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EDITORIÁL

POKROK PRINÁŠA NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI. 
KÝM SA ICH NEPOKÚSIME VYUŽIŤ

Tiež sa dá pochopiť, že napríklad pro-
ti Uberu sa stavajú „tradiční“ taxiká-
ri, pretože takéto digitálne platformy 
jednoducho naozaj môžu stáť mimo 
zákona. Zároveň sa dá do určitej mie-
ry pochopiť aj obava o to, že tradiční 
taxikári nebudú konkurencieschopní.
 
Nech je to akokoľvek, snaha o zákaz 
poskytovania zdieľaných služieb roz-
hodne nebude správna cesta. Pokrok 
sa jednoducho zakázať nedá, aku-
rát si bude ťažšie hľadať svoju ces-
tu. Je dôležité skôr citlivo vnímať 
to, čo ľudia chcú využívať a snažiť 
sa hľadať model, ktorý bude vhodný. 
Slovensko urobilo napríklad pokus 
o zdaňovanie digitálnych platforiem, 
ako to zatiaľ vyzerá, sa dočítate na 
nasledujúcich stránkach. Na prínosy, 
problémy a výzvy spojené so zdieľa-
nou ekonomikou sme sa však pozreli 
omnoho podrobnejšie. Zdieľané služ-
by totiž ovplyvňujú aj bankovníctvo 
a poisťovníctvo. 

Filozofické problémy spojené so zdie-
ľanou ekonomikou akoby ukazovali, 
že technologický pokrok nám priná-
ša problémy, ktoré ako spoločnosť 
máme problém zvládať. 

Za celú redakciu magazínu Financial 
Report vám prajem príjemné čítanie.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

skrátka skôr, kým sme ich vnútorne 
dokázali prijať a pripraviť sa na ne. 
Platformy zdieľanej ekonomiky tak 
visia vo zvláštnom vzduchoprázd-
ne. Namiesto ďalšieho rozvoja hro-
zí, že zdieľané služby budú musieť 
pribrzdiť. 

Práve preto je potrebné hľadať citlivý 
a správny kompromis. Nežiaducim 
sprievodným javom hľadania oboj-
stranne výhodného modelu sú súdne 
spory, v ktorých proti sebe stoja plat-
formy a ich odporcovia, a navzájom 
na seba vyťahujú zákonné definície, 
ktoré hovoria, čo sú a čo nie sú.

Navyše k rozvoju zdieľanej ekonomi-
ky majú často výhrady samotné štá-
ty, keďže im unikajú daňové príjmy 
a začali to riešiť. To je, samozrejme, 
legitímne, ale aj problematické. 

Takmer každý z nás má už dnes vo 
vrecku mobilný telefón, utvrdzu-

je ma v tom v podstate každá cesta 
hromadnou dopravou, keďže v au-
tobuse je absolútna väčšina cestujú-
cich vo vlastnom mikrosvete, ktorý 
im vytvára smartfón. Otvoril sa nám 
svet, v ktorom hoci sme zahĺbení do 
vlastnej obrazovky, máme obrovské 
možnosti „zdieľať“. Napríklad myš-
lienky na sociálnych sieťach, ale aj 
majetok, ktorý práve v tej chvíli ne-
potrebujeme. Vznikol svet zdieľanej 
ekonomiky, ktorý nám umožňuje 
vzácne zdroje využívať efektívnejšie. 
Hoci to znie výborne, realita, samo-
zrejme, prináša problémy.

Z rečí o súčasnej rýchlosti techno-
logického pokroku sa už stalo klišé, 
netreba sa k nim zbytočne vracať. 
Predstavy o obrovských nových 
možnostiach, ktoré sa nám všetkým 
otvárajú, však často vystrieda omno-
ho triezvejšia realita. Stane sa tak vo 
chvíli, keď sa pokúsime „nekonečné“ 
možnosti aj skutočne využiť. Presne 
toto je červená niť, ktorá v súčasnosti 
spája tých ľudí, ktorí sa rozhodli po-
skytovať a využívať zdieľané služby 
a budovať tak zdieľanú ekonomiku. 

Zdieľaná ekonomika naozaj otvorila 
nové možnosti, a my dnes akoby sme 
nevedeli, čo s nimi. Krajiny po celom 
svete majú vlastné zákonné normy a 
zdieľané služby do nich jednoducho 
nezapadajú. Nové príležitosti prišli 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Takmer	polovica	slovenských	manažérov	je	ochotná	dať	úplatok	

Korupcia vo svojom dôsledku výrazne ovplyvňuje podnikanie, silu ekonomiky i sebavedomie spoločnosti. 
Medzinárodný prieskum spoločnosti EY Global Fraud Survey zameraný na podvody a korupciu ukazuje, že 36 % 
respondentov z celého sveta považuje podvody a korupciu za riziko pre svoje podnikanie. Celkovo 44 % sloven-
ských respondentov by použilo úplatok s cieľom získať alebo udržať kontrakt v období ekonomického poklesu. 
Celosvetový priemer je pritom 13 %. Riziko podvodu považujú respondenti celosvetovo za najzávažnejšie, hneď za 
rizikami spojenými s vývojom makroekonomického prostredia a za zmenami legislatívy upravujúcej podnikanie. 

 Zatiaľ čo v rozvinutých krajinách považuje korupciu za problém iba 20 % manažérov, v strednej a východnej 
Európe je to 47 % a v Latinskej Amerike dokonca 74 % respondentov. V Slovenskej republike je toto číslo oproti 
priemeru výrazne vyššie, v korupcii vidí vysoké riziko pre podnikanie až 54 % respondentov. Spoločne s Českou 
republikou, kde hodnota dosahuje 48 %, sa tak v tejto oblasti pohybujú na vrchole rebríčka európskych štátov. Toto 
číslo dlhodobo neklesá napriek tomu, že regulačné orgány vo svete od roku 2012 udelili firmám za korupciu pokuty 
vo výške viac ako 11 miliárd amerických dolárov. No niektorú z foriem neetických praktík prostredníctvom úplatkov, 
drahých darčekov alebo výletov za zábavou je pripravených využiť až 82 % slovenských a 64 % českých manažérov. 
Slovensko sa dokonca v tejto kategórii umiestnilo globálne na prvom mieste. Priemer pre strednú a východnú 
Európu je pritom iba 40 %, v západných krajinách dokonca len 29 %.

Nezávislosť	súdnictva	je	na	Slovensku	vnímaná	najhoršie	
zo	všetkých	krajín	EÚ	

Vnímanie nezávislosti súdnictva je na Slovensku najnižšie zo všetkých krajín EÚ. Vyplýva to z údajov Európskej 
komisie (EK), na ktoré upozornil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Podľa analýzy INESS je 
problémom aj dĺžka súdneho konania, ktoré neraz trvá roky. Za posledných päť rokov sa predĺžil počet mesiacov 
potrebných na právoplatné skončenie obchodného sporu zo 14 mesiacov na 19 mesiacov. Tento stav má vplyv aj 
na podnikateľské prostredie. 

Dlhšie konanie znamená väčšie časové aj finančné náklady pre podnikateľa. Preto došlo aj k zvýšeniu nákladov 
vymáhania pohľadávky z 30 % na 30,6 % hodnoty pohľadávky, čo predstavuje tretie najvyššie náklady spomedzi 
krajín EÚ v rebríčku Doing Business 2018. Taktiež medzi rokmi 2007 – 2016 poklesol podiel rozhodnutí v ob-
chodnoprávnych sporoch, ktorých rozhodovanie trvalo kratšie ako rok, o 16 %, podiel sporov vyriešených do 
dvoch rokov vzrástol o 11 %, nad dva roky o 5 %.

Najväčšie	riziko	v	podnikaní	je	regulácia 	

Na podnikateľov vplýva najmä regulačné riziko. Ukázal to prieskum Pulse of Economy 2017 od spoločnosti KPMG, 
podľa ktorého je z pohľadu rizík podnikania najdôležitejšie pre 45 % slovenských a 40 % českých predstaviteľov 
firiem práve regulačné riziko. Druhou najvýznamnejšou hrozbou je na Slovensku prevádzkové riziko, ktorého sa 
obáva 37 %. O tretie miesto sa delí strategické riziko a riziko súvisiace s nedostatkom talentov, ktoré spomenulo 
32 % respondentov. Za zásadnú prekážku získania špičkovej pracovnej sily vnímajú firmy nedostatok kvalifiko-
vaných pracovníkov 62 % slovenských a 72 % českých manažérov. Do náboru v najbližších troch rokoch aj preto 
plánuje investovať 6 z 10 slovenských spoločností, z toho 14 % výrazne. Viac ako polovica slovenských firiem, a to 
55 %, nezvažuje v najbližších troch rokoch nové investície do riadiacich systémov a riadenia rizík.
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Slovensko	je	krajinou	mikropodnikateľov	

V slovenskej ekonomike majú dominantné postavenie malé a stredné podniky. Podľa údajov o malom a stred-
nom podnikaní za rok 2016, ktoré spracovala Slovak Business Agency, malé a stredné podniky na Slovensku 
tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov. V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné 
príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily. Až 97 % z nich  pritom tvoria mikropodniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov.

Malí podnikatelia sa realizujú najmä v odvetviach, ako obchodné služby, obchod, stavebníctvo a priemysel. Podľa 
údajov Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) približne 19 z 20 mladých podnikateľov rozbieha svoj 
vlastný biznis s kapitálom menším ako 15 000 eur. Prevažná časť opýtaných však štartovala so sumou do 5 000 eur. 
Takmer dve tretiny z nich začínali s vlastnými úsporami, pätina si požičala od svojich známych.

Vlani	odišlo	do	zahraničia	viac	ako	dvetisíc	firiem	zo	Slovenska 	

Slovenské firmy minulý rok zväčša odchádzali do okolitých európskych krajín, do prvej trojice patria Maďarsko, 
Česko a Bulharsko. Podľa spoločnosti Bisnode najviac firiem odišlo z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Dokopy 
v roku 2017 opustilo Slovensko a usídlilo sa v zahraničí 2 389 spoločností. „Maďarsko a Česko sú už dlhodobo 
krajiny, ktoré si slovenské spoločnosti pri svojom odchode vyberajú najčastejšie. Na jednej strane ide o regionálnu 
blízkosť, v prípade Maďarska je to veľmi výhodné daňové zaťaženie. Podnikatelia tam platia 9-percentnú daň, kým 
na Slovensku firmy odvádzajú 21-percentnú daň z príjmov. Nízke daňové zaťaženie, 10-percentné, môže byť plusom 
tiež v prípade Bulharska. V prípade Českej republiky zohráva dôležitý fakt aj nulová rečová bariéra,“ komentuje ana-
lytička Bisnode Petra Štěpánová. Top päticu štátov, kam odchádzali slovenské firmy, uzatvárajú Rumunsko a Poľsko. 
Tieto krajiny sú podľa Petry Štěpánovej známe i svojimi nižšími nákladmi na prácu, resp. pracovnú silu. „Je teda 
možné, že istá časť spoločností mohla uvažovať aj týmto smerom,“ hodnotí Petra Štěpánová.

