
WEALTHREPORT2021



J&T BANKA
WEALTH REPORT 2021

Unikátny výskum o správaní, 
názoroch a zámeroch slovenských 
a českých dolárových milionárov, 
ktorý iniciovala J&T BANKA, expert 
na investície a správanie majetných 
a náročných ľudí.
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Vitajte vo svete úspešných a bohatých!

Okrúhly desiaty ročník J&T BANKA WEALTH 
REPORT ukázal, že ostatný rok bol pre 
slovenských milionárov prelomový. 

Úspešní ľudia v prieskume uviedli, že 
najväčším zdrojom zhodnotenia ich majetku 
bolo investovanie. Doteraz pritom označovali 
za rozhodujúci faktor zvyšovania svojho 
bohatstva podnikanie. Ťažisko zhodnocovania 
majetku sa tak presúva od podnikania 
k investovaniu. Nadnesene môžeme 
povedať, že dochádza k prerodu milionárov 
z podnikateľov na investorov. 

Samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj 
fakt, že po minuloročnom najmä marcovom 
prudkom poklese cien aktív ich ceny následne 
výrazne rástli, čo malo vplyv na nárast 
bohatstva úspešných viac ako počas minulých 
rokov. No to by nebolo možné, ak by slovenskí 
investori počas rokov neprešli obrovský kus 
cesty. Práve počas pandemickej krízy, ktorá 
významne zasiahla aj finančné trhy, totiž 
potvrdili svoju investičnú vyspelosť, keď 
nielenže aktíva nevypredávali, ale mnohí 
z nich pokles trhov využili na nákup ďalších 
a zarobili tak na následnom raste ich cien na 
historické maximá.

Ich finančný rozhľad, očakávanie oživenia 
svetovej ekonomiky a chuť investovať 
potvrdzuje aj fakt, že najzaujímavejšie 
zhodnotenie očakávajú od akcií zahraničných 
firiem a od investícií do stavebných pozemkov 
a rezidenčných nehnuteľností, ktorých 
hodnota kontinuálne rastie. Je to spôsobené 
tým, že stavebných pozemkov, na ktorých 
by mohli stáť nové nehnuteľnosti, je, najmä 
čo sa týka okolia veľkých miest, dlhodobo už 
veľmi málo. Investície do nich vnímajú aj ako 
zaistenie proti rastúcej inflácii.

V porovnaní s minulým rokom začínajú pri 
potenciálnom zhodnotení viac dôverovať aj 
kryptomenám, ktoré časť investorov vníma 
ako akési alternatívne zlato, novodobý 
„bezpečný prístav“ chrániaci zdroje pred 
znehodnotením zo strany centrálnych 
bánk. Kryptomenám sú naklonení viac 
mladí investori než tí starší a je potrebné 
povedať, že sú stále len doplnkom ich 
investičného portfólia. Bohatí Slováci 
dôverujú aj investíciám do startupov, čo 
dokazuje ich technologickú vyspelosť, záujem 
o spoznávanie nového, ale aj správnu dávku 
odvahy pri investovaní.

Povzbudzujúce je, že až dve tretiny milionárov 
hovoria, že v poslednom roku ich majetok 

narástol. Za faktor, ktorý by ho v budúcnosti 
mohol ohroziť, označujú vysokú infláciu. Preto 
sa voči nej zaisťujú, a to najmä investíciami 
do nehnuteľností, do akcií firiem či inými 
rizikovejšími investíciami s potenciálom 
vyššieho výnosu, ktorý by ich majetok nielen 
ochránil pred vplyvmi inflácie, ale ho aj 
zhodnotil. 

V období nízkych úrokových sadzieb 
a stále sa zvyšujúcej inflácie môžu byť 
rozumným investičným riešením investície 
prostredníctvom private equity fondov, 
ktoré investujú priamo do kapitálu firiem. 
Nepodliehajú tak takým výkyvom ako 
investície na akciových trhoch. Môžu preto 
zhodnotiť investície bez ohľadu na to, či sú 
akciové trhy v býčom alebo v medveďom 
trende. Som mimoriadne rada, že tento nový 
spôsob investovania sme počas posledného 
roka priniesli našim klientom vďaka fondu 
J&T ARCH INVESTMENTS. Ide totiž o zmenu 
filozofie v investovaní, v ktorej vidím veľkú 
budúcnosť. 

Prijmite moje pozvanie a poďme spolu 
nazrieť do sveta úspešných.

Anna Macaláková
riaditeľka J&T BANKY na Slovensku

VITAJTE 
VO SVETE 
MILIONÁROV
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DOLÁROVÝ 
MILIONÁR 
V KOCKE

 

Má záujem o nové 
technológie a využíva 

ich aj vo svojom 
živote či riadení 

firmy.

Vo vybudovaní 
fungujúcej 

firmy a zároveň 
spoločensky 

zodpovednom 
správaní nevidí 

rozpor.

Svetové problémy 
vníma ako 

podnikateľskú 
príležitosť.

Obáva sa, že ak nepríde 
k veľkej reforme 
Európskej únie 

v podobe deregulácie 
a zoštíhlenia sociálnych 

štátov, bude za USA 
čoraz viac zaostávať.

Je presvedčený, 
že úspech v biznise 

možno dosiahnuť aj 
bez poškodzovania 

životného prostredia.

 Očakáva 
vysokú infláciu 

a považuje ju 
za hrozbu.

Napriek 
zvýšenému záujmu 

o kryptomeny je 
k nim ešte stále 

prevažne skeptický.

Proti inflácii 
sa zaisťuje 

investovaním 
– najmä do 

nehnuteľností 
a akcií.

Súčasnú ekonomickú 
situáciu vníma viac 
skepticky, čo súvisí 

najmä s chaotickým 
rozhodovaním 
tvorcov politík.

Správu majetku 
konzultuje 

s privátnym 
bankárom, 

ktorému dôveruje.

 Viac než 
podnikaním 

začína bohatnúť 
investovaním. 

Investovanie 
do akcií je preňho 

aj koníčkom.

 Najzaujímavejšie 
zhodnotenie očakáva 
od investícií do akcií 
zahraničných firiem 

a do stavebných 
pozemkov.

 Za posledných 
12 mesiacov zbohatol 

a očakáva, že jeho 
majetok sa bude 
zhodnocovať aj 

naďalej.

 Z dlhodobého 
hľadiska je 

preňho rizikové 
neinvestovať, pretože 
by ho to ochudobnilo 
o výnosy porážajúce 

infláciu.
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AKO DOLÁROVÝ 
MILIONÁR 
VYZERÁ
Dolároví milionári na Slovensku aj v Česku sú na svojom vrchole a naplno aktívni, v porovnaní s minulým 
rokom sa ich priemerný vek posunul o rok nahor. Až v polovici prípadov ide o podnikateľov či majiteľov firiem 
po päťdesiatke – na Slovensku je priemerný vek dolárového milionára 53 rokov, v prípade Česka 55 rokov. 
Šestina milionárov je už v dôchodkovom veku.

