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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.



Vitajte vo svete úspešných a bohatých!

Už štrnásť rokov sme partnerom finančných 
rozhodnutí úspešných Slovákov. Pri našich 
klientoch stojíme v dobrých časoch, keď sa 
ekonomike darí a trhy rastú, ale aj v tých 
zložitejších, keď prídu turbulencie. Práve rok 
2020 je takýmto obdobím.

Pandémia koronavírusu viac či menej ovplyvnila 
život každého jedného z nás a milionári nie 
sú výnimkou. Na krízu, ktorá prišla náhle, 
však zareagovali oveľa lepšie než v roku 2008. 
Zjednodušene povedané, za tých 12 rokov 
investične dospeli. 

Viac ako polovica slovenských dolárových 
milionárov tvrdí, ani pri poklese cien aktív 
na trhoch investičnú stratégiu nemenili 
a pokračovali v pravidelných investíciách. 
Štvrtina z nich v prieskume J&T BANKA Wealth 
Report 2020 uviedla, že po príchode pandémie 
ostali pri investičných rozhodnutiach pokojní 
a držali sa pôvodného plánu. Prieskum tiež 
ukázal, že sa nenechali strhnúť výpredajmi iných 
investorov a pokles cien využili na dokúpenie 
aktív do svojich investičných portfólií. Až 20 
percent milionárov tvrdí, že výkyvy na finančných 
trhoch aktívne využili vo svoj prospech. Iba 
desatina uviedla, že pre krízu spôsobenú 
pandémiou odišli zo zainvestovaných pozícií.

Úspešní ľudia tak reálnymi krokmi potvrdili to, čo 
deklarovali už v minuloročnom prieskume pred 
príchodom krízy. Vtedy väčšina z nich uviedla, 
že by počas nej nepanikárili a aktíva by 
nepredávali. Poznanie, že milionári investujú 
systematicky a ani pri turbulenciách na trhoch 
neodchádzajú zo zainvestovaných pozícií, je 
povzbudivé. Pochopili, že pokles cien aktív je 
investičnou príležitosťou, a mnohí ju aj využili.

Pandémia povzbudila investičné očakávania 
milionárov najmä pri investíciách do akcií 
zahraničných firiem. Tie po prudkom marcovom 
páde zaznamenali v ďalších mesiacoch rely 
a ich cena narástla v niektorých prípadoch 
aj o 70 percent.

Pandémia tiež vytvorila príležitosť na 
reštrukturalizáciu hospodárstva smerom 
k progresívnejším a modernejším odvetviam, 
ktoré stavajú na vyššej pridanej hodnote. 
Milionári preto žiadajú masívne investície 
zo strany štátu do vedy a výskumu, ale aj na 
dokončenie dopravnej infraštruktúry či zlepšenie 
podnikateľského prostredia namiesto neadresnej 
podpory spotreby, ktorá pre postihnutých krízou 
ani ekonomiku neprináša dlhodobé riešenia.

Podľa milionárov má do budúcnosti zmysel 
venovať sa oblasti recyklácie a likvidácie odpadov 
či rozvoju obnoviteľných zdrojov a energie. 

Jednou z dlhodobých výziev, ktorým ako 
spoločnosť čelíme, je rýchlo starnúca populácia. 
Uvedomujú si to aj naši úspešní a až podľa tretiny 
z nich má do budúcnosti zmysel venovať sa 
sociálnym službám pre seniorov či zdravotníctvu.

Útlm ekonomického a spoločenského života sa 
pre nich stal aj časom zamyslenia nad vlastným 
životným štýlom. Zistili, že svet funguje aj bez ich 
dvadsaťštyrihodinového denného nasadenia. 
Väčšina milionárov našla v podnikaní ďalší 
priestor na využitie digitálnych technológií. 
Mnohí využili tento čas aj na to, aby sa 
intenzívnejšie venovali svojmu partnerovi či 
partnerke alebo objavili krásy slovenskej prírody. 

Prieskum J&T BANKA Wealth Report 2020 
ukázal, že pandémia koronavírusu priniesla 
na jednej strane síce ekonomické spomalenie 
a dočasný prepad trhov, na strane druhej však 
otvorila nové možnosti vo viacerých oblastiach 
života, a to tak pre milionárov, ako aj pre bežnú 
populáciu. 

Prijmite pozvanie do sveta úspešných.

Anna Macaláková
riaditeľka J&T BANKY na Slovensku

VITAJTE 
VO SVETE 
MILIONÁROV
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DOLÁROVÝ MILIONÁR V KOCKE

Koronavírus prekonal všetky dlhodobo 
predpovedané hrozby a milionár mu 
pripisuje najväčší vplyv na tvorbu 
a udržanie bohatstva.

Chce podporiť vedu, výskum a vzdelanie.

Vidí potrebu aktívne riešiť hlavne oblasť 
zdravotníctva, starostlivosti o seniorov, 
odpadového hospodárstva či rozvoja 
obnoviteľných zdrojov.  

Za posledný rok zbohatol podobne ako 
zahraniční milionári. Vinou pandémie 
však tretine milionárov hodnota majetku 
stagnovala.

Hrozbu vidí v neschopnosti spoločnosti 
vyrovnať sa s vlastnou minulosťou a so 
sociálnymi rozdielmi.

Tuzemskú investičnú klímu hodnotí 
čoraz viac ako príležitosť než hrozbu. 
Napriek celosvetovej pandémii 
neprepadá pesimizmu.

Najzaujímavejšie zhodnotenie očakáva od 
zahraničných firiem, stavebných pozemkov 
a rezidenčných nehnuteľností.

Čím je starší, tým konzervatívnejšie 
investície vyhľadáva. Predovšetkým mu 
však investície musia dávať ekonomický 
zmysel.