Svetová	aj	slovenská	ekonomika	bude	rásť		

Aktuálny ekonomický výhľad Medzinárodného menového fondu (MMF) očakáva pokračujúce globálne oživenie. 
MMF odhaduje, že rast svetovej ekonomiky dosiahne v najbližších dvoch rokoch 3,9 % a v roku 2020 mierne 
spomalí na 3,8 %. Slovenská ekonomika by mala podľa MMF vzrásť v tomto roku o 4 %, v budúcom roku  o 4,2 % 
a v roku 2020 o 3,8 %.

Inflácia v eurozóne by mala v tomto roku podľa MMF dosiahnuť 1,5 % a následne zrýchľovať na 1,6 % v roku 
2019 a 1,8 % v roku 2020. „Cenová hladina na Slovensku by mala v tomto aj budúcom roku vzrásť o 1,9 % a ná-
sledne mierne akcelerovať na 2 % v roku 2020. V porovnaní s prognózou NBS odhaduje MMF budúci rast cenovej 
hladiny miernejšie,“ uvádza Národná banka Slovenska vo svojom komentári k údajom MMF.

Daňové	raje	opustili	desiatky	slovenských	firiem	

Počet slovenských spoločností, ktoré majú vlastníka v daňovom raji, v prvom kvartáli tohto roka klesol. Z údajov 
poradenskej spoločnosti Bisnode vyplýva, že aktuálne v nich sídli 4 752 slovenských spoločností, čo je o 44 menej 
ako na konci minulého roku. Najväčší odlev od konca minulého roka zaznamenali Spojené štáty americké, odkiaľ 
za tri mesiace odišlo 19 podnikov. „Spojené štáty už dlhšie čelia odchodu slovenských spoločností. Práve USA sú za 
posledné roky destinácia, ktorá prišla o najviac slovenských firiem, oproti roku 2016 stratila spolu 58 firiem, pričom 
aktuálne v nej sídli 970 podnikov,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. Odlev zaznamenali aj 
Seychely, odkiaľ odišlo 11 firiem, z Holandska odišlo 7 firiem a z ostrova Man 5 firiem. „Tlak na daňové raje zo stra-
ny Európskej únie, prelomenie bankového tajomstva či vybudovanie registra skutočných vlastníkov firiem – aj toto 
všetko môže byť dôvodom, prečo počet spoločností v rajoch klesá. V Českej republike vidíme trend odchodu z týchto 
destinácií už tri roky. Či však naozaj ide o trend, ukáže nám až najbližší vývoj,“ uzatvorila Štěpánová.
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Ivana	Michalová

Slovak	Telekom	a T-Mobile	Czech	Republic	
Novým výkonným riaditeľom pre B2B segment v spoločnostiach Slovak Telekom a T-Mobile 
Czech Republic sa od 1. mája 2018 stal Peter Škodný. Na federálnej pozícii vrcholového ma-
nažmentu bude mať Škodný na starosti B2B segment i korporátnych zákazníkov na oboch 
trhoch. Súčasne budú pod jeho kompetencie spadať všetky oblasti: vývoj služieb a produktov, 
marketing, predaj i služby zákazníkom v B2B oblasti. Na tomto poste strieda Rudolfa Urbánka, 
ktorý na ňom pôsobil do konca roka 2017. Peter Škodný má viac ako 25-ročné skúsenosti z ve-
denia spoločnosti Accenture na Slovensku a v ďalších krajinách Európy. Do spoločnosti nastú-
pil v roku 1991. Postupne prešiel viacerými pozíciami na poste výkonného riaditeľa: od roku 
1997 zodpovedal za slovenský trh a od roku 2012 súčasne riadil aj pobočku v Maďarsku. Na 
týchto pozíciách mal plnú zodpovednosť za aktivity Accenture na oboch trhoch vo viacerých 
biznis oblastiach. V roku 2012 prebral plnú zodpovednosť za aktivity Accenture pre skupinu 
Deutsche Telekom na väčšine jej európskych trhoch. Od roku 2013 viedol v Accenture tiež Geo 
Unit Danubia (oblasť Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska).                                                                                                        

HB	Reavis
Marian Herman sa stal novým generálnym riaditeľom HB Reavis Group s okamžitou plat-
nosťou. Na novú pozíciu sa posúva z pozície finančného riaditeľa a člena predstavenstva 
HB Reavis Group. V spoločnosti pôsobí už viac ako osem rokov. Radim Řimánek sa záro-
veň stal zástupcom generálneho riaditeľa, čo je novovytvorená pozícia. Řimánek zastával 
funkciu člena predstavenstva HB Reavis Group viac ako päť rokov, do spoločnosťi nastú-
pil v roku 2012. Pavel Trenka odchádza z pozície generálneho riaditeľa HB Reavis Group 
v rámci dlhodobo plánovaného nástupníctva. Do spoločnosti prišiel v roku 2007 a vo firme 
ostáva vo funkcii čestného člena predstavenstva po boku Maartena J. Hulshoffa a Ivana 
Chrenka, zakladateľa spoločnosti.                                                                                                 

Business	Leaders	Forum	
Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Michal Liday, predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ Tatra banky. „Každú firmu robia výnimočnou jej zamestnanci, od 
ktorých závisí, či bude úspešná. Mojou osobnou víziou pre Business Leaders Forum na 
nasledujúce dva roky je práve preto osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, 
vzdelávanie a inovácie. Tieto témy vnímam ako silno prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce 
s veľkým vplyvom na spoločnosť, v ktorej žijeme. Zároveň ide o témy, ktoré intenzívne pre-
žívame aj u nás v Tatra banke, a hľadáme stále nové možnosti, ako ich posilňovať,“ hovorí 
o svojej osobnej vízii Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.  
Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami 
v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Združenie vzniklo v roku 2004 ako 
výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov 
pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného 
podnikania na Slovensku. V súčasnosti má 39 členov.
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Komunálna	poisťovňa	
Hermann Fried je s účinnosťou od 1. apríla 2018, za podmienky udelenia súhlasu zo 
strany lokálnych úradov, vymenovaný za CEO spoločnosti Komunálna poisťovňa, a. s., 
Vienna Insurance Group. Hermann Fried je rodený Viedenčan, ktorý pôsobí v koncerne 
VIG od roku 1998. Po tom, čo bol Hermann Fried najprv vedúcim úseku zdravotného 
poistenia a členom rozšíreného vedenia spoločnosti Wiener Städtische Versicherung, 
pôsobil od roku 2010 do roku 2015 ako riaditeľ Krajinského riaditeľstva Viedeň po-
isťovne Wiener Städtische. Hermann Fried, ktorý je absolventom obchodného ma-
nažmentu, bol k 1. januáru 2016 menovaný za člena predstavenstva spoločnosti Wiener 
Städtische Versicherung, so zodpovednosťou za rezort obchodu. Hermann Fried na-
stupuje po doterajšom predsedovi predstavenstva Vladimírovi Bakešovi, ktorý sa v bu-
dúcnosti bude plne venovať svojej funkcii generálneho riaditeľa poisťovne Kooperativa 
a podporovať integráciu so slovenským bankopoisťovateľom Poisťovňou Slovenskej 
sporiteľne (PSLSP). 

Slovenská	sporiteľňa	
Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za oblasť IT a banko-
vé operácie bude od 1. júla 2018 Milan Hain. Prevezme zodpovednosť za oblasť IT vývoja 
a prevádzky, bezpečnosti, platobného styku, vyrovnania a retailového procesného centra. 
Do sporiteľne prichádza z Raiffeisen Bank v Českej republike, kde od roku 2013 pôsobil 
ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT (CIO) v Raiffeisenbank Praha. Milan Hain 
je absolventom matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dok-
torandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoje manažérske 
a odborné znalosti ďalej zdokonaľoval rôznymi odbornými programami, vrátane prestížnej 
London Business School. Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB ban-
ke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný 
riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne 
začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike. Milan Hain nahradí v predstavenstve 
Richarda Chomista, ktorý zastával túto funkciu do konca marca 2018. Do príchodu Milana 
Haina bude riadením línie IT a bankových operácií poverený Pavel Cetkovský.                                                                                                         

Škoda	Auto
Novým vedúcim predaja sa od 1. apríla 2018 stáva Jiří Brokeš. Ten vo funkcii vystrieda 
Petra Berného, ktorý posilní predajný tím spoločnosti Škoda Auto v Rusku a krajinách 
Strednej Ázie. Jiří Brokeš v spoločnosti Škoda Auto pracuje už od roku 1999. V rámci 
spoločnosti zastával široké spektrum pozícií na oddeleniach produktového marketin-
gu, projektového manažmentu a cenovej stratégie predaja. Neskôr pracoval ako vedúci 
oddelení produktového marketingu. V rokoch 2006 – 2007 pôsobil na trhu v Číne. Od 
roku 2014 mal na starosti vedenie predajného regiónu v Rusku a krajinách Strednej Ázie 
(Kazachstan, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Kirgizsko, Uzbekistan, 
Tadžikistan, Turkmenistan a Mongolsko). Práve na tejto pracovnej pozícii Jiřího Brokeša 
nahradí Petr Berný.                                                                                                                  



Jún/Júl 201812

ZDIEĽANÁ EKONOMIKA 
MÁ V EÚ MILIARDOVÝ ROZSAH, 
MÔŽE ĎALEJ RÁSŤ
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Zdieľaná ekonomika má v EÚ miliardový rozsah, môže ďalej rásť

Najzásadnejší podiel tvorí v EÚ uby-
tovanie. Na približne rovnakej úrovni 
sú podľa EK dopravné služby spolu 
s  rowdfundingovými službami a úver-
mi. Z pohľadu špeciálnych zamestna-
ní sa poskytujú napríklad doručovacie 
služby, IT služby, práce v domácnosti, 
ale napríklad aj konzultačné služby.  

