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Krok za krokom k finančnej inteligencii... 

Čo je vlastne investovanie? 

Zdroj: http://finteligencia.blog.cz/1004/co-je-vlastne-investovanie 

 

 

 

 Investovanie sa zaraďuje medzi dôležité peňažné operácie, ktoré uskutočňuje 

subjekt - právnická alebo fyzická osoba. Podstata investície je v nákupe 

dlhodobého finančného, nehnuteľného, prípadne hnuteľného majetku a 

krátkodobého majetku. Pri investičných operáciách je potrebné analyzovať a 

rozložiť riziko (minimalizovať ho), stanoviť trvanie investície a vyhodnotiť výšku 

možného výnosu. 

 Definícia je to pekná, ale čo to v praxi znamená?  

 Mám voľné peniaze, lebo som šetril, vyhral, zdedil, predal byt po babke, dostal od 

rodičov alebo niekde len tak našiel. :) Keďže viem, že ani polievaním či hnojením 

sa peniaze nerozmnožia, uvažujem, ako ich čo najlepšie zhodnotiť. 

 Položme si však predtým základné otázky: 

 Prečo chcem investovať? 

 Na ako dlho chcem prostriedky investovať? 

 Akú mieru rizika som ochotný podstúpiť? 

 Postupne sa vráťme k jednotlivým bodom. 

 Veľa ľudí chce investovať preto, aby im ich prostriedky vytvárali pasívny príjem, 

jednoducho povedané mať peniaze bez práce. Niekto chce našetriť na byt, auto, 

dovolenku alebo mať dostatok prostriedkov na dôchodok, keďže vieme, že 

najhoršia vec je spoliehať sa na zabezpečenie od vlády. Dnes si už každý musí 

vytvárať rezervu sám. 
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 Dnes bol v rádiu výborný vtip: Viete, aký je rozdiel medzi americkým a 

slovenským dôchodcom? Žiadny, obom vystačí ich dôchodok na cestu do 

Bratislavy ... 

 Ešte je jeden dôvod, ktorým je informovanosť verejnosti, aj keď nie je vždy 

informovaná dostatočne. Veľa maklérov, brokerov a pod. im sľubuje veľké 

výnosy a keďže človek je tvor neskromný (česť výnimkám), kvôli 

vidine veľkého a "ľahko" nadobudnutého zisku zverí svoje prostriedky im.  

 Dôležité je obdobie, ktoré si stanovím alebo ktoré mi situácia dovoľuje. Niekto 

investuje na 40 rokov, niekto na 2 roky, záleží len na okolnostiach. Je dôležité si 

uvedomiť, že čím dlhší investičný horizont si stanovíme, tým menej vplýva riziko 

krátkodobého poklesu na naše prostriedky (kríza 2007-2009). 

 Investícia môže klesať, môže rásť, ale aj stagnovať. Môže sa zhodnocovať 5 % 

mesačne, alebo aj 0,5 %. Záleží, či sa investovanie týka nákupov akcií, fondov, 

dlhopisov, či sme peniaze vložili do rúk  odborníka alebo fušera. 

 U mňa je to prípad prvý, ale nesmiete čakať zázraky, oni si počkajú na vás. 
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