Investuje dlhodobo a pravidelne, 
je investične vyspelý a kríza ho 
neznepokojila.

Vo vzťahu k Európskej únii je prvýkrát za 
desať rokov rozpoltený – mala by podľa 
neho mať menej právomocí, ale zároveň 
hrať zásadnú rolu v obmedzení dosahu 
pandémie a rýchlejšie na ňu reagovať.

Vďaka pandémii si uvedomil, čo ho 
skutočne napĺňa, aj to, že nemusí toľko 
pracovať.

Transparentné podnikanie a vlastnícka 
štruktúra, ale aj ciele udržateľného rozvoja 
hrajú svoju rolu pri zvažovaní investícií.

Etické princípy podnikania vrátane ochrany 
životného prostredia podporuje nielen ako 
spotrebiteľ, ale aj ako investor a podnikateľ.

Kvituje urýchlenie digitalizácie a viac sa 
otvoril využitiu technológií.

Upokojiť obavy ohľadom pandémie 
a vývoja trhov mu pomohol privátny 
bankár.€

Volá po rýchlej zmene prístupu ku krajine 
a k hospodáreniu v nej, aby sa predišlo 
ekologickej katastrofe. 

Od štátu očakáva pomoc 
predovšetkým vo forme investícií, 
zlepšenia podnikateľského prostredia 
a reštrukturalizácie domáceho 
hospodárstva.

Na uchovanie hodnoty svojho bohatstva 
volí zlato spolu s ďalšími drahými kovmi.
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AKO DOLÁROVÝ 
MILIONÁR 
VYZERÁ

Dolároví milionári sú v oboch krajinách na svojom vrchole 
a naplno aktívni. S narastajúcim vekom prvej generácie 
ponovembrových úspešných dochádza čím ďalej, tým vo 
väčšej miere k odovzdávaniu rodinného bohatstva mladším 
generáciám. Či už potomkovia rozbiehajú vlastný biznis, alebo 
sa zapájajú do riadenia toho rodinného, začínajú tvoriť novú 
generáciu dolárových milionárov, mladších tridsiatnikov. 
 
Dolároví milionári sú vo všeobecnosti najčastejšie majiteľmi 
firiem a podnikateľmi či vedúcimi pracovníkmi a členmi 
dozornej rady alebo predstavenstva. Svet dolárových 
milionárov je aj naďalej svetom mužským, hoci medzi našimi 
bohatými medziročne došlo k nárastu počtu žien.
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ZRELÍ PÄŤDESIATNICI
Vzhľadom na to, že procesy 
odovzdávania rodinného majetku 
sú iba v začiatkoch, nastupujúca 
generácia mladých milionárov 
zatiaľ neomladí celkovú populáciu 
tuzemských milionárov. Priemerný 
vek slovenských dolárových 
milionárov je 52 rokov, nad touto 
hranicou sa nachádza necelá 
polovica bohatých, tretina je vo veku 
do 50 rokov. V Česku sú dolároví 
milionári o dva roky starší. Necelých 
40 % českých bohatých je vo veku 
do 50 rokov.

SVET MUŽOV
Rovnako ako vo svete, aj u nás stále 
platí, že svet dolárových milionárov 
je mužským svetom. Na Slovensku 
ho tvorí 91 % mužov, v Česku 87 % 
mužov. Dlhodobo možno pozorovať, 
že vo vodách našich úspešných sa 
nachádza približne 10 % žien. 
V porovnaní so svetom, kde sa ženy 
milionárky všeobecne objavujú 
v rodinách, v ktorých sa majetok 
odovzdáva po niekoľko generácií, 
môžeme aj u nás očakávať, že ich 
podiel bude stúpať, hoci veľmi 
pozvoľna.

Oproti zahraničným sú naši 
dolároví milionári stále 
aktívnymi podnikateľmi a ešte 
sa nachádzajú vo fáze budovania 
rodinného bohatstva. Aj napriek 
narastajúcemu veku sú naši úspešní 
pracovne veľmi aktívni a najviac ich 
zastáva pozíciu majiteľa či konateľa 
firmy (v SR 64 %, v ČR 57 %), 
vedúceho pracovníka (6 % v SR, 
11 % v ČR) alebo osoby samostatne 
zárobkovo činnej (3 % v SR, 10 % 
v ČR). Najmä na Slovensku sme 
medzi dolárovými milionármi 
svedkami nárastu penzistov (15 %).

NA VRCHOLE SVOJICH PRACOVNÝCH SÍL
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AKCIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM 
A NEHNUTEĽNOSTI
Najlepšie hodnotenie v histórii 
prieskumu dosiahli zahraničné akcie, 
ktoré slovenskí dolároví milionári 
označili za najatraktívnejšiu investíciu 
súčasnosti (38 % v SR, 32 % v ČR). 
Rekordne veľké a promptné fiškálne 
a monetárne stimuly totiž pomohli 
k veľmi rýchlemu návratu akciových 
trhov z marcového koronadna späť 
do býčieho trhu a následnému 
vymazaniu všetkých strát spätých 
s pandémiou pri mnohých akciových 
indexoch. Navyše dosiahnutie 
historických maxím už na konci leta 
a očakávanie vysokej miery zásahov 
centrálnych bánk do trhu 
s tolerovaním vyššej inflácie, podobne 
ako expanzívna fiškálna politika, 
podporujú očakávané zhodnotenie 
akcií aj v budúcnosti.