Tieto platformy často nie sú veľ-
ké, absolútna väčšina platforiem je 
relatívne menšia. EK analyzovala 485 
platforiem, 20 najväčších z nich, teda 
4 %, majú viac ako 100-tisíc unikát-
nych návštevníkov denne. Až 81 % 
platforiem je malých, prípadne stred-
ných, teda majú menej ako desaťtisíc 
unikátnych návštev denne.  

Miliardy	eur	ročne
Základom fungovania zdieľanej eko-
nomiky sú takzvané peer-to-peer 
platformy, teda aplikácie, ktoré me-
dzi sebou prepájajú na jednej strane 
dopyt, na druhej ponuku. Z údajov 
Európskej komisie vyplýva, že online 
peer-to-peer platformy v dvadsiatich 
ôsmich krajinách EÚ ročne využije 
191 miliónov ľudí. Prostredníctvom 
týchto platforiem ľudia ročne minú 
27,9 miliardy eur. Do týchto údajov 
vstupujú platformy poskytujúce služ-
by v oblasti predaja tovarov, požičia-
vanie tovarov, zdieľanie ubytovania, 
zdieľanie jázd a taktiež aj špeciálne 
zamestnania. 

Bezpečnosť
Zástancovia moderných platforiem 
zdieľanej ekonomiky upozorňujú 

Zdieľaná ekonomika je čoraz väčším fenoménom, 
efektívnejšie využívanie majetku je medzinárodným 
trendom. Rastúci význam zdieľaných služieb potvrdzujú 
konkrétne údaje, a tento segment by mal naďalej 
rásť, hoci naráža na nepripravenú legislatívu. Napriek 
tomu majú zdieľané služby potenciál ďalej rásť.

Ak sa bude klásť väčší 
dôraz na používanie vecí, 
nie na ich vlastníctvo, 
môže to znamenať, 
že ľudstvo spotrebuje 
menej zdrojov.
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Ekológia
Dôležitý môže byť aj ekologický 
rozmer služieb zdieľanej ekonomi-
ky. Menší počet viac vyťažených 
áut potenciálne znižuje ekologickú 
náročnosť automobilovej dopravy. 
Spoločnosť Munich Re upozorňuje 
na to, že ak sa bude klásť väčší dô-
raz na používanie vecí, nie na ich 
vlastníctvo, môže to znamenať, že 
ľudstvo bude spotrebovať menej 
zdrojov. Každoročne sa na svete sle-
duje takzvaný Earth Overshoot Day, 
teda deň, keď ľudstvo vyčerpá všet-
ky zdroje, ktoré mali byť k dispozícii 
na celý rok. V roku 2017 bol týmto 
dňom 2. august. V podstate celú tre-
tinu roka ľudstvo žilo „na dlh“.

Ekologickejšie by mohlo byť 
aj zdieľané bývanie. Spoločnosť 
Airbnb si ešte v roku 2014 nechala 
vypracovať štúdiu od spoločnosti 
Cleantech Group, ktorej výsledky 
hovoria o efektívnejšom využívaní 
existujúcich zdrojov. Hostia ubyto-
vaní v rámci Airbnb, podľa spoluza-
kladateľa spoločnosti Joea Gebbiu, 
spotrebujú v Severnej Amerike 
o 63 % energie menej ako hoteloví 
hostia. V Severnej Amerike len po-
čas jedného roka podľa spoločnosti 
Airbnb ušetria vodu v objeme 270 
bazénov olympijských rozmerov. 
Firma zároveň tvrdí, že jej hostia 
vyprodukujú menej skleníkových 
plynov, „ušetrený“ objem má byť 
porovnateľný s množstvom emi-
sií, ktoré v premávke vyprodukuje 
33-tisíc áut. 

V Európe sa má počas jedného 
roka ušetriť voda v objeme 1 100 
olympijských bazénov a skleníkové 
plyny, ktoré v doprave vyproduku-
je 200-tisíc áut. Tieto zistenia však 
vyplývajú zo spracovania približne 
8 000 dotazníkov.

Potenciál
Zdieľaná ekonomika pritom má 
potenciál rásť v podstate exponen-
ciálne. Zo štúdie EK zverejnenej 
v roku 2017 vyplýva, že o kolabo-
ratívnej ekonomike počula len po-
lovica Európanov. Zároveň nejakú 
z platforiem podľa údajov EK po-
užil v roku 2015 len jeden zo šies-
tich Európanov. Na Slovensku to 
bolo 14 %. Najväčšiu popularitu 
mali služby zdieľanej ekonomiky 
vo Francúzsku. V tejto krajine ich 
v roku 2015 použilo 36 %.  

„Základnou myšlienkou kolabora-
tívneho hospodárstva je zužitkovať 
kapitál, ktorý sa nevyužíva, alebo len 
veľmi málo... Charakteristické pre 
tieto služby je to, že sa pritom neme-
ní majiteľ,“ hovorí EK.

na to, že úspešné projekty majú vy-
tvorené vlastné mechanizmy, ktoré 
triedia a selektujú kvalitných a ne-
kvalitných poskytovateľov služieb. 
Zo štúdie EK vyplýva, že spomedzi 
takmer päťstovky sledovaných plat-
foriem má ratingový systém a systém 
recenzií približne polovica (52 %). 
Zároveň iba 25 % platforiem kontro-
luje údaje používateľov a overuje ich 
identitu. 

Okrem toho je otázne aj to, akým 
spôsobom poskytovatelia a klienti 
tieto systémy využívajú. Iba 40 % 
klientov a poskytovateľov služieb 
pracuje so systémami spätnej väzby 
pravidelne. Zároveň podľa zistení EK 
iba 20 % klientov, ktorí zaznamenali 
určitý problém pri poskytovaní služ-
by, odošle negatívne hodnotenie. 

Zdieľaná ekonomika má v EÚ miliardový rozsah, môže ďalej rásť ·	EKONOMIKA
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SLOVENSKO ZDAŇUJE 
DIGITÁLNE PLATFORMY CEZ STÁLU 
PREVÁDZKAREŇ, VZNIKAJÚ OKOLO 
TOHO SPORY
Autor:	Ivana	Michalová

EKONOMIKA	· Slovensko zdaňuje digitálne platformy cez stálu prevádzkareň, vznikajú okolo toho spory

2018, ak boli služby sprostredkova-
nia opakovane poskytnuté v januári 
2018,“ upozorňuje finančná správa.

Ak finančná správa zistí, že digi-
tálna platforma si svoju povinnosť 
nesplnila, zašle konkrétnemu sub-
jektu výzvu, aby v určenej lehote 
prevádzkareň otvorila. Po uplynutí 
lehoty sa začne proces registrácie 
z úradnej moci. Za nesplnenie regis-
tračnej povinnosti v stanovenej leho-
te čaká konkrétny subjekt pokuta vo 
výške od 60 eur do 20-tisíc eur.

Digitálne platformy na túto svo-
ju novú povinnosť zatiaľ v podsta-
te nereagujú. V polovici marca stále 
prevádzkarne na Slovensku takmer 

Stála	prevádzkareň	bude	
problém
Novela zákona o dani z príjmov ho-
vorí o tom, že poskytovatelia služieb 
prostredníctvom digitálnych platfo-
riem musia zaregistrovať stálu pre-
vádzkareň na území Slovenskej re-
publiky. „Operátorom zahraničných 
digitálnych platforiem sprostredku-
júcim služby prepravy a ubytovania 
v Slovenskej republike vzniká povin-
nosť registrovať stálu prevádzkareň. 
Stálu prevádzkareň je potrebné zare-
gistrovať najneskôr do konca kalen-
dárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom vznikla stála pre-
vádzkareň, teda do konca februára 

neexistovali. „Zatiaľ finančná správa 
zaregistrovala jedného prevádzkovate-
ľa digitálnej platformy. Zároveň finanč-
ná správa identifikovala niekoľko pre-
vádzkovateľov digitálnych platforiem, 
voči ktorým v uplynulých dňoch začala 
proces registrácie z úradnej moci, kto-
rý sa začína zaslaním výzvy na splne-
nie registračnej povinnosti v súlade 
s daňovým poriadkom. Tomu pred-
chádzalo miestne zisťovanie u našich 
daňovníkov – poskytovateľov ubyto-
vacích služieb, ktorí využívajú digitálne 
platformy na sprostredkovanie svojich 
služieb z dôvodu overenia splnenia 
zákonných podmienok na registráciu,“ 
informovala Ivana Skokanová, hovor-
kyňa finančnej správy. 

Kým digitálne platformy fun-
gujú v režime bez stálej prevádz-
karne, uplatňuje sa zrážková daň, 
ktorú platia napríklad vodiči alebo 
poskytovatelia ubytovacích služieb. 
Daňová povinnosť teda automaticky 
prechádza na poskytovateľov služieb. 
„V prípade, že poskytovateľ služieb, 
ktorým je zahraničná spoločnosť, 
takúto stálu prevádzkareň nezare-
gistruje, uplatní sa režim takzvanej 

Daňovníci, ktorí na Slovensku poskytujú 
služby prostredníctvom digitálnych 
platforiem, sa od 1. januára 2018 podriaďujú 
prísnejším pravidlám. Slovenská republika 
totiž pripravila model zdaňovania, ktorý 
digitálne platformy tlačí do toho, aby si 
na Slovensku otvorili stálu prevádzkareň.



15

Ministerstvo financií však kritiku 
odmieta. „MF SR nesúhlasí s názo-
rom Slovenskej komory daňových 
poradcov ohľadne rozsudku Súdneho 
dvora Európskej únie, ktorý v spore 
medzi Nemeckom a Rakúskom ne-
vykladal právo Európskej únie, ale 
rozhodoval tento spor na základe 
osobitného znenia zmluvy o zame-
dzení dvojitého zdanenia medzi 
týmito dvoma štátmi. Slovenská re-
publika neuzatvorila zmluvu o zame-
dzení dvojitého zdanenia, ktorá by 
obsahovala obdobné splnomocnenie 
pre Súdny dvor EÚ, ako to bolo v spo-
menutom prípade. Preto si myslíme, 
že všetky subjekty, ktoré nemajú na 
území SR sídlo a poskytujú tu opako-
vane svoje služby prostredníctvom 
digitálnych platforiem, majú povin-
nosť vytvorenia stálej prevádzkarne,“ 
uvádza rezort.

„Rovnako nesúhlasíme s názorom 
SK DP týkajúceho sa možnosti spätnej 
registrácie stálych prevádzkarní zahra-
ničných digitálnych platforiem, keďže 
registrácia z úradnej moci vzniká až 
právoplatnosťou rozhodnutia o regis-
trácii,“ uzatvára ministerstvo.

tieto opatrenia tiež za cieľ zaistiť 
spravodlivé podnikateľské prostredie. 