Aj keď medzi nimi rastie zastúpenie žien, svet dolárových milionárov zostáva aj naďalej svetom mužským. 
V prípade Slovenska tvoria muži 87 percent z nich, v Česku je to veľmi podobné, keď majú muži zastúpenie 
až v 88 percentách. V porovnaní so svetom, kde sa ženy milionárky všeobecne objavujú v rodinách, 
v ktorých sa majetok odovzdáva niekoľko generácií, môžeme aj u nás očakávať, že ich podiel bude 
stúpať, hoci veľmi pozvoľna.



AKCIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM

Z hľadiska očakávaného 
najzaujímavejšieho zhodnotenia 
si najväčšiu popularitu medzi 
slovenskými dolárovými milionármi 
už druhý rok po sebe udržali akcie 
zahraničných firiem. Potenciál 
najvyššieho zhodnotenia od nich 
očakáva takmer polovica slovenských 
dolárových milionárov a viac ako 
štvrtina českých. 

Schopnosť rýchleho otrasenia 
z koronašoku a pokračovanie 
robustnej rely so sériovým 
prepisovaním historických maxím, 
najmä na Wall Street, v tomto roku 
zvyšuje presvedčenie milionárov, že 
akciové trhy dokážu z hlavných tried 
aktív napriek rôznym turbulenciám 
priniesť z dlhodobého hľadiska 
najlepšie zhodnotenie. Okrem toho 
milionári vnímajú bezprecedentnú 
menovú a fiškálnu podporu, špeciálne 
v Spojených štátoch, ako faktory, 
ktoré by mali znamenať pokračovanie 
rely.

Existuje tiež takzvaný dôvod TINA 
(There Is No Alternative), prečo 
očakávajú najlepšie zhodnotenie 

práve od akcií. Jednoducho v čase 
finančnej represie, záporných reálnych 
úrokových sadzieb a tolerancie vyššej 
inflácie centrálnymi bankami sú 
akcie to najlepšie miesto, kde mať 
zainvestovaný kapitál.

Súčasne platí, že globálna ekonomika 
sa rýchlo oživuje pri postupnom 
uvoľňovaní koronareštrikcií, 
odloženom spotrebiteľskom dopyte 
a obnove investičnej aktivity. Jej 
tempo rastu je výrazne nadtrendové, 
rovnako ako rast firemných ziskov, 
čo dodáva dôveru investorov aj 
slovenských dolárových milionárov 
k akciovým trhom. Navyše ostatné 
protivetry obnovy v podobe delta či 
omikron variantu koronavírusu alebo 
narušených dodávateľských reťazcov 
a vysokých cien energií sú vnímané 
ako dočasné faktory, ktoré by mali 
postupne odznievať.

Zaujímavé je, že slovenskí 
investori veria investíciám do akcií 
zahraničných firiem o čosi viac ako tí 
českí. Príčinou môže byť domáci trh, 
keďže českí milionári majú vo svojom 
okolí pestrejšie investičné príležitosti, 
zatiaľ čo slovenskí sa musia pre 
menší trh viac pozerať do zahraničia 

a sú teda viac zvyknutí investovať 
v zahraničí. Úlohu tak môže zohrávať 
aj odlišná definícia toho, čo je 
zahraničný trh, a slovenskí milionári 
zaň považujú aj ten český. 

Prieskum ukázal aj to, že do akcií 
investujú viac mladší investori než 
tí starší, ktorí sú viac konzervatívni. 
Práve tento fakt môže mať vplyv na 
ďalší poznatok prieskumu, že mladší 
milionári zbohatli počas ostatných 12 
mesiacov viac ako starší.

MILIONÁRI 
VO SVETE 
INVESTÍCIÍ
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STAVEBNÉ POZEMKY 
A REZIDENČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Vysoké očakávania zhodnotenia 
medzi milionármi si aj tento rok 
udržali investície do stavebných 
pozemkov a rezidenčných 
nehnuteľností, ktoré zazna-
menávajú kontinuálny rast cien.  

Milionári veria v ich potenciál 
z dôvodu dlhodobo nízkych 
úrokových sadzieb na trhu, 
vnímajú ich aj ako ochranu proti 
inflácii a vidia štrukturálny previs 
dopytu nad ponukou najmä 
pre komplikovanosť (časovú 
aj administratívnu) stavebnej 
legislatívy.

V ostatnom čase sa špeciálne 
v prípade rezidenčných nehnu-
teľností navyše vytvoril dodatočný 
dopyt (najmä po rekreačných 
nehnuteľnostiach) v dôsledku 
koronalockdownov. Stavebných 
pozemkov je celkovo čím ďalej, tým 
menej (aj pre rigiditu a zastaranosť 
územných plánov s nízkou ochotou 
ich upgradov), stavia sa málo 
a pomaly, pričom dopyt ostáva silný, 

keď počet bytov na 100 obyvateľov 
hlboko zaostáva za priemerom EÚ.

Cena stavebných pozemkov môže 
pritom naďalej rásť, keď pominie 
kríza v stavebníctve, teda po 
konci nedostatku a vysokých 
cien materiálov vinou narušenia 
dodávateľských reťazcov.

STARTUPY

Milionári veria (SR: 19 percent, ČR: 
34 percent) investíciám do startupov 
preto, že ide predovšetkým 
o inovatívne technologické firmy 
schopné fungovať v online svete, 
čo zvyšovalo ich atraktivitu v čase 
lockdownov a koronaobmedzení, 
voči ktorým by mali byť značne 
rezistentné. Viera v investície do 
startupov môže byť tiež výrazom 
záujmu úspešných o spoznávanie 
nového aj dôkazom ich zdravej 
odvahy pri investovaní.

PODIELOVÉ FONDY

Hlboká finančná represia, prostredie 
nulových nominálnych a záporných 
reálnych sadzieb pri prudko rastúcej 

inflácii znamenali rast dopytu po 
investovaní, kde komfortnou prvou 
možnosťou sú práve podielové 
fondy. Najmä tie rizikovejšie dokázali 
doručiť atraktívne zhodnotenie 
vzhľadom na podstupované riziko, 
ktoré porážalo infláciu.

