
 
 

 

Tlačová správa 
 
Bratislava, 23. februára 2022 
 
 
 
Majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol 
k 31.12.2021 hodnotu 12,47 miliardy Eur, čo predstavovalo nárast o 22,09% (v absolútnej 
hodnote o 2 255,7 mil. EUR) oproti koncu roka 2020.  
Najväčší objem majetku až 44,5% bol zainvestovaný v zmiešaných fondoch. Na druhé miesto 
sa dostali akciové fondy s 22,4% podielom. Mierne klesol podiel realitných fondov na 17,3%, 
výraznejšie stratili  dlhopisové fondy, v ktorých je zainvestované už len 10,9% zo všetkých 
investícií. Ostatné typy fondov sú zastúpené len minimálne. Pokiaľ ide o domicil, slovenskí 
investori stále preferovali domáce fondy so 75,5% podielom na trhu, aj keď podiel 
zahraničných fondov, ktorý ku koncu roka 2021 predstavoval 24,5%, opäť mierne vzrástol. 
 
Z pohľadu čistých predajov, ktoré dosiahli 1 512,2 mil. EUR, bol rok 2021 mimoriadne úspešný. 
V porovnaní s rokom 2020 sme zaznamenali nárast čistých predajov o rekordných 236,5% . 
V roku 2021 sa predalo viac podielových fondov ako v predchádzajúcich troch rokoch 
dohromady.   Najvyššie čisté predaje sme zaznamenali v zmiešaných fondoch (829,8 mil. Eur), 
ďalej v akciových (654,1 mil. EUR) a realitných fondoch (259,6 mil. Eur). Predaje v ostatných 
triedach aktív boli nízke alebo dokonca záporné. Najväčší odlev finančných prostriedkov sme 
pozorovali v dlhopisových fondoch (-215,6 mil. EUR).  
 
Čo sa týka dosiahnutých výkonností možno rok 2021 takisto hodnotiť pozitívne. Priemerná 
ročná výkonnosť všetkých fondov dosiahla 8,97%. Dominovali akciové fondy s váženou 
priemernou ročnou výkonnosťou 24,10%. V absolútnej hodnote fondy v roku 2021 zarobili 
slovenským investorom 743,6 mil. EUR. 
 
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 2021 sa SASS 
významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy finančných trhov. 
 
Slovenská asociácia správcovských spoločností ku koncu roka 2021 združovala 23 spoločností 
z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkali 804 podielových a 
investičných fondov. 
 