Zdaňovanie	platforiem	
vyvolalo	spor
Finančná správa upozorňuje na to, že 
povinnosť založiť stálu prevádzkareň 
vzniká bez ohľadu na to, či sú kon-
krétne subjekty zo štátov, s ktorými 
Slovenská republika uzatvorila zmluvu 
o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo 
zo štátov, s ktorými Slovenská republi-
ka takúto zmluvu uzatvorenú nemá.

Slovenská komora daňových po-
radcov (SK DP) s takýmto výkladom 
zákona nesúhlasí. „Slovenská komo-
ra daňových poradcov považuje však 
takýto výklad v rozpore so zmluvami 
o zamedzení dvojitého zdanenia, kto-
rým dochádza k porušeniu zásady, že 
medzinárodná zmluva má prednosť 
pred zákonom. Podobnú situáciu 
už riešil aj Súdny dvor EÚ pri spore 
medzi Nemeckom a Rakúskom. Súd 
skonštatoval, že definície pojmov 
v národnej legislatíve nie sú rozhodu-
júce pre interpretáciu zmlúv o zame-
dzení dvojitého zdanenia,“ skonštato-
vala Miriam Galandová zo Slovenskej 
komory daňových poradcov. 

Podľa SK DP sa Slovensko uplat-
ňovaním novej legislatívy o zdaňo-
vaní digitálnych platforiem vysta-
vuje hrozbe súdnych sporov. SK DP 
má tiež výhrady k tomu, že daňová 
povinnosť sa automaticky presúva na 
poskytovateľov služieb. „Slovenská 
komora daňových poradcov navrhuje, 
aby stále prevádzkarne zahraničných 
digitálnych platforiem boli registro-
vané spätne k 1. januáru 2018, a to 
aj v prípade, ak budú registrované 
z úradnej moci. Takýto postup pomô-
že slovenským podnikateľom „zbaviť“ 
sa povinnosti zrážať daň z platieb za 
sprostredkovanie,“ hovorí Galandová.

zrážkovej dane. To znamená, že z po-
platku, ktorý podnikateľ odvedie za-
hraničnej spoločnosti za používanie 
jej platformy, mu bude zrazená 19 % 
alebo 35 % zrážková daň v závislosti 
od sídla skutočného príjemcu platby. 
V prípade prepravných služieb bude 
mať teda povinnosť zraziť a odviesť 
daň konkrétny vodič a pri ubytovacích 
službách konkrétne ubytovacie zaria-
denie, ktoré využíva služby zahranič-
ných portálov, ktoré si na Slovensku 
nezaregistrujú stálu prevádzkareň,“ 
uvádza finančná správa.

Daniari však hovoria, že kon-
krétnych poskytovateľov zaťažovať 
nemienia. „V žiadnom prípade ne-
chceme, aby sa daňová povinnosť pre-
niesla na tuzemských podnikateľov. 
Podnikli sme preto viaceré kroky na 
to, aby sme prevádzkovateľov digi-
tálnych platforiem upozornili na ich 
povinnosti,“ informoval prezident fi-
nančnej správy, František Imrecze. 

Rezort financií deklaruje, že tým-
to spôsobom bojuje proti prúdeniu 
ziskov zo Slovenska do zahraničia. 
„Chceme zabrániť odlivu ziskov mimo 
Slovenska. Slovensko je jednou z pr-
vých krajín, ktorá pristúpila k rieše-
niu zdaňovania tejto modernej formy 
podnikania,“ povedal minister finan-
cií Peter Kažimír. Podľa MF SR majú 

Slovensko zdaňuje digitálne platformy cez stálu prevádzkareň, vznikajú okolo toho spory ·	EKONOMIKA

Zdanenie digitálnych 
platforiem môže podľa 
daňových poradcov 
naraziť na pravidlá 
o zamedzení dvojitému 
zdaneniu. MF SR 
nesúhlasí.

Ak zahraničná 
digitálna platforma 

nezaregistruje na 
Slovensku stálu 

prevádzkareň, 
povinnosti sa prenášajú 

na poskytovateľov 
služieb, ktorí musia 
platiť zrážkovú daň.
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Práve zdieľaná preprava bude výrazným spôsobom 
formovať podobu týchto zmien. „Už o niekoľko 
rokov sa dnešná norma, podľa ktorej väčšina ľudí 
šoféruje svoje vlastné vozidlo, stane len jedným 
konceptom spomedzi mnohých ďalších alternatív,“ 
hovorí Christoph Stürmer, analytik PwC Autofacts. 
Spoločnosť PwC zároveň očakáva, že do roku 2030 
bude až tretina kilometrov prejdených na európ-
skych cestách výsledkom využívania zdieľaných 
služieb.

Tieto odhady sa však rôznia. Spoločnosť Boston 
Consulting Group (BCG) v roku 2018 odhadla, že 
do roku 2030 bude celosvetovo podiel prejdených 
míľ v rámci zdieľanej ekonomiky 10 %. 

K zhusteniu dopravy v budúcnosti prispeje 
aj rozvoj autonómnych vozidiel. Plne autonóm-
ne vozidlá totiž môžu spôsobiť, že sa na cestách 
budú objavovať vozidlá, ktoré budú úplne prázd-
ne. „Cesty budú zaručene plnšie,“ povedal Stürmer 

Koncept zdieľaných služieb celosvetovo fungu-
je napríklad v prípade platformy Uber, zdieľať 

sa budú však aj samotné automobily. Bude čoraz 
častejšie, že ľudia si budú medzi sebou automobily 
jednoducho požičiavať. 

Menej	automobilov,	budú	viac	
vyťažené
Trendy sú jednoznačné, áut bude menej a kaž-
dé jedno vozidlo sa bude používať častejšie. 
Spoločnosť PwC očakáva, že počet vozidiel 
v Európe sa do roku 2030 zníži o 80 miliónov na 
200 miliónov. Prognóza spoločnosti však zároveň 
počíta s tým, že premávka na cestách sa v rovna-
kom časovom horizonte zintenzívni. „Tento odhad 
môže pôsobiť rozporuplne. Revolúcia v automobi-
lovom priemysle však mnohé pravidlá, ktoré v od-
vetví platili desaťročia, postaví na hlavu,“ povedal 
Felix Kuhnert zo spoločnosti PwC.

ÁUT BUDE POD VPLYVOM 
TECHNOLÓGIÍ MENEJ, 
SEKTOR VŠAK MÔŽE RÁSŤ 

Slovensko je automobilovou veľmocou, no 
aj naša ekonomika sa bude musieť pripraviť 
na to, že používanie automobilov sa 
v najbližších rokoch zmení. Ide o celosvetový 
trend, tvár automobilovej prepravy sa bude 
meniť pod tlakom zdieľaných služieb.   

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Áut bude pod vplyvom technológií menej, sektor však môže rásť 
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s tým, že organizácia dopravy by mala byť v budúc-
nosti lepšia a chaos na cestách by nemal hroziť. Do 
roku 2030 by mal podľa spoločnosti PwC podiel 
autonómnych vozidiel bez vodiča na prejdených 
kilometroch v Európe tvoriť 40 %.

Automobilový	priemysel	môže	
ďalej	rásť
Súčasťou vývoja automobilového priemyslu však 
sú aj ďalšie trendy. Popri tom, že bude doprava 
viac fungovať v rámci zdieľaných služieb, tieto vo-
zidlá budú vo väčšej miere autonómne a elektrické. 

Význam moderných technológií, ktoré zahŕňajú 
elektrické vozidlá, dátové služby a mobilita na do-
pyt, sa v budúcnosti zvýši. Podiel na ziskoch z tých-
to technológií sa podľa spoločnosti BCG zvýši z 1 % 
v minulom roku na 17 % v roku 2025 a na 40 % 
v roku 2035. 

Globálny automobilový priemysel by sa mal 
teda v budúcnosti práve prostredníctvom mo-
derných technológií rozvíjať. Podľa BCG by zisky 
sektora mali stúpnuť z hodnoty 226 miliárd USD 
v roku 2017 na 380 miliárd USD v roku 2035. 
Miera rastu by podľa BCG mohla byť na úrovni 
troch percent ročne. 

Spoločnosť BCG však upozorňuje, že na to, aby 
sa sektor dostal k týmto predpokladaným výno-
som, budú potrebné investície. Do nových oblastí 
rastu bude potrebné investovať viac ako 900 mili-
árd ročne do roku 2030 a viac ako 2,4 bilióna USD. 
Kľúčovými oblasťami budú medzi inými aj techno-
lógie autonómnych vozidiel, produkcia batérií, na-
bíjacia infraštruktúra a autonómne riadené flotily 
taxislužieb. 

Do roku 2030 by celosvetovo 
mohol byť podiel prejdených 
míľ v rámci zdieľanej 
ekonomiky 10 %.
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taxikárov (OZKT). Súd rozhodol, že Uber porušuje 
zákon o cestnej doprave č. 56/2012. Podstatou ža-
loby bolo to, že Uber prevádzkuje taxislužbu bez 
patričných povolení. Súd sa s týmito tvrdeniami 
stotožnil, zároveň rozhodol, že Uber používal ne-
vhodné vozidlá a taktiež, že služby poskytovali 
osoby, ktoré na to nemajú povolenie. Súd uložil 
Uberu zákaz pokračovať v činnosti, kým bude vy-
kazovať tieto nedostatky.

Slovensko zďaleka nie je prvou prehrou spo-
ločnosti Uber na súde. Táto platforma rovnako 
nepochodila v spore s „klasickými“ taxikármi na 
súde v Brne. Tento súd vydal predbežné opatre-
nie, ktorým Uberu činnosť zakázal. Vrchný súd 
v Olomouci však toto rozhodnutie zrušil. Uber tak 
v činnosti pokračuje. 

Radí	aj	Európsky	súdny	dvor
Na európsku úroveň sa však dostal spor, ktorý 
vznikol v Španielsku. Tu proti sebe stáli profesijné 
združenie Asociación Profesional Elite Taxi a Uber 
Systems Spain SL. V tomto prípade sa Uber bráni 

Moderné nástroje zdieľanej ekonomiky dnes 
visia v určitom legislatívnom vzduchoprázd-

ne. V súčasnosti sa ešte len diskutuje o tom, či, 
a do akej miery, by mali byť platformy regulované. 
Podstatou súdnych sporov, v ktorých sa spoločnosť 
Uber bráni, je v rôznych obmenách to, že vodiči vy-
užívajúci aplikáciu nemusia spĺňať relatívne prísne 
podmienky, ktoré sa týkajú taxislužieb. 

