
 
 

 

Tlačová správa 
 
Bratislava, 24. februára 2021 
 
 
 
Majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol 
k 31.12.2020 hodnotu 10,21 miliardy Eur, čo predstavovalo nárast o 6,34% (v absolútnej 
hodnote o 609,3 mil. EUR) oproti koncu roka 2019.  
Najväčší objem majetku až 44% bol zainvestovaný v zmiešaných fondoch, nasledovali fondy 
realitné (18%), akciové (17%) a dlhopisové (16%). Naopak minimálny záujem pretrvával 
o fondy peňažné a alternatívnych investícií. Pokiaľ ide o domicil slovenskí investori stále 
preferovali domáce fondy so 77% podielom na trhu, aj keď podiel zahraničných fondov, ktorý 
ku koncu roka 2020 predstavoval 23%  mierne vzrástol. 
 
Čisté predaje dosiahli v roku 2020 objem 449,4 mil. EUR, čo znamenalo pokles o 13,7% 
v porovnaní s rokom 2019. Keď však vezmeme do úvahy komplikovanú globálnu ekonomickú 
situáciu spôsobenú pandémiou Covid vírusu, tak čísla predaja podielových fondov treba 
hodnotiť vysoko pozitívne.    
Najvyššie čisté predaje sme zaznamenali v zmiešaných fondoch (279,2 mil. Eur), ďalej v 
realitných (162,0 mil. EUR) a akciových fondoch (135,4 mil. Eur). Naopak najväčší odlev 
finančných prostriedkov sme pozorovali v dlhopisových fondoch (-61,5 mil. EUR) a vo 
fondoch krátkodobých investícií (-31,3 mil. EUR).  
 
Z pohľadu dosiahnutých výkonností možno rok 2020 takisto hodnotiť pozitívne, keď až na 
jednu triedu aktív (štruktúrované fondy) všetky ostatné dosiahli kladnú výkonnosť. 
Dominovali akciové fondy s váženou priemernou ročnou výkonnosťou 6,59%. V roku 2020 
fondy zarobili slovenským investorom takmer 160 mil. EUR v absolútnej hodnote. 
Pokračujúci záujem a dôvera obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR je 
výsledkom dlhodobej činnosti jednotlivých správcovských spoločností, ako aj Slovenskej 
asociácie správcovských spoločností, ktorá k nej prispieva podporovaním informovania 
verejnosti spolu s kvalitnou samoreguláciou svojich členov. V priebehu roka 2020 sa SASS 
významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy finančných trhov. 
 
Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 22 spoločností z oblasti 
kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 633 podielových a 
investičných fondov. 
 


