme investovali väčšiu časť prostriedkov do istejších a overených aktív TLT, SPY 

a QQQ. Do ostatných troch sme investovali iba 3 % alebo 4 %. Napriek tomu môžeme vidieť, aký 

veľký vplyv mal BTC na portfólio. Celkový výnos tohto portfólia je 10,22 %. Pri druhom portfóliu 

sme postupovali podobnou metódou, ale investovali sme viac prostriedkov do rizikovejších 

a neistejších aktív, čo nám aj prinieslo o 7% väčší výnos. V poslednom portfóliu nám nezáležalo 

na diverzifikácii rizika a rozdelili sme investičné prostriedky rovnomerne. Výnos tohto portfólia 

stúpol na 26,38 %. Prehľad váh a výnosov jednotlivých portfólií je uvedený v tabuľke 3. 

 

 

 

 

Investičné aktívum Ticker 
Počet 
rokov 

Investovaná suma 
Konečná hodnota 

investície 
CAGR 

Dlhopisy TLT 25 $30 000 $42 013  2,69% 

US akciový index SPY 25 $30 000 $84 097  7,71% 

US technologické akcie QQQ 25 $30 000 $93 160  8,41% 

ARK Innovation ARKK 25 $30 000 $500 564  19,23% 

ARK NextGen Internet ARKW 25 $30 000 $1 098 717  24,12% 

Bitcoin BTC 25 $30 000 $25 579 331 748  96,09% 
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Tabuľka 3 Predpoklad zhodnotenia vybraných exponenciálnych investícií 

 
Exp. portfólio 1 
  

Exp. portfólio 2 
  

Exp. portfólio 3 
  

Ticker Váha P1 Výnos P1 Váha P2 Výnos P2 Váha P3 Výnos P3 
TLT 40,00% 1,08% 40,00% 1,08% 16,67% 0,45% 
SPY 30,00% 2,31% 20,00% 1,54% 16,67% 1,29% 
QQQ 20,00% 1,68% 10,00% 0,84% 16,67% 1,40% 

ARKK 3,00% 0,58% 10,00% 1,92% 16,67% 3,21% 
ARKW 3,00% 0,72% 10,00% 2,41% 16,67% 4,02% 

BTC 4,00% 3,84% 10,00% 9,61% 16,67% 16,02% 

   10,22%   17,40%   26,38% 
 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022). 

 

 V tabuľke 4 uvádzame zhrnutie všetkých troch portfólií. Suma, ktorú sme investovali je 

1200 USD ročne a doba investovania 25 rokov. 

 

Tabuľka 4 Predpoklad zhodnotenia vybraných exponenciálnych investičných portfólií 

  Počet rokov Investovaná suma Konečná hodnota investície CAGR 

Exponenciálne portfólio 1 25 $30 000 $121 902  10,22% 
Exponenciálne portfólio 2 25 $30 000 $373 764  17,40% 
Exponenciálne portfólio 3 25 $30 000 $1 578 585  26,38% 

 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe MS Excel podľa údajov finance.yahoo.com (2022). 

 

Náš fiktívny investor by pri každej z uvedených alternatív investovania mohol splniť svoj 

cieľ a to zabezpečiť kúpu nehnuteľnosti pre bývanie alebo zabezpečenie zdroju príjmu na 

dôchodku. V závislosti od miery podstúpeného rizika a predpokladu naplnenia očakávanej 

„exponenciality“ rastu vybraných investícií by investor mohol získať finančné prostriedky vo 

výške od 121 tisíc USD do 1,578 mil. USD. 
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ZÁVER 

 

Cieľom práce bolo teoreticky vymedziť problematiku inovácií, produktivity 

a investovania. Poukázali sme na historické etapy vývoja spoločnosti, najmä na priemyselnú 

revolúciu, kde inovácie zvýšili produktivitu podnikov a znížili ceny výrobkov. V súčasnej dobe 

prebieha ďalšia vývojová etapa, v ktorej dominujú digitálne technológie, počítače, siete, umelá 

inteligencia, biomedicína a robotika. 

Exponenciálny rast týchto odvetví je možné využiť aj pri investovaní, preto sme si 

vymedzili základné pojmy ako sú výnos, riziko, likvidita a daňové aspekty investícií. Zaoberali 

sme sa aj rôznymi typmi investičných nástrojov, ktorými sú akcie vrátane zlomkových, ETF fondy, 

podielové fondy a kryptomeny. V závere sme sa venovali metódam, ktoré môžeme použiť pri 

analýze exponenciálnych investícií, ako sú napríklad zložené úrokovanie, CAGR a grafické 

znázornenie. 

V práci sa nám podarilo poskytnúť ucelený a logický pohľad na problematiku 

exponenciálnych investícií a prostredníctvom back-testov sme vytvorili a testovali tri portfóliá, 

ktorých konečná hodnota by zabezpečila investorovi naplnenie jeho cieľov. 
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