Milionári si uvedomujú, že stojíme 
na prahu úplne novej éry, ktorú bude 
poháňať vyšší dopyt aj po reálnych 
aktívach ako spôsobe zaistenia 
hodnoty bohatstva. Aj preto patria 
stavebné pozemky medzi aktíva, ktoré 
si za posledných desať rokov udržali 
u dolárových milionárov očakávanie 
jedného z najzaujímavejších 

zhodnotení (37 % v SR, 41 % v ČR). 
Poľnohospodárskej pôde dôveruje 
približne pätina slovenských 
i českých bohatých. Rovnako sa na 
popredných miestach naďalej držia 
obľúbené rezidenčné nehnuteľnosti, 
hoci ich atraktivita mierne poklesla. 
Vysvetlením môže byť predošlý príliš 
prudký rast cien a tohtoročné riziko 
výpadku nájmov, ktoré môžu znížiť 
návratnosť investície. 
Napriek tomu 28 % slovenských 
a tiež štvrtina českých dolárových 
milionárov očakáva od rezidenčných 
nehnuteľností zaujímavý výnos. 
Na atraktivite rezidenčným 
nehnuteľnostiam do budúcnosti 
pridáva okrem dlhodobo nízkych 
úrokových sadzieb aj neoslabujúci 
dopyt a nedostatok voľných bytov 
a domov na trhu. Je to zapríčinené 
predovšetkým administratívnou 
a časovou náročnosťou získania 
stavebného povolenia. V tejto oblasti 
patria naše krajiny medzi tie najhoršie 
v Európe.

Necelých tridsať percent českých 
a zhruba pätina slovenských 
dolárových milionárov spomenula aj 
investície do startupov. Vidieť, že sú 
podnikatelia a chcú využiť 

príležitosti, ktoré kríza priniesla. Či už 
ide o možnosti rozvoja existujúcich 
odvetví, alebo podporu úplne nových 
nápadov a odborov. Možnosť byť pri 
zrode niečoho veľkého si ako investori 
nenechávajú ujsť. Zvlášť keď nový 
„priemysel“ môže byť nápomocný 
k požadovanej reštrukturalizácii 
domáceho hospodárstva.  

Zvýšený záujem sa v oboch krajinách 
prejavil aj o zlato (23 % v SR, 
20 % v ČR) a drahé kovy všeobecne, 
ktoré ďalej zahŕňajú striebro 
a platinu či drahokamy (10 % v SR, 
8 % v ČR). Celosvetovo uvoľnená 
menová politika a „riešenie“ veľkých 
fiškálnych deficitov prostredníctvom 
kvantitatívneho uvoľňovania bude 
ovplyvňovať hodnotu peňazí. Zlato, 
ktoré je dlhodobo vnímané ako 
udržiavateľ hodnoty, je tak jasnou 
voľbou pre mnoho investorov 
v zložitej súčasnosti.

Najväčší medziročný prepad 
v očakávaní najzaujímavejšieho 
zhodnotenia zažili na Slovensku aj 
v Česku korporátne dlhopisy (13 % 
v SR, 11 % v ČR). Ich atraktivitu v očiach 
investorov znižujú klesajúce úrokové 
sadzby a tiež nové skúsenosti, že 

nejde o úplne bezrizikový nástroj na 
finančných trhoch. Nemalú úlohu 
zohrali aj médiá, ktoré v poslednom 
roku referovali o korporátnych 
bondoch skôr negatívne, či kauzy  
spoločností Zoot alebo Arca. Preto 
sa teraz investori zaujímajú o kvalitu 
emitentov oveľa viac než predtým.

Aj vo svete dolárových milionárov 
platia všeobecne známe poučky, 
že s rastúcim vekom klesá ochota 
investora podstupovať riziko 
a nastupuje voľba konzervatívnejšej 
investície. Na Slovensku je najväčší 
rozdiel v preferenciách medzi 
mladšími milionármi a tými nad 
50 rokov v otázke rezidenčných 
nehnuteľností. V Českú sú pri mladších 
milionároch do 50 rokov častejšou 
voľbou akcie do zahraničných firiem 
či investície do začínajúcih podnikov.  
Starší Česi sa, naopak, viac prikláňajú 
k stavebným pozemkom či zlatu, teda 
skôr k zaisteniu svojho majetku. 

DOLÁROVÍ 
MILIONÁRI 
VO SVETE  
INVESTÍCIÍ 
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VÝVOJ OČAKÁVANIA NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH ZHODNOTENÍ 
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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INVESTÍCIA MUSÍ EKONOMICKY 
DÁVAŤ ZMYSEL
Vo svete investícií je pre dolárových 
milionárov najdôležitejšia 
transparentnosť podnikania 
a priehľadná vlastnícka štruktúra. 
Bez povšimnutia nenechávajú ani 
ciele udržateľného rozvoja (niekedy 
uvádzané aj pod názvom SDGs) 
ako zneužívanie detskej alebo 
otrockej pracovnej sily, spolupráca 
s autoritárskymi režimami či 
vymedzovanie sa proti korupcii.
Štvrtina dolárových milionárov 
berie v prípade investícií ohľad aj na 
ekologickú zodpovednosť a trvalo 
udržateľný rozvoj. V nich potom

vidia nielen známku moderného 
prístupu, ale všímajú si aj rastúce 
požiadavky smerom od spotrebiteľov 
alebo zamestnancov. Takmer pätina 
zohľadňuje lokálny patriotizmus 
a zodpovednosť k svojmu okoliu.
Spoločenské trendy v oblasti investícií 
rozhodne neignorujú, veľmi dobre 
si však uvedomujú, čo má z pozície 
investora ekonomický zmysel 
a adekvátnu návratnosť. Oddeľujú tak 
osobný prístup od toho investičného. 