KRYPTOMENY

Na rozdiel od zníženia dôvery 
v zlato, ktoré má za sebou skôr 
obdobie poklesu a výpredaja na 
trhoch, dôvera v kryptomeny (SR: 26 
percent, ČR: 16 percent) v porovnaní 
s minulým rokom výrazne stúpla, 
a to tak na Slovensku, ako aj 
v Česku. Dôvodom môže byť, že 
časť investorov ich vníma ako 
akési alternatívne zlato, novodobý 
„bezpečný prístav“ chrániaci zdroje 
pred znehodnotením zo strany 
centrálnych bánk.

Prieskum ukázal, že kryptomenám 
veria skôr mladší investori. Je tiež 
potrebné povedať, že sú stále len 
doplnkom ich investičného portfólia 
a investuje do nich len zhruba 15 
percent milionárov. Až 80 percent 
slovenských a 77 percent českých 

milionárov má o kryptomenách 
pochybnosti a sú voči nim skôr 
skeptickí.

ZLATO NA ÚSTUPE

V porovnaní s minulým rokom veria 
milionári zlatu z pohľadu možného 
zhodnotenia o 8 percentuálnych 
bodov menej - a to rovnako tak 
slovenskí, ako aj českí. Stojí za tým 
rast cien rizikových aktív na čele 
s akciami či private equity a zvýšená 
ochota investorov podstupovať 
riziko pri cyklickom oživovaní 
globálnej ekonomiky a zlepšovaní 
jej fundamentov.

Navyše zlatu začali vo veľkom 
konkurovať kryptomeny ako 
„novodobé zlato“.

POKLES ZBERATEĽSKÝCH AKTÍV

Viera v atraktívne zhodnotenie 
investícií do zberateľských aktív 
poklesla najmä u slovenských 
investorov. Vo všeobecnosti 
totiž platí, že v minulých rokoch 
zaznamenal tento druh investícií 
prudký rast a zberateľské 

aktíva akoby predbehli svoj tieň, 
pričom v súčasnosti sú ich ceny 
vnímané ako privysoké. 

Koronavírus a obmedzenie pohybu 
sa tiež podpísali pod zrušenie 
mnohých aukcií, pričom tradícia 
ich elektronickej formy  v mnohých 
segmentoch zberateľských aktív 
nie je veľká. Navyše milionári videli 
príležitosti inde a zamerali sa skôr 
na klasické finančné trhy a akcie.
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VÝVOJ OČAKÁVANIA NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH ZHODNOTENÍ INVESTÍCIÍ
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov

Akcie zahraničných firiem

Stavebné pozemky

Rezidenčné nehnuteľnosti

Kryptomeny, Bitcoin
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Poľnohospodárska pôda

Zberateľské aktíva

Podielové fondy
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Zlato
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Štátne dlhopisy

Termínované vklady
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Akciové investície tvoria okolo 20 percent investičného portfólia 
slovenských a českých dolárových milionárov, pričom expozíciu 
voči akciám má až 85 percent slovenských a 80 percent českých 
dolárových milionárov.

Najrozšírenejším spôsobom investovania do akcií (neberúc 
do úvahy ich objem) je priamy nákup konkrétnych akciových 
titulov, za nimi nasleduje expozícia prostredníctvom akciových 
investičných fondov či ETF fondov (do nich investujú milionári 
väčšie objemy prostriedkov).

Vo všeobecnosti pritom platí, že priamy nákup akcií preferujú 
mladší milionári, pričom u starších dominuje expozícia 
prostredníctvom fondov. Tí nechávajú správu svojho akciového 
portfólia na profesionálnych portfólio manažérov, nemusia tak 
na dennej báze sledovať vývoj na trhu a reagovať naň, kým mladší 
preferujú viac hands on prístup, čo môže súvisieť aj s ich väčším 
prehľadom finančných trhov. Potvrdzuje to aj fakt, že konkrétne 
akciové investície si vyberajú väčšinou sami, úloha privátneho 
bankára je skôr v úzadí. Naopak, starší milionári ich výber viac 
konzultujú s privátnym bankárom.

Privátny bankár je hlavnou osobou, ktorá sa podieľa na výbere 
fondov, či už investičných (podielových, hedžových), alebo 
ETF. V prípade slovenských milionárov až v 70 percentách 
prípadov spravuje investičné fondy bankár a to isté platí v 50 
percentách prípadov pri ETF a indexových fondoch. Na Slovensku 
je úloha bankára silnejšia než v Česku, čo môže odrážať užší vzťah 
k J&T BANKE.

Celkovo uskutočňujú milionári väčšinu investícií do akcií po 
konzultácii s privátnym bankárom. Investície do konkrétnych 
akciových titulov sú spravidla nižšie než investície do podielových 
fondov.

AKO INVESTUJÚ DO AKCIÍ
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SPÔSOB INVESTOVANIA DO KONKRÉTNYCH AKCIÍ SPOLOČNOSTÍ,
DO INVESTIČNÝCH FONDOV A DO ETF A INDEXOV
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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70 %41 %22 %

50 %44 %44 %3 %

13 % 43 % 69 % 1 %

55 % 36 % 22 % 4 %1 %

28 % 38 % 59 %

SK milionári CZ milionári

Akcie spoločností

Investičné fondy

ETF a indexy

Vyberá mi ich a spravuje bankár

Nechám si ich odporučiť, ale
nakupujem si ich sám/sama

Vyberám si ich a nakupujem 
si ich sám/sama

Inak

Neviem, nechcem odpovedať
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Dalo by sa povedať, že milionári vnímajú, že z krátkodobého hľadiska 
je rizikom investovať do akcií, z dlhodobého je rizikom do nich 
neinvestovať, čo znamená ochudobnenie sa o atraktívne výnosy 
(ktoré dokážu poraziť infláciu).

Väčšina milionárov na oboch brehoch rieky Morava predpokladá, 
že akciová rely za ostatných vyše 18 mesiacov nie je na konci, keď 
ju budú podporovať okrem iného investície vlád do ekonomiky 
v kombinácii s pokračovaním uvoľnenej menovej politiky centrálnych 
bánk (napriek určitej redukcii monetárnej akomodácie).

Viac ako 90 percent slovenských aj českých dolárových milionárov 
súhlasí s tým, že aj keď je s investovaním do akcií späté vyššie 
riziko a väčšie výkyvy (v porovnaní so sporením), investor je 
za to z dlhodobého hľadiska odmenený vyšším výnosom, a to 
napriek periódam kríz či neistôt. Tie v zásade predstavujú takmer 
bezvýznamnú korekčnú periódu rastového trendu a sú prirodzenou 
vlastnosťou spätou s investovaním.

Viac ako polovica slovenských dolárových milionárov tvrdí, 
že v ostatnom čase do akcií investuje viac ako predtým. Môže to 
súvisieť s príležitosťami, ktoré priniesol koronašok v kombinácii 
s menovopolitickým dopingom finančných trhov centrálnymi 
bankami, ktorý tlačí akciové trhy nahor a ktorý vytvoril prostredie 
nulových nominálnych a záporných reálnych sadzieb pri zvýšených 
inflačných tlakoch, čo vytláča kapitál práve do rizikovejších nástrojov, 
akými sú akcie.