V prípade spoločnosti Uber dokonca neexistuje 
dohoda na tom, aký typ služby táto firma poskytuje. 
Klasické taxislužby hovoria o tom, že Uber posky-
tuje prepravné služby, samotná firma tvrdí, že je 
sprostredkovateľom. 

Súdne	konania	na	Slovensku	aj	v	ČR
Súdny spor spoločnosť Uber musela absolvovať aj 
na Slovensku a prehrala ho. Okresný súd Bratislava 
I tejto spoločnosti v podstate zakázal činnosť na 
Slovensku. Uber podnikanie v Bratislave naozaj 
prerušil. Súd spoločnosti Uber zakázal sprostred-
kovateľskú aj prepravnú činnosť. Víťaznou stra-
nou sporu je Občianske združenie koncesovaných 

PODNIKANIE FIRMY UBER 
JE HYBRID, VYVOLÁVA SÚDNE ŤAHANICE

Zdieľaná ekonomika je nová forma podnikania, 
na ktorú nie sú krajiny po celom svete 
pripravené. Výsledkom je, že tieto platformy 
nezapadajú do legislatívnych rámcov 
krajín. Aj krajiny EÚ s tým majú problémy. 
Dôkazom je spoločnosť Uber a množstvo 
súdnych sporov, ktorým čelí v rôznych 
krajinách. Slovensko nie je výnimkou.    

Autor:	Ján	Beracka

PODNIKANIE	· Podnikanie firmy Uber je hybrid, vyvoláva súdne ťahanice
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obvineniam, že podniká nekalo. Súd v Barcelone 
však svoje rozhodnutie odložil a spor presunul na 
európsku úroveň. Dôvodom je to, že Uber Systems 
Spain SL funguje na základe medzinárodnej 
platformy. 

Veľká komora Súdneho dvora EÚ mala rozhodnúť 
o tom, či Uber poskytuje sprostredkovateľské, alebo 
dopravné služby. Súdny dvor EÚ rozhodoval o tom, 
či Uber poskytuje služby informačnej spoločnosti. 
Z toho vyplýva, že v očiach španielskeho súdu môže 
byť Uber určitým mixom taxislužby, sprostredkova-
teľskej spoločnosti a IT firmy. 

Veľká komora Súdneho dvora EÚ rozhodla 
o tom, že činnosť spoločnosti Uber skutočne vy-
kazuje znaky služieb informačnej spoločnosti. 
Okrem toho z rozsudku vyplýva, že firma posky-
tuje sprostredkovateľské služby, ktoré sa od do-
pravných služieb líšia. Túto službu však súd vníma 
v širšom kontexte celkovej služby, ktorej základom 
je dopravná služba. Preto je Uber podľa súdu neod-
deliteľne spätý s dopravnou službou. 

Súčasťou celoeurópsky významného sporu je 
platforma Uber aj vo Francúzsku. Francúzske úrady 
stíhajú Uber France za poskytovanie svojich služieb 
v krajine. Spoločnosť sa bráni, že základom stíhania 
je legislatíva, o ktorej vzniku mali podľa pravidiel 
EÚ informovať vopred Európsku komisiu (EK), čo sa 
nestalo. Takto teda proces podľa Uber France nemá 
legislatívnu oporu. Súdny dvor EÚ však rozhodol, že 
členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nezá-
konný výkon činnosti prepravy, ako je UberPop, bez 

toho, aby museli EK vopred oznámiť návrh zákona 
postihujúceho takýto výkon.

Dane	aj	nespokojní	vodiči
Okrem výhrad kritikov k tomu, že vodiči Uberu ne-
majú potrebné licencie, je častou výčitkou aj to, že 
spoločnosť Uber neplatí dostatočne vysoké dane.

Rozruch v tomto smere vyvolalo daňové pri-
znanie spoločnosti Uber London Limited, ktorá 
prevádzkuje aplikáciu spoločnosti Uber vo Veľkej 
Británii. Spoločnosť v roku 2015 zaplatila vo Veľkej 
Británii dane vo výške 411-tisíc britských libier, 
hoci deklarovala obrat vo výške vyše 23,3 milióna 
libier. Štruktúra obratu je však taká, že základ dane 
tvorilo 1,8 milióna libier. Vodiči Uberu totiž platia 
z uhradeného cestovného poplatok, ktorý spoloč-
nosť eviduje v holandskom daňovom systéme. 

Okrem toho na britských ostrovoch musí rie-
šiť spoločnosť Uber aj žaloby týkajúce sa interného 
fungovania. Vo Veľkej Británii totiž čelila spoločnosť 
Uber súdnemu sporu, ktorý sa týkal vzťahu s vodičmi. 
Tí namietali, že by mali mať postavenie zamestnancov 
spoločnosti Uber a nebyť v úlohe samostatne zárob-
kovo činnej osoby. Ako zamestnanci by totiž vodiči 
mali k dispozícii množstvo zákonom stanovených vý-
hod. Ide napríklad o garantovanú minimálnu mzdu 
či platenú dovolenku. Aj tento spor spoločnosť Uber 
v októbri 2016 prehrala a stratila možnosť správať sa 
k vodičom ako k samostatne zárobkovo činným oso-
bám. V novembri 2017 firma neuspela ani pred odvo-
lacím súdom a obrátila sa na najvyšší súd. 

Podnikanie firmy Uber je hybrid, vyvoláva súdne ťahanice ·	PODNIKANIE
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LÍDRI	· Róbert Chovanculiak: Zdieľaná ekonomika by pomohla rozvoju východného Slovenska, je tam potenciál

RÓBERT CHOVANCULIAK:

Zdieľaná ekonomika v súčasnosti nie je v právnych 
poriadkoch mnohých štátov dostatočne ukotvená, preto 

vznikajú mnohé rozpory. O tom, aké sú pozitíva a negatíva 
tejto ekonomiky, ale aj aký má zdieľaná ekonomika vplyv 

na Slovensko, pre magazín Financial Report rozpráva 
Róbert Chovanculiak, analytik inštitútu INESS.    

ZDIEĽANÁ EKONOMIKA BY 
POMOHLA ROZVOJU VÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA, JE TAM POTENCIÁL

Spomínané transakčné náklady môžeme rozdeliť 
na tri „do“. Prvým sú náklady na dohľadávanie, 
pretože ľudia sa potrebujú stretnúť. Turista, keď 
príde do mesta, potrebuje vedieť, že tu je voľná 
izba, na druhej strane prenajímateľ izby potrebu-
je vedieť o turistovi. Druhé „do“ je dohodnúť sa na 
cene a na podmienkach. Výhodou sú platobné me-
chanizmy, nepoužíva sa hotovosť. 

Tretím, najdôležitejším „do“, je dodržiava-
nie dohodnutých vecí alebo vytváranie dôvery. 
Ľudia potrebujú mať dôveru k tej druhej strane. 
Keď pustím cudzinca k sebe domov, tak mu mu-
sím dôverovať, že to nie je psychopat a na druhej 
strane ten človek, ktorý ide prespať, ide prespať 
k niekomu, komu môže dôverovať a nezneužije 
svoju pozíciu, že je u seba doma. A toto tie plat-
formy robia rôznymi mechanizmami a rôznymi 
nástrojmi. Jednoducho ľudia predávajú znižovanie 

Ako by ste definovali základný profil zdieľanej 
ekonomiky, čo je jej podstatou? 
Z pohľadu ekonómov je zaujímavejšie, ak sa budeme 
baviť o tom, čo to robí. Zdieľaná ekonomika predáva 
zníženie transakčných nákladov. To je taká zložitej-
šia veta, ale v nej je ukryté všetko. 

Airbnb má najväčšiu ponuku izieb a ubyto-
vacích zariadení, pritom nevlastní žiaden hotel. 
Existuje štatistika, že keď sa pozrieme na celkovú 
ponuku Airbnb, koľko má ponúk celosvetovo, tak 
je to okolo 4,5 mil. ubytovacích kapacít, a keď sa 
to porovná s najväčšími sieťami hotelov, ako sú 
Hilton alebo Holiday Inn, tak je to viac ako kom-
binácia piatich najväčších sietí. To, čo Airbnb pre-
dáva, je znižovanie transakčných nákladov. Táto 
platforma umožňuje ľuďom, ktorí majú voľnú izbu 
alebo voľný dom, spojiť sa s ľuďmi, ktorí sa práve 
potrebujú niekde ubytovať. 

Autor:	Ivana	Michalová	

Foto:	Róbert	Chovanculiak
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to ochotní platiť, tak by malo byť správne, že tam 
budú bývať. Sťahovanie je rozhodnutie majiteľov, no 
sú s tým spojené nejaké náklady obetovaných príle-
žitostí. Ak však chce niekto regulovať Airbnb, tak je 
potrebné regulovať na najnižšej úrovni. 

Viem si predstaviť, že nejaký developer vlastní 
panelák a povie si, že nechce, aby tam bolo Airbnb, 
a zakáže ho tam. To vnímam ako legitímne. Ak sa 
majiteľ rozhodne, že to tam nemá byť, tak to tam 
nebude, ale nevidím legitímne, že teraz nejaký poli-
tik v parlamente sa rozhodne, že on zakáže Airbnb 
na celom Slovensku. A to je ten problém, že on ne-
vidí každú osobitú situáciu. Keď v Terchovej pre-
najímajú cez Airbnb nejaké chatky a pomáha im to 
v rozvoji turizmu, tak prečo by to malo byť zakáza-
né, keď to nikomu nevadí.

A možno tu sa dostávame k otázke, že môžeme 
teda hovoriť o tom, že je to doména veľkých 
miest? Alebo sa pohybujeme v rámci celého 
Slovenska na rovnakej úrovni?
Uber je veľmi špecifický. Ten sa skôr orientuje do 
veľkých miest a využíva práve hustotu osídlenia. Na 
druhej strane, Airbnb, samozrejme, funguje viac vo 
väčších mestách, ale nemá problém fungovať naprí-
klad aj v tej Terchovej. Jednoducho si niekto otvoril 

transakčných nákladov. To je tá kľúčová veta pri 
zdieľanej ekonomike, to je tá pridaná hodnota. 