Dolároví milionári sú skrátka racionálni 
investori, ktorí kladú dôraz na 
ekonomicky zmysluplné investície.
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CSR – podpora spoločensky 
zodpovedných projektov

Vytváranie podmienok pre prácu 
z domova alebo pre čiastočné úväzky

Vyrovnané zastúpenie žien 
a mužov vo vedení
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CSR - podpora spoločensky 
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z domova alebo pre čiastočné úväzky

Vyrovnané zastúpenie žien 
a mužov vo vedení

ROLA SPOLOČENSKÝCH HĽADÍSK
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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BUDÚCNOSŤ JE O ĽUĎOCH 
A STAROSTLIVOSTI O PRÍRODU
Problém rýchlo starnúcej populácie 
v našich krajinách je jednou 
z dlhodobých výziev, ktorým čelíme. 
Udalosti posledných mesiacov tak 
ešte viac zintenzívnili potrebu venovať 
sa a rozvíjať oblasť zdravotníctva 
a sociálnych služieb, kam patrí aj 
starostlivosť o seniorov. 
Na tom sa zhodujú v oboch krajinách 
dolároví milionári aj populácia. 

S narastajúcou populáciou súvisia aj 
otázky odpadového hospodárstva, 
recyklácia alebo rozvoj obnoviteľných 
zdrojov energie. Aj tu sa dolároví 
milionári zhodujú s populáciou na 
nutnosti venovať sa týmto oblastiam  
do budúcnosti a aktívne situáciu riešiť.

Naproti tomu ekológia je viac otázka, 
ktorou sa zaoberá populácia. V tejto 
oblasti spája úspešných s populáciou 
len potreba projektov na boj so suchom 
a zadržania vody v krajine. Riešenie 
klimatických zmien či zelené budovy 
sú potom omnoho viac preferované 
zo strany populácie. Akoby si dolároví 
milionári viac uvedomovali, že na 
riešenie globálnych ekologických 
problémov a klimatických zmien 
nemajú dostatočnú moc, a sústredia sa 
preto oveľa viac na lokálne projekty.

Pandémia so sebou však nepriniesla len 
to zlé. Za pozitívne je možné považovať 
urýchlenie digitalizácie a rýchly rozvoj 
e-commerce. Dolároví milionári vidia 
v tejto oblasti veľkú príležitosť. Akoby 
kríza milionárov definitívne presvedčila

o výhodách a možnostiach, ktoré 
e-commerce a technológie ponúkajú. 
Kríza potom úspešných s populáciou 
spojila aj v otázke potreby rekvalifikácie 
zamestnancov a podpory vzdelanosti.
 
Za výsledok mediálnej kampane je 
možné, naopak, považovať otázky 
potravinovej sebestačnosti alebo 
podporu lokálnych výrobkov a služieb 
nepotravinového charakteru, ktoré 
omnoho viac rieši všeobecná populácia.
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MILIONÁRI POPULÁCIA 

OBLASTI, KTORÝM 
MÁ ZMYSEL SA DO 
BUDÚCNA VENOVAŤ
Porovnanie slovenských a českých 
dolárových milionárov a slovenskej 
a českej polulácie
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INVESTOVAŤ DLHODOBO 
A PRAVIDELNE
Viac než polovica slovenských 
a štyridsať percent českých dolárových 
milionárov investuje dlhodobo 
a pravidelne, v prípade jarných 
prepadov na trhu sa teda nenechali 
znepokojiť a jednoducho dodržali svoj 
pôvodný investičný plán. Približne 
štvrtina dolárových milionárov sa 
nenechala strhnúť ani výpredajmi 
iných investorov a pri poklese cien sa 
snažila, naopak, investovať. Pätina 
priznáva, že výkyvy na finančných 
trhoch aktívne využila, naopak, 
približne 10 % bohatých svoje pozície 
opustilo a stiahlo sa z niektorých trhov 
a investícií. Asi štvrtina dolárových 
milionárov zostala trpezlivá a nič 
nerobila.

Vidieť, že od posledných masívnych 
prepadov v roku 2008 sa dolároví 
milionári mnohé naučili a boli tak 
na túto krízu pripravení oveľa lepšie. 
Odľahčene by sa dalo povedať, 
že investične dospeli. K pokojnej 
reakcii, ako zhodne dolároví milionári 
priznávajú, im pomohli aj privátni 
bankári.
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Investujem dlhodobo a pravidelne, stratégiu som nezmenil/a.

Nerobil/a som nič.

Nenechal/a som sa strhnúť výpredajmi iných investorov a v prípade poklesu som dokupoval/a.

Aktívne som využil/a výkyv na finančných trhoch

Odišiel/-la som z niektorých trhov a investícií

Investície som mal/a vopred zahedžované proti výkyvom.

Niečo iné, prosím, uveďte čo.

SR ČR
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Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov  
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DOLÁROVÍ 
MILIONÁRI 
A EKONOMIKA 
Pri hodnotení ekonomickej situácie z hľadiska investícií vidia dolároví milionári súčasnú situáciu 
na Slovensku aj v Česku viac ako príležitosť než hrozbu. Napriek celosvetovej pandémii dolároví 
milionári neprepadajú pesimizmu. Na situáciu sa pozerajú ako na príležitosť, ako naštartovať 
a posunúť našu ekonomiku smerom k hospodárstvu s pridanou hodnotou, teda k takému, ktoré 
môže byť v 21. storočí viac konkurencieschopné. Naproti tomu všeobecná populácia v oboch 
krajinách optimizmom nehýri, práve naopak. Príčinu ich pesimizmu možno hľadať v tom, že sa 
obávajú existenčných problémov, a tak situáciu hodnotia viac ako hrozbu. 
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HODNOTENIE SÚČASNEJ EKONOMICKEJ SITUÁCIE Z HĽADISKA INVESTÍCIÍ
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov  
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KORONAVÍRUS PREKONAL 
VŠETKY HROZBY
Najväčší vplyv na tvorbu a udržanie 
bohatstva bude mať podľa 
slovenských a českých dolárových 
milionárov jednoznačne globálne 
ekonomické spomalenie zapríčinené 
koronavírusovou pandémiou. Hlboký 
prepad celosvetového hospodárstva 
zásadne mení podnikanie v mnohých 
sektoroch. Zatiaľ čo niektoré nové 
odvetvia a nápady sa rozbiehajú, 
doteraz tradičné sú pandémiou 
zasiahnuté. Len za prvých osem 
mesiacov tohto roku sa predaje áut 
v Európe prepadli o 40 %. Otáznik visí 