Pri investovaní sa milionári pozerajú v prvom rade na fundamenty
spoločnosti, pričom väčšina z nich neberie ohľad na to, či jej produkt
alebo službu využívajú, a len menšina investorov preferuje
akcie firiem, ktoré sa správajú spoločensky zodpovedne a napĺňajú
ESG kritériá. 

Pre pomerne širokú časť milionárov sa investovanie do akcií stalo 
v podstate koníčkom a konkrétne tituly skúšajú nakupovať v menších 
objemoch, aby zistili, či dokážu čítať trh a pochopiť ho.

POSTOJ K INVESTÍCIÁM DO AKCIÍ
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Vývoj akcií za posledné 
dve dekády ukazuje, že 

napriek poklesom 
v krízových obdobiach 

sa na akciách dá 
dlhodobo zarobiť.

Vývoj akcií za 
posledný rok a pol 

ukazuje, 
že na akciách sa dá 

zarobiť.

S ďalšími investíciami 
vlád do ekonomík 

a uvoľnenou menovou 
politikou centrálnych 
bánk možno očakávať 
aj rast hodnoty akcií.

Investície do 
akcií beriem aj 
ako záujmovú 

aktivitu.

V poslednom 
čase investujem 

do akcií viac 
než predtým. 

Viac som sa o to 
začal/a zaujímať.

Do určitých 
titulov investujem 
menej významnú 

sumu, aby som 
vyskúšal/a, aký 

mám odhad.

Vyberám si investície aj 
akcie podľa osobných 

kritérií, napríklad podľa 
toho, či sám/sama 
používam služby či 

výrobky danej firmy.

Dávam prednosť 
akciám firiem, ktoré sa 
správajú spoločensky 

zodpovedne, napríklad 
sa snažia správať 

ekologicky.

S príchodom nových 
obchodných platforiem 

a aplikácií sa nákup 
akcií zjednodušil, a tak 
som si začal/a kupovať 

akcie aj sám/sama.

SK MILIONÁRI

CZ MILIONÁRI

POSTOJ K INVESTOVANIU DO AKCIÍ 

Miera 
súhlasu 
milionárov 
s výrokmi.

 Úplne súhlasím Skôr súhlasím   Skôr nesúhlasím

 Úplne súhlasím Skôr súhlasím   Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím       Neviem, nechcem odpovedať

Úplne nesúhlasím       Neviem, nechcem odpovedať
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Kryptomeny si za ostatný zhruba rok a pol uzurpujú väčšiu 
pozornosť, keď sa ich hodnota od koronadna na jar 2020 
v niektorých prípadoch aj viac ako zdesaťnásobila pri spustení 
obchodovania viacerých ETF fondov naviazaných na bitcoin ako 
najznámejšiu a najväčšiu kryptomenu. Časťou investorskej obce 
sú vnímané ako akési „alternatívne zlato“, novodobý bezpečný 
prístav chránený proti znehodnocovaniu mien „tlačiarenskými 
strojmi“ centrálnych bánk.

Expozíciu voči kryptomenám má však približne len 15 percent 
slovenských a českých dolárových milionárov. Väčšinou tvoria 
kryptomeny zanedbateľnú časť ich investičného portfólia. Za 
otáčaním sa chrbtom kryptomenám stoja najmä pochybnosti 
o ich zmysle, keď sotva môžu byť univerzálne akceptovaným 
prostriedkom výmeny či zúčtovacou jednotkou pri ich vysokej 
volatilite.

Značná časť najmä starších dolárových milionárov nerozumie ani 
technologickej stránke kryptomien. Viac ako polovica dolárových 
milionárov pritom kryptomeny považuje za nafúknutú bublinu, 
ktoré sú ako mena nefunkčné. Vskutku, vývoj ich cien je náročné 
až nemožné odhadovať na základe štandardných finančných 
analýz či makromodelov, keď im chýba akákoľvek podkladová 

ekonomika či úrokový diferenciál voči iným menám. Všetko je 
založené len na (ne)dôvere k nim. Mnoho milionárov ich vníma 
len ako špekuláciu podobnú stávke v rulete na to,  či padne 
červená alebo čierna.

Zhruba polovicu česko-slovenských milionárov pritom 
kryptomeny vôbec nezaujímajú a nemajú na ne žiadny názor, 
pričom len tretina by sa o nich chcela, vrátane možností 
investovania, dozvedieť viac. Len zhruba štvrtinu milionárov 
skôr zaujíma technológia blockchainu, na ktorej kryptomeny 
fungujú a v ktorej vidia potenciál veľkej disruptívnej zmeny, 
ako samotné meny. 

Skutočných kryptonadšencov je medzi dolárovými milionármi 
na Slovensku a v Česku len zhruba štvrtina. Takmer polovici 
milionárov, ktorí majú aspoň nejaké vedomosti o kryptomenách, 
prekáža ich neekologický rozmer v podobe extrémne vysokej 
spotreby energie pri ich ťažbe.

KRYPTOMENY. NOVÝ FENOMÉN?
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INVESTOVANIE DO KRYPTOMIEN
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov 

Kryptomeny tvoria 
podstatnú časť 

investičného 
portfólia,

viac ako 5 % 

Kryptomeny tvoria 
malú časť 

investičného 
portfólia, do 5 %

Kryptomeny 
v investičnom 

portfóliu 
obsiahnuté nie sú 

Nechcem 
odpovedať

SK milionári CZ milionári

2 %

13 %

81 %

4 %

9 %

85 %

5 %
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O kryptomenách 
mám 

pochybnosti, 
som skôr 

skeptický/-á

Priznám sa, že 
kryptomenám 

veľmi 
nerozumiem

Kryptomeny 
sú nafúknutou 

bublinou, 
ako mena sú 

nefunkčné

Kryptomeny 
ma vôbec 

nezaujímajú. 
Nemám na ne 

názor

Na kryptomenách 
mi prekáža 

ekologický dosah 
ich ťažby, teda 

vysoká spotreba 
elektrickej energie

Rád/rada by 
som sa 

o kryptomenách 
a možnostiach 

investícií 
dozvedel/a viac

Kryptomeny 
sú pre mňa 

predovšetkým 
investície, 
o samotnú 

technológiu 
sa tak veľmi 
nezaujímam

Skôr než 
kryptomeny 
ma zaujíma 
technológia 
blockchainu

O svet 
kryptomien a ich 

fungovanie sa 
zaujímam, baví 

ma to

Záujem 
o kryptomeny 

vo mne 
prebudila snaha 
o zhodnotenie 
investícií v ére 

nízkych úrokov

SK MILIONÁRI

CZ MILIONÁRI

POSTOJ KU 
KRYPTOMENÁM

Miera 
súhlasu 
milionárov 
s výrokmi.

