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Investovanie domácností SR - problém 1

• Otázka sporenia a investovania sa stáva čoraz 

častejšie témou aj v domácnostiach. Ľudia 

stále viac uvažujú o tom, ako čo najlepšie 

zhodnotiť svoje úspory.

• Postoj k riziku, ktoré je spojené s investovaním, 

bráni však niektorým domácnostiam investovať 

svoje úspory do investičných produktov, ktoré 

prinášajú vyšší výnos. 

• S vyšším výnosom však rastie aj riziko straty z 

investícií.
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Investovanie domácností SR - problém 2

• Slovensko má pomerne otvorenú ekonomiku, ale 
prepojenie domácností a domáceho finančného 
sektora je veľmi výrazné, najvýraznejšie v 
eurozóne.

• Tak ako banky negatívne pocítia každé 
zhoršenie finančnej situácie v domácnostiach, aj 
zhodnotenie a bezpečnosť úspor domácností 
závisí od fungovania domáceho bankového 
sektora. 

• Dôležité preto je vzájomné vzťahy medzi 
finančným sektorom (banky) a finančnou 
situáciou v domácnostiach sledovať.
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Investovanie domácností SR - problém 3
1. Slovenské domácnosti sa v oblasti finančných aktív 

správajú inak ako v iných krajinách eurozóny. 
Orientujú sa hlavne na hotovosť a jej držanie je 
u nás vyššie nielen v porovnaní s krajinami 
eurozóny, ale aj v porovnaní s Českou republikou. 

2. Rozdiel je aj v nízkej miere investovania domácností 
do akcií. Slovenské domácnosti sa javia v tomto 
smere ako veľmi konzervatívne. Z pohľadu dnes 
prevládajúcich teórií finančného trhu takto síce 
prichádzajú o možnosť vyššieho zhodnotenia svojich 
úspor, ale na druhej strane to minimalizovalo priamy 
vplyv finančnej krízy v roku 2008. 

3. Ďalší znak aktív domácností v SR je, že dôchodkové 
sporenie predbehlo iné druhy poistenia a odčerpáva 
úspory slovenských domácností.
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Cieľ

• Na Slovensku prevláda konzervatívnejší postoj 

k riziku, ktoré sú ľudia ochotní pri investovaní 

pripustiť, a je to dlhodobá tendencia. 

• Slovenské domácnosti sa javia ako veľmi 

konzervatívne pri investíciách do akcií, s ktorými 

sa spája vyššie riziko. 

• Cieľ: Identifikovať hlavné determinanty, ktoré 

majú vplyv na postoj slovenských domácností 

k riziku pri investovaní.
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Dáta HFCS
• HFCS  - Household Finance and Consumption

Survey

• Údaje o finančnej situácii a spotrebe domácností

• HFCS je európsky projekt koordinovaný Európskou 
centrálnou bankou (ECB) a zúčastňujú sa na ňom 
všetky krajiny Eurozóny. 

• Cieľom tohto zisťovania je získať informácie 
o aktívach, pasívach, príjmoch a výdavkoch 
domácností, ktoré slúžia na zistenie ich finančnej 
situácie a spotreby.

• Na Slovensku tento prieskum zabezpečuje Národná 
banka Slovenska (NBS), ktorá v roku 2010 využila 
služby externej agentúry a v roku 2014 už 
realizovala zisťovanie v spolupráci so ŠÚ SR.
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Výber domácnosti SR do HFCS 2010
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Dáta HFCS

• HFCS 2010 a 2014 - údaje získané zo zisťovania 

o finančnej situácii a spotrebe domácností v SR

• HFCS 2010: 

• 2 057 domácností SR

• viac ako 200 premenných

• 1 911 664 domácností v SR – odhad

• HFCS 2014: 

• 2 135 domácností SR (z oslovených 4 200)

• viac ako 200 premenných

• 1 764 595 domácností v SR – odhad
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Výber domácnosti SR do HFCS 2010
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Dáta HFCS

Kalibrácia váh bola urobená na základe týchto parametrov:

• počet domácností v každom kraji,

• počet domácností s 1, 2, 3, 4, 5, 6 a viac členmi,

• počet vlastníkov, nájomcov a bezplatných užívateľov 

hlavného bývania domácnosti,

• počet mužov a žien,

• počet vo vekových skupinách (0-17), (18-24), (25-49), 

(50-64) a (65 a viac) ročných.

Výsledok: 

• vzorka: 2 057 domácností SR

• Odhad populácie: 1 911 664 domácností v SR
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Výsledky z údajov HFCS 2010 SR (v EUR)
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Modelovaná premenná z dát HFSC 2010 SR

• nominálna modelovaná premenná 
POSTOJ_K_RIZIKU

• Otázka v dotazníku: „Ktorá z nasledujúcich 
odpovedí sa najviac približuje popisu výšky 
finančného rizika, ktoré ste ochotný prevziať pri 
sporení alebo investovaní?“ 

• V dotazníku boli až 4 možné odpovede na túto 
otázku. 
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Výskyt hodnôt modelovanej premennej
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• logistická regresia – často používaná metóda

• zovšeobecnený multinomický logistický model pre 
prípad, že závislá premenná Y nadobúda k+1 hodnôt, 
kde je k+1 > 2, má tvar:
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Multinomický logistický model

Tento model sa skladá z k logitových funkcií s obmedzením, že súčet 

podmienených pravdepodobností  𝑖=1
𝑛 𝑃 𝑌 = 𝑖 𝒙 = 1, kde n predstavuje 

rozsah vzorky.