aj nad budúcnosťou kancelárskych 
budov, ktoré sú teraz pre prácu 
z domu opustené. Navyše vďaka 
urýchlenej digitalizácii firmy zisťujú, 
že pre ich prevádzku skutočne nie je 
prítomnosť časti zamestnancov 
v kanceláriách kľúčová.  

Ak by sme vynechali COVID-19, 
najväčší vplyv na tvorbu a udržanie 
bohatstva má podľa milionárov 
rozdelenie sveta do určitých 
obchodných blokov, teda obchodné 
vojny a politické napätie medzi štátmi. 
Hlavne USA toto rozdelenie svojou 
politikou podmieňuje a rovnaká

politika sa začína nastoľovať aj 
v Európe, zjavné je to na príklade 
Číny, keď aj Európa podľa vzoru USA 
prevzala obchodné sankcie 
a bezpečnostné opatrenia voči 
mnohým čínskym spoločnostiam. 

Tretí najväčší vplyv má z pohľadu 
tvorby a udržania bohatstva zlý 
stav verejnej správy a korupcia. 
Novovzniknuté kauzy a pochybné 
obchody, ktoré pre pandémiu vyšli 
na svetlo sveta, umožnili nazrieť na to, 
v akom zlom stave sa verejná a štátna 
správa vlastne nachádzajú.
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Globálne ekonomické spomalenie v dôsledku koronavírusu

Obchodná vojna a politické napätie medzi štátmi

Zlý stav verejnej správy, korupcia

Záporné úrokové sadzby

Brexit

Klimatické zmeny

Regionálne ozbrojené konflikty

Vývoj výmenných kurzov

Neviem, nechcem odpovedať

ČO BUDE MAŤ NAJVÄČŠÍ VPLYV NA TVORBU A UDRŽANIE BOHATSTVA
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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HODNOTU BOHATSTVA 
OVPLYVNILI AKCIE A PODNIKANIE
Rovnako ako dolároví milionári zo 
zahraničia aj väčšina tých slovenských 
a českých priznáva za posledný rok 
nárast svojho bohatstva. V porovnaní 
s minulým rokom sa však ich celkový 
podiel znížil. Malej časti bohatých 
klesla celková hodnota majetku.
Najčastejšou príčinou bol negatívny 
výnos z akcií a straty z podnikania či 
zo zamestnania. V týchto dôvodoch 
je potom zjavný prvotný dosah 
existujúcej pandemickej krízy. 
Celkový dosah sa však prejaví až 
v nadchádzajúcich rokoch. Takmer 
tretina miestnych úspešných si 
uchovala približne rovnaké bohatstvo.



ZMENA BOHATSTVA ZA POSLEDNÝ ROK
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov vs svetové porovnanie
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Afrika

Ázia (okrem indic. subkontinentu)

Austrália, Nový Zéland a priľahlé ostrovy v Pacifiku

Európa (okrem Veľkej Británie)

Latinská Amerika

Indický subkontinent

Stredný východ

Severná Amerika

Rusko a ostatné krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

Veľká Británia

Regionálny priemer

zdroj: Knight Frank Wealth Report 2020
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DOLÁROVÍ 
MILIONÁRI 
A KORONAVÍRUS

Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla globálnu ekonomiku, čo vyústilo do najhlbšej recesie od druhej 
svetovej vojny. Na druhej strane, vďaka bezprecedentne rýchlym a veľkým fiškálnym a menovým 
stimulom, ako aj faktu, že ide o zdravotnú krízu a nemá pôvod v nerovnováhach ekonomického systému, 
by malo ísť o rekordne krátku kontrakciu. Z ekonomického hľadiska by mala trvať len počas prvého polroka 
2020. Konsenzus trhu na jeseň 2020 predpokladal, že globálne hospodárstvo by sa malo na predkrízové 
úrovne vrátiť koncom roku 2021 a ekonomika eurozóny v priebehu roka 2023.
 
Až 40 percent slovenských milionárov očakáva, že naša ekonomika sa vráti na predkrízové úrovne najskôr 
v roku 2023 a obnova bude mať tvar písmena „U“. Vyše pätina z nich je však optimistickejšia a predpokladá, 
že koronastraty by mali byť vymazané už v priebehu roka 2022, a predikuje „véčkovú“ obnovu. Naopak, 
štvrtina milionárov si myslí, že obnova sa skomplikuje, či už pre druhú vlnu koronavírusu, alebo pre 
neadekvátne kroky vlády, bude mať tvar „fajky“ a bude pripomínať písmeno „L“, pričom ekonomika sa 
dostane na úroveň konca roka 2020 najskôr v roku 2024.