 Úplne súhlasím Skôr súhlasím   Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím       Neviem, nechcem odpovedať

 Úplne súhlasím Skôr súhlasím   Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím       Neviem, nechcem odpovedať
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MILIONÁRI A VÝVOJ 
ICH BOHATSTVA A MAJETKU

Z hľadiska vývoja bohatstva bol rok 2021 pre milionárov 
priaznivejší ako rok 2020. Bol rokom spamätávania sa 
z pandémie, a hoci bol komplikovaný, predsa len globálna 
aj lokálna ekonomika svižne rástli (hoci najmä v dôsledku 
zníženej bázy) napriek pokračovaniu vplyvu covidu-19. Navyše 
výrazne stúpali ceny rizikových aktív na čele s akciami, ako 
aj ceny nehnuteľností, čo bolo popri podnikaní hlavným 
prispievateľom nárastu hodnoty majetku dolárových milionárov.

Až 65 percent slovenských a 76 percent českých dolárových 
milionárov uviedlo, že ich celkové bohatstvo či majetok za 
posledný rok narástli alebo narástli výrazne, pričom k navýšeniu 
bohatstva prispeli v najväčšej miere investície – do akcií, 
nehnuteľností či do dlhopisov. 

Dochádza teda k významnej zmene, keď za bohatnutím 
stoja vo väčšej miere investície než podnikanie. 
Z podnikateľov sa čoraz viac stávajú investori. 

Zaujímavé je, že mladší milionári bohatli rýchlejšie ako starší. 
Príčinou tohto javu môže byť ich vyššia expozícia voči rizikovejším 
aktívam vrátane akcií či kryptomien, ktoré v ostatných mesiacoch 
zaznamenali prudký rast. 

Pri pohľade na svetové porovnanie vidíme, že tuzemskí milionári 
sa v oblasti nárastu majetku neodlišujú od tých svetových, keď 
podľa Knight Frank Wealth Report 2021 uvádza nárast bohatstva 
a majetku zhruba 70 percent svetových boháčov. 
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VÝVOJ BOHATSTVA ZA POSLEDNÝ ROK
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov vs. svetové porovnanie
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0 %

2 %

6 %

6 %

SK milionári CZ milionári

Výrazne narástlo, viac ako o 10 %

Narástlo (2 % až 9 %)

Zostalo približne rovnaké (-2% až +2 %)

Pokleslo (-2 % až -9 %)

Výrazne pokleslo, viac ako o 10 %

Neviem/nechcem odpovedať

Výrazne 
narástlo, 

viac ako o 10 %

Narástlo 
(2 % až 9 %)

Výrazne 
pokleslo, 
viac ako 
 o 10 %

Zdroj: Knight Frank Wealth Report 2021

Pokleslo 
(-2 % 

až -9 %)

Zostalo približne 
rovnaké 

(-2% až +2 %)

SVETOVÝ PRIEMER
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ČO NAJVIAC PRISPELO KU ZMENE BOHATSTVA
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov 
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2%
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5%

8%

2021 2020 2021 2020

SK milionári CZ milionári

Príjem z podnikania alebo zo zamestnania

Akcie                                                                                

Investičné nehnuteľnosti

Dlhopisy

Alternatívne investície

Hotovosť

Iné

Neviem, nechcem odpovedať

Zberateľské aktíva
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Až sedem z desiatich milionárov očakáva, že hodnota ich majetku porastie aj v nasledujúcich 
12 mesiacoch. 

Stojí za tým najmä očakávanie pokračovania cyklického hospodárskeho oživenia, na ktoré by 
mala mať pandémia čoraz menší vplyv podobne ako protivetry narušených dodávateľských 
reťazcov (kde sa situácia už začína zlepšovať) či vyššie ceny energií, ktoré by mali byť agregátne 
z podnikateľského hľadiska zvládnuté. To by malo znamenať aj ďalší rast hodnoty investícií.

OČAKÁVANÝ VÝVOJ BOHATSTVA
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OČAKÁVANÝ VÝVOJ BOHATSTVA V NAJSLEDUJÚCICH 12 MESIACOCH
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov 

10 %

15 %

59 %

51 %

25 %

30 %

3 %
1 % 0 %

4 % 3 %

SK milionári

0 %

CZ milionári

Výrazne narastie, 
viac ako o 10 %

Narastie (+2 % až +9 %) Zostane približne rovnaké 
(-2 % až +2 %)

Poklesne (-2 % až -9 %) Výrazne poklesne, 
viac ako o 10 %

Neviem, 
nechcem odpovedať
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Ekonomickú situáciu napriek oživovaniu hospodárskeho rastu vnímajú 
z pohľadu investícií najmä slovenskí milionári viac ako hrozbu než príležitosť. 
Ide o značné zhoršenie hodnotenia sentimentu v porovnaní s minulým 
rokom. Vysvetlenie môžeme hľadať najmä v chaotických krokoch tvorov 
politík na viacerých úrovniach spätých hlavne s riešením pandémie, 
čo vyúsťuje do nízkej dôvery v ich schopnosti prijímať reformné kroky. 
V zhoršenom vnímaní hodnotenia ekonomickej situácie sa milionári pritom 
zhodujú aj s bežnou populáciou. 

HODNOTENIE SÚČASNEJ 
EKONOMICKEJ SITUÁCIE
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VÝVOJ HODNOTENIA SÚČASNEJ EKONOMICKEJ SITUÁCIE Z HĽADISKA INVESTÍCIÍ
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov a slovenskej a českej populácie

SK milionári

CZ milionári

SK populácia

CZ populácia

Príležitosť
pre investície

Hrozba
pre investície

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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MILIONÁRI A HROZBY
Najväčší negatívny vplyv na tvorbu a udržanie bohatstva bude 
mať podľa milionárov vysoká inflácia – myslí si to 57 percent tak 
slovenských, ako aj českých dolárových milionárov. Inflácia v súčasnosti 
dosahuje multiročné maximá pri predpoklade jej ďalšieho rastu 
začiatkom roku 2022. Milionári sa obávajú, že jej zvýšené úrovne budú 
pretrvávať dlhší čas, a rovnako očakávajú, že centrálne banky budú voči 
nej zasahovať len pozvoľna pri úprave ich menovej stratégie na inflačné 
priemerovanie s cieľom dohnať „inflačný gap“ z predchádzajúcich rokov. 
Vysokú infláciu vnímajú milionári negatívne aj z podnikateľského 
hľadiska, keď môže ovplyvniť dopyt po ich výrobkoch a službách či 
znížiť ich ziskové marže.