Ako veľmi je rozšírená táto zdieľaná ekonomi-
ka na Slovensku?
Na Slovensku to nie je až tak veľmi rozšírené. 
Napríklad v Prahe je to na úplne inej úrovni. Na 
Airbnb v Prahe je nejakých 16-tisíc lôžok. Sú oblasti, 
ako napríklad Praha 1, kde už je rovnaký počet uby-
tovacích zariadení, ktoré ponúkajú svoje služby cez 
Airbnb, ako je hotelov. Čiže je to už vyrovnané.

Nemyslíte si, že postupom času príde k presu-
nu obyvateľstva? Pretože cena nehnuteľností 
rastie, v Prahe sú ceny bytov tiež vysoké. Ľudia 
teda radšej opustia domovy v centre, v Prahe 
1 a idú skôr na perifériu, a svoje byty v centre 
dajú do prenájmu. 
To je častý argument a výčitka voči Airbnb, no mys-
lím si, že to nie je až taký problém. Z môjho pohľadu 
ako ekonóma by sa mali veci v ekonomike posúvať 
do ich najhodnotnejšieho použitia. To inými slo-
vami znamená, že by sa mali posúvať do takého 
použitia, kde sú ľudia ochotní za to platiť. Keď sa 
v centre Prahy nachádza nejaký byt, ktorý má veľmi 
vhodné použitie na prenájom turistom, ktorí sú za 
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Sú tu, samozrejme, aj nevýhody, ako pri všetkom, 
napríklad negatívne externality. Jednoducho pove-
dané, niekto si prenajíma byt cez Airbnb a nepáči 
sa to jeho susedom, lebo tam chodia nejakí cudzí 
ľudia, a toto vytvára problémy a konflikty. 

Platformy nemajú vytvorenú legislatívu. Ktoré 
krajiny sú na tom lepšie?
Začal by som daňami, ktoré rozdeľujem na dve časti. 
Otázkou je, či platia dane poskytovatelia služieb, ale-
bo či platia dane tie samotné platformy. Takže najprv 
k tým poskytovateľom. Tu v zásade nie je taký veľký 
problém. Aj pán (minister financií) Peter Kažimír sa 
vyjadril, že „uberisti“ platia dane, platia odvody, nie je 
tu žiadny problém. Naozaj majú živnosti, sú to podni-
katelia alebo mikropodnikatelia. 

Podobný systém platí aj cez Airbnb. Mali by pla-
tiť dane z ubytovania a znova sa tu nevyskytuje žia-
den problém. Človek, ktorý má ochotu priznať túto 
daň, tak ju môže jednoducho zaplatiť. Samozrejme, 
sú ľudia, ktorí ju nemajú ochotu priznať, a nezapla-
tia ju. Teraz keď si porovnáme túto situáciu s ho-
telmi, tak vieme, že hotely nepriznávajú všetkých 
zákazníkov a vidíme to na štatistikách obsadenosti 
slovenských hotelov. Tá je extrémne nízka oproti os-
tatným krajinám, ale nejde o to, že by hotely kracho-
vali, ale o to, že nepriznávajú všetkých zákazníkov. 
Takže treba porovnávať vždy reálne alternatívy. 

chatku cez Airbnb a funguje, nepotrebuje práve vy-
sokú hustotu obyvateľstva. Ja si však myslím, že veľa 
ľudí na Slovensku o Airbnb nevie, najmä na východe. 
Ľudia nevedia, že je nejaký potenciál aj na východ-
nom Slovensku. Vidím to možno ako zaujímavú príle-
žitosť, ako by sa naša krajina mohla viac rozvíjať. Keď 
si to porovnám s Poľskom, kde sme robili analýzu na 
podobné oblasti, tak tam tých ponúk voľných priesto-
rov bolo oveľa viac. Možno, že na východe je nejaký 
potenciál a keby sa ľudia o tom dozvedeli, že si môžu 
privyrobiť pár stovák mesačne, tak by to využili. Je to 
otázka toho, kto im to ukáže a vysvetlí.

V porovnaní so svetom a Slovenskom, ktoré 
služby sú v rámci zdieľanej ekonomiky ponú-
kané najviac?
Na Slovensku sú to tie dve platformy, čiže Airbnb 
a Uber. Každá táto platforma má konkurentov, ale 
každá platforma má rozdielne transakčné náklady. 
Uber je v tomto prípade trošku viac kritizovaný, pre-
tože kritici sa sťažujú na to, že v Uberi si nemôžete 
vyberať. Jednoducho po vás príde auto so šoférom, 
ktoré vás odvezie z miesta A do miesta B a o cene 
rozhoduje platforma. Povedal by som, že je to faloš-
ná kritika, pretože oni nechápu, že to tak má byť, 
lebo tento druh zdieľanej ekonomiky mestskej pre-
pravy si to vyžaduje.

Sú tu aj kritici, ale zároveň aj zástancovia 
týchto rôznych platforiem. Vedeli by ste vy zo 
svojho pohľadu porovnať plusy a mínusy tejto 
zdieľanej ekonomiky? 
Začal by som plusmi, lebo tých si myslím, že je viac. 
Na jednej strane sú plusy pre samotných poskytova-
teľov služieb. Čiže ten, kto má voľnú izbu, si vďaka 
nej môže privyrobiť. Ja poznám ľudí, ktorí sú starší, 
zišlo by sa im pár sto eur navyše a vďaka platforme 
Airbnb prenajímajú nejakú svoju izbu a privyrábajú si. 
Potom z pohľadu zákazníka je výhodou, že má na vý-
ber väčšie množstvo služieb. Často sú tieto služby lac-
nejšie. Airbnb je po celom svete lacnejší ako hotely, až 
na niektoré vybrané miesta, ako napríklad Barcelona. 
Cez Airbnb je to trošku zážitkovejšie, ako keď sa býva 
v hoteli. To je druhá výhoda pre zákazníkov a pre spo-
ločnosť. Zdieľaná ekonomika pomáha presúvať veci 
z menej hodnotného použitia do viac hodnotného. 

LÍDRI	· Róbert Chovanculiak: Zdieľaná ekonomika by pomohla rozvoju východného Slovenska, je tam potenciál

V januári sa prijala novela 
o dani z príjmu, v ktorej chcú 

zdaniť túto časť príjmov 
digitálnych platforiem 
na Slovensku. Či sa to 

podarí, alebo nie, 
ťažko povedať.
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Existujú krajiny, v prípade Airbnb je to 300 ju-
risdikcií, miest, samospráv, ktoré sa dohodli 
s Airbnb a priamo na ich platforme je zabudovaná 
miestna daň, ktorú odvádzajú samospráve. Keď sa 
človek ubytuje v Amsterdame cez Airbnb, tak pria-
mo pri zaklikávaní bývania má započítanú daň. Pri 
platbe za ubytovanie odíde časť platby samospráve 
v podobe dane. Tu nie je žiaden problém. 

Druhá stránka je, či platia dane samotné plat-
formy. Platformy majú platiť dane z tých svojich 
poplatkov. Vždy, či je to Uber, alebo Airbnb, si berú 
určitý poplatok, ktorý zaplatia poskytovatelia, na-
príklad 20 % alebo 30 %, a z toho by mali platiť ne-
jakú daň. Toto je problém, že sú to nadnárodné kor-
porácie, ktoré majú sídla v zahraničných krajinách 
a v nich odvádzajú dane. To sa rozhodol pán Kažimír 
riešiť. V januári sa prijala novela o dani z príjmu, 
v ktorej chcú zdaniť túto časť príjmov na Slovensku. 
Či sa mu to podarí, alebo nie, ťažko povedať.

Aké formy zdaňovania by v tomto prípade 
mohli prísť do úvahy? 
Určite daň z príjmu právnických osôb. Teraz to pán 
Kažimír spravil tak, že chcel od tých platforiem, aby 
na Slovensku otvorili stálu prevádzkareň, pretože 
ju tu nemajú. Ja si však neviem predstaviť, že te-
raz Booking.com si tu bude otvárať pobočku preto, 
aby si nejakí ľudia rezervovali izbu v niekoľkých 
hoteloch. A potom z tých svojich poplatkov, ktoré 
získavajú od prevádzkovateľov, by štátu platili daň. 
Problém je, že si prevádzkareň neotvoria. 

V tom prípade podmienka na platbu dane pre-
chádza na poskytovateľov a mali by tú daň platiť vo 
forme zrážkovej dane, ktorá môže byť 19 % alebo 
35 % podľa toho, z ktorej krajiny je tá platforma. 
Otázkou je, či to poskytovatelia budú robiť. Pointou 
je, že toto je medzinárodná otázka. Toto nie je prob-
lém iba Airbnb alebo Uberu, ale všetkých korporácií 
ako Facebook, Google, Apple, že kde majú zdaňovať 
svoje peniaze. Každý štát, samozrejme, chce, aby sa 
to zdaňovalo doma, aby z toho boli príjmy do verej-
nej kasy. Tento problém riešia nadnárodné organi-
zácie, ako OECD alebo Európska únia. Nejaké spô-
soby zdaňovania by mali byť známe do júla, Slováci 
sa však snažili nejako predbehnúť dobu, že oni to 
všetko zdania, ale neviem, či sa to podarí. 

Mohli zo svojho pohľadu odhadnúť, aká je dy-
namika trhu?
Zdieľaná ekonomika v čase rastie exponenciálne. 
V prípade Airbnb rastie exponenciálne počet pres-
patí aj hostí. Pred pár týždňami oznámil Airbnb, že 
majú nejakých 4,5 milióna hostiteľov a prekročili 
hranicu 300 miliónov hostí, ktorých ubytovali. Čo 
je extrémne. Takže vyvíja sa to dynamicky a asi sa 
to bude vyvíjať aj v budúcnosti, ak to nezakážu po-
litici. To platí aj pre Slovensko.

Okrem daní sa diskutuje aj o inej regulácii...
To je trochu iný problém, často sa hovorí, že plat-
forma, zdieľaná ekonomika, neplní všetky regulač-
né pravidlá, že ich nejako obchádza. V skutočnosti je 
pravdou, že platformy si vytvárajú vlastnú reguláciu 
a spôsoby, ako zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú služ-
bu. Platformy takto v podstate konkurujú štátu vo 
vytváraní regulácií. A dnes vo svete vidíme, že toto 
je to, čo ľudia chcú. Ľudia sa sťažujú na taxikárov 
a vidia, že verejná regulácia nefunguje. A na druhej 
strane je tu Uber, ktorý ľudia masovo využívajú 
a považujú jeho regulácie za dostatočné. 