J&T Banka WR 2020 21



OČAKÁVANIA, AKO RÝCHLO SA SLOVENSKÁ EKONOMIKA Z KORONAKRÍZY ZOTAVÍ
Slovenskí dolároví milionári

Pomalá „U“ obnova
najskôr v roku 2023

 

40 %

Problémová obnova
v tvare „L“ (fajka „Nike“)
až v roku 2024

 

26 %
Rýchla obnova v tvare „V“ počas roku 2022 

22 %

Neviem,
nechcem
odpovedať 

7 %
Neskôr 

5 %
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PODPORUJME HOSPODÁRSTVO 
MINIMÁLNE ROK
Hoci slovenskí milionári sa ako 
podnikatelia na svet pozerajú 
liberálnymi pravicovými očami 
a požadujú čo najmenšie vládne 
zásahy do trhu, až 50 percent z nich 
si myslí, že štát by mal podporovať 
hospodárstvo minimálne rok od 
vypuknutia pandémie. Tretina z nich 
si dokonca myslí, že štát by mal dávať 
pomocnú ruku biznisu, až kým sa 
ekonomika nedostane naspäť do 
predkoronového stavu. Možno to 
vysvetliť tým, že keď štát pristúpil 
k rôznym reštriktívnym opatreniam 
na zastavenie šírenia vírusu vrátane 
zatvorenia prevádzok, čím prišlo 
k obmedzeniu (nielen) 
podnikateľských slobôd, mal by 
tieto škody aj kompenzovať. Navyše 
ekonomikám pomáhajú aj ostatné 
krajiny Západu, a to v pomere k HDP 
vo výrazne väčšej miere.

 
TRANSFORMÁCIA 
HOSPODÁRSTVA
Takmer polovica slovenských 
milionárov tvrdí, že štát by mal 
koronakrízu využiť ako príležitosť 
a pomoc pri oživení ekonomiky by 
mala smerovať na transformáciu 
hospodárstva smerom k znalostnej 
a digitálnej ekonomike. Necelá tretina 
z nich preferuje najmä kompenzáciu 
škôd, ktoré im reštrikcie spôsobili, 
a 16 % sa vyjadrilo, že vláda by mala 
použiť peniaze na zmiernenie 
sociálnych dosahov pandémie 
COVIDU-19. 

PODPORA ZAMESTNANOSTI 
A INVESTÍCIÍ PRIVÁTNEHO 
SEKTORA
Pri konkrétnych oblastiach štátnej 
finančnej pomoci sa polovica 
slovenských milionárov vyjadrila, 
že by mala smerovať na podporu 
zamestnanosti. V rámci nej preferujú 
zníženie daňovo-odvodového 
zaťaženia práce (78 %), ktoré je 
v rámci EÚ nadpriemerné, a 51 % 
z nich sa súhlasne vyjadrilo aj 
k systému kurzarbeitu.

Podporu súkromnej investičnej 
aktivity preferuje 37 % z nich. 
Všetci opýtaní milionári sa pritom 
vyslovili, že by sa to malo uskutočniť 
prostredníctvom opatrení na 
zlepšenie podnikateľského prostredia 
ako deregulácia, liberalizácia, 
debyrokratizácia, zvýšenie efektivity 
verejných inštitúcií, ako aj boj proti 
korupcii či zlepšenie vymožiteľnosti 
práva. V týchto oblastiach slovenskú 
ekonomiku už dlhodobo „tlačí päta“ 
a za najlepšími krajinami vo svete 
podľa viacerých rebríčkov čoraz 
viac zaostávame. Okrem toho 51 % 
opýtaných preferuje rôzne daňové

úľavy, teda niečo, čo je štandardným 
nástrojom napríklad v Nemecku.

S kompenzáciami firmám 
a živnostníkom pri výpadku príjmov 
a v súvislosti so zvýšením nákladov 
súhlasí 34 % majetných ľudí na 
Slovensku. Mali by mať podobu najmä 
daňových úľav (76 %) a spoluúčasti 
štátu na prevádzkových nákladoch 
(44 %), privítali by aj preklenovacie 
úvery (41 %). Nechcú sa spoliehať 
na dotácie, ale najmä na nepriamu 
pomoc štátu. Potrebujú len ľahšie 
dýchať, čo možno dosiahnuť najmä 
znížením daní.

Zvýšiť investície do zdravotníctva 
odporúča štátu vyše tretina 
opýtaných. Štvrtina milionárov 
preferuje aj opatrenia na zvýšenie 
štátnych investícií s cieľom podporiť 
ekonomiku. Z nich si 75 % opýtaných 
myslí, že by sa tak malo robiť 
prostredníctvom podpory 
výstavby dopravnej infraštruktúry 
a tiež navýšením objemu peňazí pre 
vedu a výskum (75 %) a vzdelávanie 
(67 %). 

Len pätina sa vyjadrila za podporu 
spotreby domácností. Navyše väčšina 
milionárov, ktorí preferovali tento 
nástroj, by bola nie za helikoptérové 
peniaze, ale za zníženie daní. 

Iba každý šiesty podnikateľ si vybral 
sociálne programy medzi top tri 
priority, ktorými by mal štát riešiť 
ohrozené hospodárstvo. 
Vo všeobecnosti vidieť, že presadzujú 
naviazať viac pomoci na konkrétne 
finančné záväzky (nájom, hypotéka, 
ošetrovateľstvo), ktoré by mohli pri 
domácnostiach bez finančných rezerv 
ohroziť ich existenciu.
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AKO DLHO BY SA MAL ŠTÁT PODIEĽAŤ NA PODPORE HOSPODÁRSTVA 
Slovenskí dolároví milionári

Minimálne rok
od jej vypuknutia

 

50 %

 

33 %

Nemal by sa
podieľať na
podpore  

17 %

Až kým sa ekonomika
nedostane na predkrízovú
úroveň
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KAM BY MALA SMEROVAŤ POMOC ŠTÁTU 
Slovenskí dolároví milionári

Prevažne na transformáciu
a reorientáciu slovenského
hospodárstva smerom
k znalostnej inovatívnej
digitálnej ekonomike

 

49 %

Prevažne na kompenzáciu škôd
a obnovu hospodárstva  

29 %
Prevažne na zmiernenie
sociálnych dopadov

 

16 %

Iné 

6 %
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DOLÁROVÍ MILIONÁRI 
A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Zastavenie pracovného tempa v podobe lockdownu otvorilo oči celej spoločnosti. Aj dolároví 
milionári si uvedomili, že nemusia toľko času tráviť v kancelárii a na pracovných schôdzkach, 
že firmy fungujú aj bez nich a oni môžu v pokoji pracovať z domu. S tým súvisí aj ich väčšie 
otvorenie sa digitálnym technológiám. Viac ako 90 % dolárových milionárov v nich vidí priestor 
na ďalšie využitie.