• modelovaná premenná je nominálna s 3 hodnotami

• nastavili sme referenčnú hodnotu na hodnotu 1 – bude základom 

na  porovnanie s ostatnými hodnotami, ktoré modelovaná premenná 

nadobúda

• výsledný logistický model tvoria dve logitové funkcie:
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Multinomický logistický model

kde Y = POSTOJ_K_RIZIKU a x je vektor vysvetľujúcich premenných 

vstupujúcich do modelu.



Výber vysvetľujúcich premenných
(počet = 14 - 2)

21



Hodnoty vysvetľujúcich premenných (1)
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Hodnoty vysvetľujúcich premenných (2)
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Hodnoty vysvetľujúcich premenných (3)
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Významné premenné v modeli

• 1 závislá (modelovaná) premenná: 
POSTOJ_K_RIZIKU;

• 8 kvantitatívne (binárne) vysvetľujúce premenné: 
FIN_POM_PRIB, PRAC_STAV, PRIJM_Z_PDP, 
SPOR_NA_DOV, SPOR_NA_INV, 
SPRAV_UCTY, VLAST_AUT, 
PRIJM_ZO_SAM_PODN_CIN;

• 4 kvalitatívne (resp. klasifikačné) vysvetľujúce 
premenné: HODN_PRIJ_DOM, 
OCAK_RAST_CELK_PRIJ, INVEST_OCAK, 
PRIJM_KAT;

• 1 frekvenčná premenná (váha): VAHA_DOM
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Významnosť modelu

26



Predikčná schopnosť modelu
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Logit 2 – bodové odhady parametrov
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Logit 3 – bodové odhady parametrov
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Logit 2 – odhady pomerov šancí
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Logit 3 – odhady pomerov šancí
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Bodové 

odhady šancí

Logit 2

Logit 3



Závery 1
Významné premenné identifikujúce postoj slovenských 
domácností k riziku pri investovaní: 

• príjmová kategória domácnosti, 

• príjem z podnikateľskej činnosti domácnosti, 

• príjem z povinného dôchodkového plnenia, 

• pracovný stav osoby rozhodujúcej o financiách 
domácnosti, 

• vlastníctvo spravovaného účtu, 

• sporenie za účelom finančného investovania, 

• sporenie na cestovanie alebo dovolenku, 

• hodnotenie celkového príjmu domácnosti, 

• investičné očakávania domácnosti, 

• miera očakávaného rastu príjmu domácnosti, 

• možnosť získania finančnej pomoci od príbuzných,

• vlastníctvo áut
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Závery 2

Na Slovensku platí:

• šanca domácnosti preberať značné riziká pri investovaní 

sa zvyšuje vtedy, ak sa zvyšuje jej príjem, ak niekto z jej 

členov podniká, alebo ak vlastní spravované účty

• šanca riskovať s financiami sa znižuje vtedy, keď je 

v domácnosti člen v dôchodkovom veku, alebo 

domácnosť hodnotí svoj príjem ako nízky v porovnaní 

s priemernými príjmami v spoločnosti, alebo ak 

domácnosť očakáva nízky nárast príjmu v budúcnosti

34



Závery 3

Využitie výsledkov pre finančné inštitúcie:

• Klient žijúci v domácnosti, ktorá je ochotná preberať 

nadpriemerné až značné riziká pri investovaní, je 

potenciálnym investorom do akcií, menových operácií 

alebo drahých kovov. 

• Hoci tieto domácnosti predstavujú len 5,8 % z celkovej 

populácie SR, môžu byť pomerne stabilným zdrojom 

financií pre inštitúcie zamerané na vysoko rizikové 

investície.
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Závery 4

Využitie výsledkov pre finančné inštitúcie:

• Člen domácnosti, ktorá je ochotná preberať priemerné 

riziká pri investovaní, predstavuje potenciálneho klienta 

pre poisťovne alebo iné finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú 

rôzne typy životných poistení. 

• Členovia týchto domácností môžu mať záujem aj 

o dôchodkové sporenia (starobné, prípadne doplnkové 

dôchodkové sporenie), v ktorých sú investície tiež 

rozdelené do viacerých fondov, čím je rozložené riziko 

investícií. 

• Táto skupina domácností tvorí 30,54 % z celkového počtu 

domácností, čiže ide o pomerne veľký počet potenciálnych 

klientov.
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Závery 4

Využitie výsledkov pre finančné inštitúcie:

• Člen domácnosti, ktorá nie je ochotná riskovať s 

financiami, sa javí ako potenciálny investor svojich úspor 

do bezrizikových aktív, napríklad do štátnych dlhopisov.

• Môže mať tiež záujem peniaze si odkladať na sporiaci účet 

alebo ich vložiť na termínovaný účet. 

• Ide o najpočetnejšiu skupinu domácností na Slovensku -

63,66 % zo všetkých domácností v SR, t. j. viac ako 1,2 

mil. domácností.   
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