Rast cien nehnuteľností je vnímaný ako druhý najväčší faktor 
ovplyvňujúci bohatstvo. V tomto prípade však bude na rozdiel 
od inflácie pre väčšinu milionárov pozitívny, keďže vo svojom majetku 
majú pomerne vysokú expozíciu voči nehnuteľnostiam, a to dokonca 
vyššiu, než je bežné pri svetových milionároch.

Milionári vidia vysoké riziká aj v rôznych protivetroch postpandemickej 
obnovy globálnej ekonomiky, a to najmä v podobe narušených 
dodávateľských reťazcov či vyšších cien energií. Spôsobuje im to 
obmedzovanie výroby pre nedostatok vstupných surovín a materiálov 
a nedostatok dopravnej kapacity v kombinácii s rastom nákladov.

Medzi milionármi panuje aj veľká skepsa ohľadne schopnosti vlády 
podstatne zlepšiť hospodárske prostredie, keď sa politici nedokážu 
dohodnúť na reformách a často prevažuje populistický prístup.

Pozitívne milionári z pohľadu svojho bohatstva však vnímajú zrýchlenie 
globálneho hospodárskeho rastu a očakávania rýchlejšieho rastu 
našich hlavných obchodných partnerov v rámci eurozóny pri silnej 
exportnej orientácii slovenskej ekonomiky.
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SK milionári

CZ milionári

Hrozba vysokej inflácie

Rast cien nehnuteľností

Globálne ekonomické problémy v dôsledku koronavírusu, 
narušenie dodávateľských reťazcov a pod.

Neschopnosť vlády zásadne zlepšiť ekonomické prostredie, 
pričom sa zameriava viac na riešenia mediálne vďačných tém

Zvýšenie daňovej záťaže, progresívne zdanenie

Zrýchlenie globálneho hospodárskeho rastu 
v dôsledku masívnych fiškálnych a menových stimulov

Zlý stav verejnej správy, korupcia

Snaha bojovať proti zmene klímy 
bez ohľadu na ekonomiku a globálnu konkurenciu

Obchodná vojna a politické napätie medzi štátmi

Zrýchlenie digitalizácie 
a technologického vývoja v dôsledku koronavírusu

Záporné úrokové sadzby

Klimatické zmeny

FAKTORY S NAJVÄČŠÍM VPLYVOM NA BOHATSTVO V NASLEDUJÚCICH 12 MESIACOCH
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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Prakticky všetci slovenskí aj českí dolároví milionári
predpokladajú, že v budúcom roku sa bude inflácia 
pohybovať aspoň okolo troch percent, kým v prípade bežnej 
populácie sú to necelé tri štvrtiny. Päťdesiatpäť  percent 
bohatých Slovákov očakáva, že inflácia bude nezvyčajne 
vysoká, možno aj okolo piatich percent, extrémne vysokej 
inflácie sa obáva 8 zo 100 milionárov.

Inak povedané, bohatí očakávajú, že inflačný cieľ ECB bude 
vysoko prekročený, a predpokladajú, že rast spotrebiteľských 
cien na Slovensku bude vyšší ako súčasné (postupne nahor 
upravované) odhady, ktoré hovoria o priemernej úrovni rastu 
za celý budúci rok na úrovni okolo štyroch percent.

Milionári, ktorí sú predovšetkým podnikatelia či manažéri, 
vnímajú citlivo vplyvy mimoriadne expanzívnej menovej 
politiky aj zo strany ECB, haváriu dodávateľských reťazcov 
na čele s čipovou krízou či rast cien energií a komodít pri 
dynamickom oživení ekonomiky a agregátneho dopytu.

Hlavnou otázkou pre nich je, ako dlho bude zvýšený rast cien 
pretrvávať pri raste skepsy ohľadne naratívu jeho dočasnosti, 
ktorý je prezentovaný predovšetkým centrálnymi bankami.

OČAKÁVANIA INFLÁCIE
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8 % 8 %

17 %

55 %

70 %

31 %
36 %

20 %
25 %

1 %
5 %

2 % 4 %
1 %

15 %

SK milionári CZ milionári SK populácia

OČAKÁVANÁ INFLÁCIA V BUDÚCOM ROKU
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov a slovenskej populácie

Bude v porovnaní 
s predchádzajúcimi 
rokmi až extrémne 

vysoká, napríklad 10 %

Bude nezvyčajne 
vysoká, napríklad 

okolo 5 %

Bude naďalej vyššia, 
ale podobná ako 
teraz, okolo 3 %

Bude nižšia ako 
súčasná, okolo 2 %

Bude veľmi nízka, 
okolo 1 %

Hrozí dokonca 
deflácia

Neviem, nechcem 
odpovedať
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Väčšina milionárov sa zhoduje na tom, že vyššia 
inflácia je daňou za nakopnutie ekonomického rastu 
prostredníctvom masívnej fiškálnej a monetárnej 
podpory. Až 86 percent slovenských milionárov však 
dodáva, že vyššia inflácia sa negatívne dotkne najmä 
sociálnych skupín s nižšími príjmami, ktoré väčšinu 
príjmov vydávajú na spotrebu a základné životné potreby 
a nemôžu sa tak proti nej efektívne brániť.

Takmer šesť z desiatich slovenských dolárových 
milionárov bude vyhľadávať, respektíve už vyhľadáva 
rizikovejšie investície, ktorých zhodnotenie dokáže 
poraziť infláciu. 

Významná časť z nich - až 81 percent - tvrdí, že podstatná 
časť investícií na čele s investíciami do nehnuteľností 
a akcií je zároveň hedgingom proti rastu spotrebiteľských 
cien, ktorý je v podstate len nedokonalým ukazovateľom 
skutočnej (vyššej) inflácie v ekonomike.

Len menšina opýtaných milionárov predpokladá, 
že zvýšené inflačné tlaky znížia reálnu hodnotu ich 
investícií, keďže ich investičné nástroje dosiahnu menšie 
zhodnotenie, ako bude rast spotrebiteľských cien.

Polovica dolárových milionárov uviedla, že sa proti inflácii 
zaisťuje investíciami do nehnuteľností či do akcií firiem. 
Štvrtina bohatých tiež na zmiernenie dosahov inflácie na 
svoj majetok vyhľadáva investície s vyšším rizikom, ale 
zároveň s vyšším potenciálom zhodnotenia.

POSTOJE K INFLÁCII A ZAISTENIE
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POSTOJE K INFLÁCII 
Miera súhlasu milionárov s výrokmi.
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Inflácia ohrozí 
predovšetkým skupiny 

s nižšími príjmami, ktoré 
väčšinu svojich príjmov 

vydajú na spotrebu 
a nemôžu sa tak proti 

inflácii zaistiť.

Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

Neviem, nechcem odpovedať

SK MILIONÁRI

CZ MILIONÁRI

Významná časť 
mojich investícií, 

napríklad investície do 
nehnuteľností, je zároveň 

mojím zaistením proti 
inflácii.

Masívna finančná podpora 
ekonomík zo strany 

štátov bude príčinou 
vyššej inflácie, no zároveň 
podporou hospodárskeho 

rastu.

Budem vyhľadávať 
alebo už vyhľadávam 

rizikovejšie investície, pri 
ktorých možno očakávať 

výnos vyšší ako miera 
inflácie.

Prípadná vyššia inflácia sa 
premietne do nominálne 

vyšších tržieb spoločností. 
Investícia do firiem a akcií 

ma teda aj zaisťuje proti 
inflácii.

Inflácia zníži 
hodnotu mojich 

investícií, pretože ich 
zhodnotenie bude 

nižšie ako miera 
inflácie.
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50 %

52 %

48 %

39 %

26 %

28 %

16 %

24 %

9 %

11 %

7 %

9 %

6 %

8 %

4 %

7 %

1 %

6 %

3 %

25 %

25 %

SK MILIONÁRI

CZ MILIONÁRI

Investíciami do nehnuteľností

Investíciami do akcií, firiem

Investíciami s vyšším podielom rizika v prospech vyššieho potenciálneho zhodnotenia

Všeobecne držím menší podiel hotovosti

Nákupom zlata, vzácnych kovov a drahých kameňov

Alternatívnymi investíciami, ako sú veterány, umenie a zbierky

Nákupom kryptomien

Spotrebou, nákupmi tovaru a služieb, kým sú za nižšiu cenu

Inak

Neviem, nechcem odpovedať

Nemožno povedať, že by som sa vedome zaisťoval/a proti inflácii

SPÔSOBY ZAISTENIA PROTI INFLÁCII
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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Zhruba tri štvrtiny slovenských dolárových milionárov sú 
skeptické voči možnosti uskutočnenia daňovej reformy, 
ktorá by zlepšila podnikateľské prostredie, podporovala 
ochotu podnikať, investovať a pracovať. V tomto smere sú 
ešte viac skeptickí ako bežná populácia, kde takisto väčšina 
opýtaných (60 percent) uviedla, že neverí v komplexnú 
systémovú úpravu. 

Milionári aj bežná populácia v zásade predpokladajú 
len čiastočné nesystematické úpravy, ktoré nezlepšia 
ekonomické prostredie a dokonca zhoršia udržateľnosť 
verejných financií.

Nadpolovičná väčšina populácie a presne polovica 
opýtaných milionárov očakáva, že žiadna reforma prijatá 
nebude a zostane teda status quo. 

Rozsiahlu reformu, ktorá dokonca zhorší podnikateľské 
prostredie a zníži ochotu pracovať, očakáva 45 percent 
boháčov a až 54 percent bežnej populácie.

Ak by predsa len nastali zmeny v zdaňovaní na Slovensku, 
väčšina milionárov očakáva vyššie majetkové dane, vyššie 
zdanenie vysokopríjmových skupín, ako aj vyššie zdanenie 
právnických osôb.

POSTOJ K DAŇOVEJ REFORME
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POSTOJ K DAŇOVEJ REFORME
Porovnanie slovenských dolárových milionárov 
a slovenskej populácie

49 % 22 % 7 % 1 %
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8 %6 %
12 %

18 %

36 %

24 %

8 %
14 %

15 %

3 %

37 %

34 %

10 %

Predpokladám čiastočné 
nesystematické úpravy, 
ktoré zásadne nezlepšia 
ekonomické prostredie 
a zhoršia udržateľnosť 

verejných financií.
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41 %
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19 %
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8 %6 %
12 %

18 %

36 %

24 %

8 %
14 %

15 %

3 %

37 %

34 %

10 %

S veľkou istotou môžeme očakávať

Možno očakávať s určitou istotou

Skôr sa to nedá očakávať

Rozhodne sa to nedá očakávať 

Neviem, nechcem odpovedať

SK MILIONÁRI

SK POPULÁCIA

Žiadnu reformu 
sa nepodarí prijať, 

zákonodarcovia 
sa nedokážu 

dohodnúť.

Predpokladám komplexnú 
reformu, ktorá zhorší 

ekonomické prostredie, 
bude nemotivujúca pre 

podnikanie a prácu.

Predpokladám 
komplexnú reformu, 

ktorá zlepší ekonomické 
prostredie.
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MILIONÁRI A SPOLOČNOSŤ 
Už prieskum J&T BANKA WEALTH REPORT 2020 
naznačil, že ekologickú zodpovednosť, sociálnu 
ohľaduplnosť a spoločensky zodpovedné riadenie, 
teda ESG kritériá, podporujú slovenskí dolároví 
milionári nielen ako podnikatelia a investori, ale aj 
z občianskeho pohľadu. 

Podobné trendy ukázali aj výsledky J&T BANKA 
WEALTH REPORT 2021. Podľa neho si drvivá 
väčšina milionárov myslí, že svetové problémy 
ľudstva, akým je napríklad klimatická zmena, 
sú z pohľadu podnikania výzvou a obrovskou 
príležitosťou. Deväť z desiatich slovenských 
dolárových milionárov súhlasí s tým, že úspech 
v biznise možno dosiahnuť bez poškodzovania 
životného prostredia. Sú presvedčení, že 
firma môže byť úspešná a zároveň ohľaduplná 
k životnému prostrediu. Myslia si, že firmy, ktoré 
sa nesprávajú zodpovedne, nemajú pred sebou 
svetlú budúcnosť. 

V spoločnosti, ale aj z hľadiska regulácie, 
špeciálne v rámci EÚ, sa totiž čoraz viac do 
popredia dostávajú otázky udržateľného rozvoja 
bez negatívnych ekologických dosahov, etickej 
podnikovej kultúry a riadenia, ktoré neberie do 
úvahy len maximalizáciu trhovej hodnoty, ale aj 
férový prístup k zákazníkom či zamestnancom 
a lokálnemu prostrediu pôsobenia firmy, 
vyhranenie sa voči korupcii, predchádzanie 
konfliktu záujmov alebo odmietanie zneužívania 
detskej práce.

Medzi milionármi prevažuje klasický liberálny 
kapitalistický prístup, že najskôr je potrebné 
postaviť podnikanie na pevné základy a až potom, 
možno finančne či vedomosťami a skúsenosťami, 
pomáhať druhým.