Spomalenie okolitého sveta využili milionári aj celková populácia aktívne. Získaný voľný čas 
venovali predovšetkým svojej rodine a sebe samým. Posilnili svoj vzťah s potomkami aj 
s partnermi, začali si viac všímať svoje telo a robiť niečo pre zdravie. Vypadnutie z pracovného 
tempa im pomohlo uvedomiť si, čo ich skutočne napĺňa. Vďaka uzatvoreniu hraníc objavili 
opäť krásy domoviny a čaro slovenskej či českej prírody.
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ZMENY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov a slovenskej a českej polulácie
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Ukázalo sa, že v podnikaní, práci, ale aj v predaji je stále 
priestor na ďalšie využitie digitálnych technológií.

Mal/a som príležitosť viac sa venovať svojmu/svojej 
partnerovi/-ke.

Mal/a som príležitosť tráviť viac času so svojimi deťmi 
a tak posilniť aj náš vzťah.

Uvedomil/a som si, že nemusím byť toľko v kancelárii 
a na schôdzkach a môžem pracovať z domova.

Znovu som pre seba objavil/a čaro 
slovenskej/českej prírody.

Začal/a som si viac všímať svoje telo a robiť 
niečo pre zdravie.

Mal/a som možnosť zastaviť sa a spoznať sám/samu 
seba, uvedomiť si, čo ma skutočne napĺňa.
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MILIONÁRI POPULÁCIA
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NAPÄTIE A POTREBA BEZPEČIA
Zmeny v spoločnosti vyvolávajú 
nielen diskusiu, ale v poslednom čase 
predovšetkým nepokoje. Či už ide 
o Francúzsko, Spojené štáty alebo 
aj Česko či Slovenskú republiku, 
sme čoraz častejšie svedkami 
neschopnosti vyrovnať sa 
s vlastnou minulosťou a so sociálnymi 
rozdielmi, čo povedie k ešte 
silnejšiemu napätiu a násiliu vnútri 
spoločnosti. Na tom sa zhodujú ako 
dolároví milionári, tak aj populácia. 
Rovnako tiež vidia ústup mladšej 
generácie od rešpektu k autoritám 
a pravidlám. Ak pridáme už skôr 
spomenuté rozdelenie sveta podľa 
ekonomickej a politickej sily, je celkom 
logické, že ako dolároví milionári, tak 
aj populácia poukazuje na otázku 
národnej bezpečnosti. Tá by mala 
byť dôležitým kritériom pri štátnych 
zákazkách.

Spoločenské zmeny sa prejavujú 
nielen v správaní, ale odrážajú sa 
najmä v krajine, v ktorej žijeme. 
Ak teda nechceme čeliť ekologickej 
katastrofe, jednou z hlavných priorít 
našej krajiny by mala byť zmena

prístupu ku krajine a k hospodáreniu 
v nej. Nielen ekologické zmeny 
v krajine, ale predovšetkým pandémia 
poukázala na fakt, ako kedysi 
sebestačné a poľnohospodársky silné 
štáty sú viac závislé od okolitého 
sveta. Za zameranie sa na potravinovú 
sebestačnosť našich krajín, a to aj za 
podmienky zvýšenia cien potravín, 
sa preto prihovárajú nielen dolároví 
milionári, ale aj všeobecná populácia.

Veľmi intenzívne a detailné 
informovanie o koronavíruse prispelo 
k väčšej panike medzi určitou 
časťou verejnosti, zaznieva ako zo 
Slovenska, tak aj z Česka. Česi potom 
priznávajú, že mediálnu nepozornosť 
využila politická sila na podniknutie 
a zamlčanie krokov, ktoré smerovali 
na upevnenie moci a presadenie 
vlastných záujmov.

DOLÁROVÍ MILIONÁRI 
A SPOLOČNOSŤ
Zmeny v globalizovanej spoločnosti vnášajú do spoločenského života nové trendy 
a nastoľujú témy na verejnú diskusiu. Či už ide o globálne otepľovanie, ekológiu, zodpovedné 
podnikanie, rovnocenný prístup firiem k zamestnancom bez ohľadu na ich pohlavie, rasu 
alebo náboženstvo, názory a pohľady sú naprieč spoločnosťou roztrieštené. Názorové 
rozkoly prináša nielen rozdielny vek alebo občianstvo, ale aj úloha v spoločnosti. Nie je preto 
výnimkou, že jednotlivý názor sa môže líšiť s ohľadom na občianske alebo podnikateľské 
hľadisko.  
 
Pre dolárových milionárov ako občanov je teda najdôležitejšie, ak firma nezneužíva detskú 
alebo otrockú pracovnú silu, vymedzuje sa proti korupcii, myslí na trvalo udržateľný rozvoj 
a je ekologicky zodpovedná. Vysoko hodnotia aj zodpovednosť k svojmu okoliu a lokálny 
patriotizmus alebo vyhýbanie sa spolupráci s autoritatívnymi režimami. 
 