Riešenie súčasnej situácie v Bratislave, kde sa 
taxikári sťažujú, že „uberisti“ jazdia načierno, je 
spôsobené pomalými politikmi, ktorí nedokáza-
li skoro za tri roky prispôsobiť legislatívu novej 
dobe. Stačilo by vytvoriť novú kategóriu špeciálne 
pre vodičov zdieľanej ekonomiky. A popri tom sa 
môže pokúsiť liberalizovať reguláciu pre tradičných 
poskytovateľov. 

Pred niekoľkými týždňami dostala spoločnosť 
Uber rozsudok, ktorý jej zakázal podnikať na 
Slovensku. Ako tento rozsudok hodnotíte vy? 
Tento zákaz je zlyhaním štátu a politikov. Uber 
na Slovensku pôsobil už skoro tri roky a politici 
za tento čas nedokázali upraviť zákony tak, aby 
mohol bez problémov fungovať. Treba si zároveň 
uvedomiť, že z tejto situácie netratí len Uber, ale 
aj množstvo jeho zákazníkov a najmä vodičov. 
Medzi nimi boli okrem iných aj mamičky na ma-
terskej, dôchodcovia alebo učitelia, ktorí si takto 
privyrábali. Práve oni teraz doplatili na to, že poli-
tici nedokázali dostatočne rýchlo reagovať na nové 
inovácie.

Róbert Chovanculiak: Zdieľaná ekonomika by pomohla rozvoju východného Slovenska, je tam potenciál ·	LÍDRI
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ponúka prenajímateľom priamo Airbnb. V prípade, 
že prenajímateľ takéto poistenie nemá uzatvore-
né, škodu by mohli uhradiť príslušní nájomcovia 
z vlastnej poistky zodpovednosti, ak ju mali uza-
tvorenú,“ vysvetľuje Pavol Pastír, vedúci skupiny 
poistenia zodpovednosti a právnej ochrany Uniqa 
poisťovne. 

„Majiteľovi taktiež odporúčame, aby si ako vlastník 
nehnuteľnosti uzavrel aj poistenie zodpovednos-
ti za škodu, ktoré ho chráni pred škodami, ktoré 
vzniknú v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti 
tretím osobám, napríklad prasknutý radiátor vyto-
pí susedov, alebo požiar vzniknutý z elektroinštalá-
cie zničí či poškodí nehnuteľnosť susedov,“ hovorí 
Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz – SP. 

V prípade poškodenia majetku sa forma úhrady 
môže uplatňovať dvomi spôsobmi. „Preplatenie 
škôd, ktoré spôsobia prenajímateľovi nájomcovia, 
sú vždy otázkou vyrovnania medzi prenajímateľom 
a nájomcom. Môžu sa kryť z poistenia zodpoved-
nosti nájomcu, ak nájomca takéto poistenie nemá, 
prenajímateľ má možnosť žiadať náhradu škôd 
súdnou cestou,“ hovorí Milan Janásik, hovorca 
Generali. 

Rozdielnosť	poistiek	
Pri prenajatí svojho bytu cez platformu Airbnb sa 
môže stať, že nájomcovia poškodia byt a jeho za-
riadenie. Tieto škody poisťovňa uhradí len v prí-
pade, ak ide o majetkovú škodu krytú z rizika, 
ktoré je dojednané v poistnej zmluve, napríklad 
požiar nehnuteľnosti. Ak má majiteľ poistenú 
svoju nehnuteľnosť a domácnosť, ktorú prena-
jíma, poisťovňa mu uhradí všetky škody, ktoré 
vznikli na jeho dome či byte v zmysle poistnej 
zmluvy a rizík, ktoré si poistil, ako napríklad po-
žiar, výbuch, víchrica, krupobitie, skrat v elektro-
spotrebičoch a ďalšie. 

Poistenie nehnuteľnosti chráni všetky nehnu-
teľné veci, teda podlahy, obvodové múry, okná či 
inžinierske siete. Poistenie domácnosti naopak ne-
chráni všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú 
v dome či byte, teda nábytok, sedačky, spotrebiče, 
koberce a iné veci dojednané v poistnej zmluve. 

Škody spôsobené nájomcom sú však problematic-
kejšie. „Poistenie domu či bytu sa nevzťahuje na 
škody, ktoré na ňom spôsobia nájomcovia naprí-
klad rozbitím alebo pokazením zariadenia. Takéto 
škody by mohli byť hradené z poistenia, ktoré 

AJ V RÁMCI ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB 
MÔŽE POMÔCŤ POISTENIE

Zdieľanie áut, prípadne izieb v byte či 
dome znamená, že tento majetok sa bude 
intenzívnejšie využívať a riziko vzniku škôd 
prirodzene stúpa. V súčasnosti však už na 
tento moderný trend myslia aj poisťovne.  

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Aj v rámci zdieľaných služieb môže pomôcť poistenie 
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Poistenie	v zahraničí	
Opačná situácia môže nastať vtedy, ak sa človek 
ocitne ako nájomca bytu prostredníctvom Airbnb 
v zahraničí. V tomto prípade sa klient vie tiež pois-
tiť v prípade, že by spôsobil nejaké škody. „V praxi 
to znamená, že ak v hoteli alebo v prenajatom byte 
rozbije prenajímateľ napríklad zrkadlo a hotel či 
iný prenajímateľ bude požadovať uhradenie ško-
dy, ak má klient vlastné poistenie nehnuteľnosti 
a domácnosti, škodu, ktorú spôsobil, mu poisťov-
ňa uhradí,“ hovorí Pastír. Pri cestách do zahrani-
čia odporúčame uzavrieť si v rámci cestovného 
poistenia aj poistenie zodpovednosti za škodu, 
ktoré kryje aj škody vzniknuté na ubytovacom za-
riadení alebo na veciach v ubytovacom zariadení, 
ktoré poistený preukázateľne užíval v súvislosti s 
ubytovacími službami, teda aj v prenajatom byte,“ 
dodáva Kanderková s tým, že „škodu z poistenia 
zodpovednosti za škodu je možné nahlásiť ako 
akúkoľvek inú škodu online, telefonicky, mailom 
alebo osobne v pobočke poisťovne“. „Odporúčame 
pripojiť všetky relevantné dôkazy súvisiace so ško-
dou, ako lekárske správy, policajné správy či foto-
grafie dokumentujúce škodu,“ dodáva. Dôležité je 
doložiť všetky potrebné dokumenty. „V prípade 
vzniku škody odporúčame vyžiadať si od hotela či 

prenajímateľa doklad o poškodení konkrétnej veci, 
aby poisťovňa mohla posúdiť jej hodnotu a vyplatiť 
poistné plnenie,“ dodáva Pastír.

Poistení	musia	byť	aj	vodiči
Podobné prípady a situácie môžu nastať aj pri inej 
platforme zdieľanej ekonomiky typu Uber či Taxify. 
„Ak cestujúci poškodí vodičovi auto, tieto škody sa 
môžu kryť z poistenia zodpovednosti tohto člo-
veka, ak takéto poistenie nemá, držiteľ auta má 
možnosť žiadať náhradu škody súdnou cestou,“ 
hovorí Janásik. Škody môžu byť kryté aj inými po-
isteniami. „Škody na vozidle sú kryté z havarijné-
ho poistenia, škody na živote a zdraví pasažierov 
kryje povinné zmluvné poistenie, ktoré musí mať 
každý vodič uzavreté. Takisto je možné si pripo-
istiť úrazové poistenie osôb vo vozidle,“ dopĺňa 
Kanderková.

Poistenie zodpovednosti za škodu 
ochráni majiteľa pred poškodením 
jeho domácnosti prenajímateľmi.
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Tieto kolektívne pôžičky naozaj fungujú ako online 
služby a netýkajú sa finančných inštitúcií. Potrebný 
je v tomto prípade len sprostredkovateľ, ktorý 
spravuje danú online platformu. Na tejto platfor-
me sa stretáva ponuka investorov a požiadavky dlž-
níkov. Investori tak môžu zhodnotiť svoje úspory 
vyššou sadzbou, aká je ponúkaná finančnými in-
štitúciami, a dlžník si zase môže požičať za nižšiu 
úrokovú mieru. Celý kolobeh funguje na princípe 
investor – sprostredkovateľ – dlžník. 

Napriek rizikám NBS ako orgán dohľadu nad 
subjektmi finančného trhu, v súčasnosti neregis-
truje žiadne sťažnosti. „Aktuálne neregistruje-
me žiadne podnety spotrebiteľov na tieto druhy 
pôžičiek. V minulosti ich bol zanedbateľný počet, 
doteraz menej ako päť,“ hovorí Martina Vráblik 
Solčányiová, hovorkyňa NBS.

Málo	negatívnych	podnetov
NBS už od roku 2016 upozorňuje na riziká spojené 
s „peer-to-peer“ úvermi. Peer-to-peer úvery sú pô-
žičky, pri ktorých investor, ktorý má finančné pro-
striedky navyše, ich požičiava dlžníkovi, ktorému 
peniaze chýbajú. NBS varuje, že požičiavanie pro-
striedkov pomocou online platforiem je „konaním 
na vlastnú zodpovednosť“. Preto by si mali zúčast-
nené subjekty zvážiť riziká, ktoré sú spojené s poži-
čiavaním prostredníctvom internetovej aukcie. 

„Táto činnosť rovnako ako aj subjekty, ktoré ju vy-
konávajú, nepodlieha dohľadu NBS. NBS upozor-
ňuje verejnosť, že účasť na takomto spôsobe po-
žičiavania prostredníctvom internetovej aukcie je 
konaním na vlastnú zodpovednosť zúčastnených 
subjektov, teda investor – veriteľ a záujemca – dlž-
ník,“ upozorňuje NBS.

PEER-TO-PEER 
ÚVERY SÚ PODĽA NBS HROZBOU, 
PRAX UKAZUJE MÁLO PROBLÉMOV

Na pôžičky formou peer-to-peer úverov 
upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS), 
hoci doteraz bolo zaregistrovaných len pár 
podnetov od spotrebiteľov. Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky (MF SR) sa 
legislatívu upravovať zatiaľ nechystá.

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Peer-to-peer úvery sú podľa NBS hrozbou, prax ukazuje málo problémov
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Ministerstvo financií aktuálne neplánuje posky-
tovanie peer-to-peer úverov regulovať. Situácia 
na trhu totiž v súčasnosti nie je hrozbou. „MF SR 
vie o existencii spoločností, ktoré dnes fungujú na 
princípe tzv. peer-to-peer. V prípade, že by sa situá-
cia na finančnom trhu zhoršila natoľko, že by vied-
la k ohrozeniu záujmov občanov, ktorí sa zapojili 
do takýchto projektov, je MF SR pripravené zvážiť 
prípravu legislatívnej úpravy aj v tejto oblasti,“ ho-
vorí Alexandra Gogová z tlačového odboru MF SR. 