V rámci zatiaľ pripravovaného plánu Fit for 55 chce 
EÚ od roku 2035 de facto úplne zakázať výrobu

automobilov so spaľovacím motorom a v rámci 
boja proti skleníkovým plynom a emisiám 
uhlíka prejsť na elektromobilitu. Len 40 percent 
slovenských milionárov však súhlasí s tým, že 
elektromobily majú nižšiu uhlíkovú stopu ako tie 
s konvenčným pohonom.

Uvedomujú si, že ich výfuk je často v skutočnosti 
„strčený“ v komíne uhoľnej či plynovej elektrárne 
počas dobíjania batérie, a do úvahy berú uhlíkovú 
stopu v celom životnom cykle elektromobilu, 
ktorá býva len vďaka ťažbe vzácnych kovov na 
výrobu elektrobatérií a procesu ich rozkladu 
výrazne vyššia ako pri naftových vozidlách. 
Celkovo však milionári súhlasia s tým,  že takéto 
kroky môžu pomôcť lokálne zlepšiť životné 
prostredie (najmä keď budú dobíjané zelenou 
elektrinou), hoci sa im nepáči menšia praktickosť 
používania v dôsledku nižšieho dojazdu a dlhšieho 
dobíjania.
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SPOLOČENSKÉ POSTOJE
Porovnanie slovenských dolárových milionárov a slovenskej populácie
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13 %

SK milionári SK populácia

Veľké svetové problémy ľudstva, napríklad klimatické zmeny, sú aj veľkými 
podnikateľskými výzvami a podnikateľskými príležitosťami.

Firma môže byť úspešná a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu a spoločnosti. Nie je v tom rozpor.

Som rád/rada, keď ľudia v širšom okolí nedokážu odhadnúť, koľko peňazí vlastne mám, 
či som alebo nie som vlastne bohatý/-á.

Dospel/a som k tomu, že sa rád/rada obklopujem vecami, na ktorých ich exkluzivita nie je zrejmá 
na prvý pohľad, je napríklad v kvalite vyhotovenia.

Štátna správa je neschopná. Riešiť problémy a veci skutočne posunúť vie podnikateľský sektor.

Elektromobily síce môžu pomôcť stavu životného prostredia, ale sú výrazne menej praktické na používanie.

Najprv by sa mal podnikateľ sústrediť na vybudovanie životaschopného a úspešného podniku. 
Až potom sa jeho prioritou môže stať pomoc druhým a svetu.

Firmy, ktoré sa správajú nezodpovedne, nemajú budúcnosť.

Venujem sa sebarozvoju v nových praktických zručnostiach, ako sú jazyky, programovanie a pod.

Zaujímam sa o najnovšie technológie a, pokiaľ je to možné, skúšam ich vo svojom podnikaní 
alebo vo svojej domácnosti.

Peniaze pre mňa neznamenajú toľko ako možnosť niečo vo svete zmeniť k lepšiemu.

Elektromobily a elektromobilita celkovo majú nižšiu uhlíkovú stopu 
než výroba a prevádzka vozidiel s konvenčným pohonom.

Využívam služby kouča alebo terapeuta, ktorý mi pomáha posúvať sa ďalej.

Zaujímajú ma investície do NFT.
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MILIONÁRI A EURÓPSKA ÚNIA
Slovenskí dolároví milionári majú kritický pohľad 
na súčasný stav ekonomického prostredia v EÚ. 
Takmer 80 percent z nich sa obáva, že ak nenastane 
rýchla reforma ekonomík a redukcia veľkých 
a silných sociálnych štátov s prílišným prerozdeľovaním 
a reguláciami, ktoré sú zdrojom mnohých neefektivít, 
zaostávanie v ekonomickej výkonnosti za Spojenými 
štátmi americkými bude ďalej narastať. Väčšina z nich 
je pritom skeptická, že masívne investície v rámci Plánu 
obnovy a odolnosti sa vyplatia, a teda prevážia potrebu 
zvyšovania daní, rastu dlhu a prerozdeľovania na úrovni 
EÚ. Slovenskí milionári sa pri pandémii prikláňali 
k pragmatickým riešeniam. Preferovali spájanie do 
celku a využívanie výhod veľkosti, ako to bolo v prípade 
spoločného obstarávania vakcín, kde silná vyjednávacia 
pozícia vyústila do dotlačenia farmafiriem k ich nízkej 
jednotkovej cene. Len malá časť milionárov kritizovala 
EÚ za to, že preferovala nízku cenu na úkor rýchlosti 
dodávok.

Na druhej strane, v ostatných prípadoch preferovali 
skôr národné riešenia, ako napríklad pri jednostrannom 
uzatváraní hraníc jednotlivými členskými krajinami, 
ktoré väčšina vnímala ako dobré opatrenie v boji proti 
ochoreniu COVID-19. Nezastávali postoj, že EÚ by sa 
lepšie vyrovnala s pandémiou, ak by bola federáciou.
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VZŤAH K EURÓPSKEJ ÚNII V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
Miera súhlasu milionárov s výrokmi.
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Ak štáty EÚ neurýchlia 
reformy svojich 

ekonomík, nezredukujú 
neefektívne podnikanie 

a neoslabia silné 
sociálne štáty, rozdiel 

medzi nimi a Spojenými 
štátmi sa bude 

prehlbovať.

Dobrým príkladom
fungovania EÚ je

spoločná ponuka EÚ
na vakcíny proti covidu-19,

kde sa Únia zamerala
predovšetkým na silnú
jednotnú vyjednávaciu
pozíciu, a teda aj nízku

cenu.

Uzavretie hraníc 
jednotlivých členských 

krajín bolo dobrým 
riešením boja proti 

covidu-19.

Úsilie EÚ
o zníženie uhlíkovej
stopy (plán FIT pre
55) pomôže značne

obmedziť zmeny klímy.

EÚ by sa lepšie 
vyrovnala 

s problémami 
súvisiacimi 

s koronavírusom, 
keby bola federáciou.

Masívna investícia 
v rámci plánu obnovy 

sa ekonomicky vyplatí, 
teda rast preváži 

dôsledky zadlženia 
a zvyšovania daní.

Plán zníženia 
uhlíkovej stopy 
(plán FIT pre 55) 

zlepší 
konkurencieschopnosť 

EÚ.
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Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

Neviem, nechcem odpovedať
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METODIKA PRIESKUMU

CIELE PRIESKUMU

Prieskum, ktorý prebiehal v októbri roku 2021, vykonala J&T BANKA
v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých 
disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD. Do prieskumu sa zapojilo spolu
310 respondentov z radov dolárových milionárov (107 Slovákov a 203 Čechov). Dáta boli zbierané pomocou
on-line dotazníka. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 20 respondentmi (5 na Slovensku a 15 v Českej 
republike).
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