Z pohľadu podnikateľov a majiteľov firiem potom najviac riešia transparentnosť podnikania, 
vymedzenie proti korupcii, platenie daní v mieste podnikania a tiež vytváranie podmienok 
pre prácu z domova alebo pre čiastočné úväzky. Posledné spomenuté je podľa ich názoru 
nielen znakom moderného prístupu a trendu, ale rovnako to od nich čoraz viac vyžadujú 
zamestnanci.
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ÚLOHA SPOLOČENSKÝCH HĽADÍSK
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov
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Transparentné podnikanie 
a priehľadná vlastnícka štruktúra

Vymedzovanie sa proti korupcii

Platenie daní v skutočnom mieste podnikania

Vytváranie podmienok pre prácu z domova alebo pre 
čiastočné úväzky

Ekologická zodpovednosť, trvale udržateľný rozvoj

Zodpovednosť k svojmu okoliu, lokálny patriotizmus

CSR – podpora spoločensky zodpovedných projektov

Nezneužívanie detskej alebo otrockej pracovnej sily 
v rozvojových krajinách

Vyhýbanie sa spolupráci s autoritatívnymi režimami

Vyrovnané zastúpenie žien a mužov vo vedení
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NÁZOR NA VYBRANÉ SPOLOČENSKÉ TÉMY 
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov a slovenskej a českej polulácie
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Zmena prístupu ku krajine a hospodáreniu v nej by mala byť jednou z hlavných 
priorít našej krajiny, ak nechceme čeliť ekologickej katastrofe.

Otázka národnej bezpečnosti by mala byť dôležitým kritériom pri štátnych zákazkách 
(napr. dostavba jadrovej elektrárne, 5G mobilná sieť a pod.).

Vinou intenzívneho a detailného zamerania médií na koronavírus 
časť verejnosti podľahla panike.

Mladšia generácia ustupuje od rešpektu pred zavedenými autoritami a poriadkom.

Situácia v USA je príkladom toho, že neschopnosť vyrovnať sa s minulosťou 
a so sociálnymi rozdielmi povedie k napätiu a násiliu vnútri spoločností.

Slovenská/Česká republika by sa mala snažiť o potravinovú sebestačnosť 
aj za podmienky zvýšenia cien potravín.
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MILIONÁRI POPULÁCIA

Súhlasím 
(Rozhodne súhlasím a skôr súhlasím)
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DOLÁROVÍ MILIONÁRI 
A EURÓPSKA ÚNIA

Pod vplyvom pandémie došlo k rozpolteniu postoja dolárových milionárov voči Európskej únii. 
Na jednej strane by podľa nich mala mať menej právomocí, ale na strane druhej by mala hrať zásadnú 
úlohu v obmedzení dosahu pandémie a rýchlejšie na ňu reagovať. Tento nesúlad je možné interpretovať 
tak, že milionári si želajú od Európskej únie silnú úlohu vo vytváraní jednotného trhu, ale dane a záväzky 
jednotlivých krajín nemajú byť jej otázkou. Približne tretina slovenských a českých dolárových milionárov 
potom súhlasí ako s federalizáciou Európskej únie s cieľom zlepšenia jej konkurencieschopnosti 
a postavenia vo svete, tak aj s tým, že by sa mala výhradne zameriavať na spoločný trh a ostatné 
rozhodovanie ponechať na vládach jednotlivých štátov.

Nejednoznační sú tiež v otázke snáh o zníženie uhlíkovej stopy aj za cenu pomalšieho ekonomického 
rastu. Zatiaľ čo v Česku prevažuje pesimistický postoj, na Slovensku je viac dolárových milionárov 
naklonených zavedeniu takýchto opatrení aj napriek negatívnym ekonomickým dosahom. 
Vo svojich záveroch a pohľadoch sú dolároví milionári v zhode so všeobecnou populáciou. 
Názorovo sa rozchádzajú v pohľade na emitovanie dlhu Európskej únie, za ktorý by spoluručili 
členské štáty rovnakým dielom, čomu je viac naklonená všeobecná populácia.
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HODNOTENIE EURÓPSKEJ ÚNIE 
Porovnanie slovenských a českých dolárových milionárov a slovenskej a českej polulácie
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Európska únia by mala zohrávať zásadnú úlohu v obmedzení dosahu pandémie 
koronavírusu na hospodárstvo členských krajín.

Európska únia mala konať aktívnejšie v začiatkoch a v priebehu pandémie koronavírusu.

Európska únia by sa mala snažiť znižovať uhlíkovú stopu (New Green Deal) 
aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu.

Európska únia by sa mala výhradne zameriavať na spoločný trh a ostatné 
rozhodovanie a riadenie ponechať na vlády členských krajín.

Európska únia by sa mala federalizovať s cieľom zlepšiť svoju 
konkurencieschopnosť a postavenie vo svete.

Spoločné európske dane, ktoré budú priamym príjmom rozpočtu EÚ, 
by mali byť zavedené.

Nárast objemu finančných darov (grantov) zo severu na juh Európskej únie, 
ktorý je zahrnutý v pláne obnovy EÚ (Next Generation), je potrebný.

Európska únia má emitovať dlh, 
za ktorý spoluručia všetky členské štáty rovným dielom.
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(Rozhodne súhlasím a skôr súhlasím)

J&T Banka WR 2020 32



METODIKA 
PRIESKUMU

CIELE PRIESKUMU
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 
274 respondentov z radov dolárových 
milionárov (100 Slovákov a 174 Čechov).
 
Dáta boli zbierané pomocou 
on-line dotazníka. Kvalitatívny 
pohľad doplnili hĺbkové rozhovory 
s 20 respondentmi (5 na Slovensku 
a 15 v Českej republike).Prieskum, ktorý prebiehal medzi júlom 

a augustom 2020, vykonala J&T BANKA 
v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd.
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