Riziká	aj	kontrolné	mechanizmy	
Podľa Róberta Chovanculiaka, analytika Inštitútu 
ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ri-
ziká pri tomto druhu služby existujú, no je to otáz-
ka osobného rozhodnutia ľudí, ktorí do tohto vzťa-
hu vstupujú. „Samozrejme, tie riziká nie sú nikdy 
minimálne alebo úplne nulové. Je tam riziko, že sa 
niečo stane, a ten človek bude platobne neschop-
ný, a peniaze už druhá strana, ktorá ich požičala, 
neuvidí. Ale keďže to funguje, ľudia ich používajú 
a peniaze sa im vracajú s nejakým úrokom, tak to 
má zmysel. No vždy je to na takom súkromnom 
rozhodnutí. Riziko je, aj keď vložím peniaze do ne-
jakého indexového fondu na akciovom trhu, tiež to 
môže padnúť, tiež to môže rásť a neexistuje bezri-
zikové vloženie peňazí do nejakého aktíva,“ dodáva 
Chovanculiak.

Riziká rovnakého druhu existujú aj v prípade, že 
si podnikatelia pomocou úverov od ľudí hľada-
jú podporu pre svoj projekt. Aj v tomto prípade 
NBS upozorňuje, že tieto platformy nepodliehajú 
dohľadu a za ich používanie si zodpovedá každý 
sám. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, 
ktoré sú súčasťou činností spojených s crowdfun-
dingom, nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane 
investícií.

Riziká síce sú, no samotné platformy, ktoré tieto 
služby poskytujú, si vytvárajú vlastné bezpečnostné 
mechanizmy. „(Platforma) sama si nejako skontro-
luje toho človeka, ktorý si chce požičať peniaze na 
nejaký nový produkt, ktorý chce vyrobiť. Tá platfor-
ma nepustí hocikoho, aby si tam projekt odprezen-
toval. Systémy to kontrolujú, či to je reálne, či ten 
človek nie je nejaký podvodník. Podľa štatistík na 
tých platformách nie je problém, že by tam niekto 
klamal, robil nejaké podvody. To sa často vylučuje,“ 
hovorí Róbert Chovanculiak. 

Peer-to-peer úvery sú podľa NBS hrozbou, prax ukazuje málo problémov ·	BANKY	A	POISŤOVNE

V prípade, že by sa situácia 
na finančnom trhu zhoršila, 
je MF SR pripravené zvážiť 
prípravu legislatívnej úpravy 
v oblasti peer-to-peer úverov.
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spoločnosti Kooperativa. Upozorňuje na to, že 
v niektorých krajinách síce takáto daň existuje, 
no spolu s ňou sa objavujú aj určité daňové úľavy. 
Poisťovne už dlhší čas upozorňujú, že na Slovensku 
podobný systém podpory životného poistenia 
chýba. 

„Sme radi, že naše argumenty spojené s tým, aby 
sa daň nezavádzala v životnom poistení, boli vy-
počuté... Bolo by to veľmi nezvyčajné a skôr by 
sme tvorili výnimku v rámci krajín Európy,“ pove-
dal Vladimír Bakeš, prezident Slovenskej asociácie 
poisťovní (SLASPO) a predseda predstavenstva 

DAŇ Z POISTENIA 
JE RETROAKTÍVNA, 
VARUJÚ POISŤOVNE

Daň z poistenia vyvoláva relatívne silný 
nesúhlas relevantných odborníkov. S návrhom 
nesúhlasí Hospodárska a sociálna rada 
SR, pochopiteľne, proti sú aj poisťovne. 
Osempercentná daň z poistného vybratého 
v rámci neživotného poistenia podľa poisťovní 
môže vážne ohroziť ich fungovanie.    

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne

Zvýšenie cien o tri až štyri 
percentá bude znamenať, že 

poisťovne budú na nule.
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V návrhu, ktorý sa objavil po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, už zdanenie životného 
poistenia neobsahuje, rovnako z návrhu vypadlo 
viacero nenulových sadzieb a zostala len sadzba vo 
výške 8 %. 

Retroaktivita
Samotné poisťovne vyčítajú návrhu predovšet-
kým to, že je retroaktívny. Daň sa má vyberať 
z platieb, ktoré poisťovne od klientov získajú 
po 1. októbri 2018. Po uplatnení dane budú mať 
k dispozícii len 92 % platby od klienta. Problém 
a retroaktivitu však poisťovne vidia v tom, že 
daň sa bude vyberať z platieb, ktorých kalkulá-
cia s daňou nepočítala. „Vidíme veľký problém 

v retroaktivite navrhovaného zákona,“ hovorí 
Bakeš. 

Poisťovne sa jednoducho obávajú toho, že daň 
môže ohroziť schopnosť poisťovní riešiť poistné 
udalosti. „Daň berie z toho, čo má slúžiť na poistné 
krytie. Je to z dôvodu, že túto daň zavádza retro-
aktívne. Tvrdenie, že iba nahrádzame odvod, ktorý 
sme zaviedli v minulom roku, nie je pravdivé, lebo 
odvod platil len na zmluvy uzavreté po 1. januári 
(2017),“ hovorí Žáková. 

Samotné štátne orgány sa pridávajú k tým kri-
tikom, ktorí majú principiálne výhrady a ho-
voria o retroaktivite. Generálna prokuratúra je 

Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne ·	BANKY	A	POISŤOVNE
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„Neradi by sme sa dostali do situácie, že my bude-
me od klientov jednostranne žiadať vyššie poistné 
a bude to protizmluvný krok,“ súhlasí Bakeš s tým, 
že poistné podmienky nikdy nepočítali s tým, že by 
poisťovňa mala v strede poistného obdobia zvyšo-
vať poistné. „Na druhej strane, pokiaľ to nespraví-
me, tak porušujeme iné predpisy o dostatočnosti 
poistného na krytie všetkých nákladov. Na to sú 
zákony, my nemôžeme predávať produkty pod 
cenu,“ doplnil Bakeš. 

Poisťovne sú pripravené namietať retroaktivitu 
dane aj na Ústavnom súde SR. „V prípade schvále-
nia zákona v navrhovanej podobe členské poisťov-
ne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd SR,“ 
uvádza SLASPO.

Ďalšie	problémy
Poisťovne sú presvedčené, že ministerstvo finan-
cií, ktoré je autorom zákona o poisťovníctve, teraz 
vlastnú reguláciu oslabuje. „Samo ministerstvo te-
raz týmto návrhom zákona o dani z poistenia ako 
keby rozbíjalo zákon o poisťovníctve, pretože narú-
ša našu činnosť,“ hovorí Jozefína Žáková, generál-
na riaditeľka SLASPO.

Problémom podľa poisťovní je aj to, že daň, ako je 
naformulovaná, nemá presne určeného daňovníka. 
Nie je teda jasné, kto je daňou zaťažený. „V návrhu, 
ktorý sme dostali, respektíve bol pripomienkovaný, 
nie je definovaný daňovník, to je zásadná vec,“ ho-
vorí Juráš. Poisťovne si z vypočítaného poistného 
budú môcť nechať len 92 %, súčasťou poistného je 
však krytie rizík, náklady poisťovne a aj určitý pri-
meraný zisk. Z toho dôvodu poisťovne považujú za 
nejasné to, kto je daňovníkom. 

Jednou z možností by bolo oddeliť daň od vybraté-
ho poistného, v takom prípade by poisťovne vybra-
li sto percent poistného a z tejto sumy by sa navyše 
vyrubila daň vo výške osem percent. „V krajinách, 
kde existuje určitá forma poistnej dane, je celkom 
jednoznačne oddelená od poistného ako takého, 
čo znamená, že daňovníkom je poistník,“ hovorí 
Martin Žáček, predseda predstavenstva spoloč-
nosti Uniqa.

presvedčená, že na zavedenie dane doplatí klient. 
„Predkladateľ navrhovanou právnou úpravou teda 
sankcionuje zodpovedné správanie poistníkov. 
Navyše by sa predložená právna úprava mala vzťa-
hovať aj na poistné vyplývajúce z poistných zmlúv, 
ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti 
novej právnej úpravy. Tým predložený návrh ne-
rešpektuje jeden zo základných princípov právne-
ho štátu – zákaz retroaktivity,“ uviedla generálna 
prokuratúra v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. 

Poistné podmienky tiež podľa poisťovní nie sú pri-
pravené na príchod zdanenia. „Vidíme veľké riziko 
retroaktivity,“ hovorí Roman Juráš, predseda pred-
stavenstva spoločnosti Generali. „Naše poistné 
podmienky, ktoré máme na Slovensku, vôbec ne-
majú možnosť, že by sme mohli upravovať poistné 
vzhľadom na nejakú poistnú daň,“ dopĺňa.

BANKY	A	POISŤOVNE	· Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne

Ministerstvo financií navrhovanou 
daňou sankcionuje zodpovedné 
správanie poistníkov.
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„Čo nás veľmi rozrušuje, je obsah zákona z pohľa-
du časovej implementácie a aplikácie na existujúce 
poistné zmluvy,“ hovorí Bakeš. „1. október je veľ-
mi krátky čas na implementáciu do našich infor-
mačných systémov, je to náročné na čas, peniaze aj 
energiu,“ dopĺňa Bakeš. 

Problematická je aj výška sadzby, ktorá sa pred-
staviteľom poistení zdá, vzhľadom na nízky počet 
poistených ľudí na slovenskom trhu, privysoká. 
Samotné poisťovne hovoria o tom, že počas disku-
sií s ministerstvom financií navrhovali sadzby na 
úrovni troch až štyroch percent. 

Poisťovne sa zároveň obávajú toho, že nová daň 
bude pre nich znamenať, že sektor neživotného 
poistenia sa stane stratovým. „Nová zamýšľaná 
daň predstavuje výrazné dodatočné zaťaženie... 
Neživotné poistenie v európskych poisťovniach 
pracuje s profitabilitou medzi štyrmi až piatimi 
percentami, je preto logické, že osempercentné za-
ťaženie nemôžu poisťovne vstrebať bez toho, aby 
sa dostali do straty,“ hovorí Žáček. 

Ceny	zrejme	porastú
Z toho vyplýva, že daň môže znamenať zvýšenie 
cien. Poisťovne totiž upozorňujú na to, že pri 
ziskovosti neživotného sektora na úrovni od šty-
roch do piatich percent bude znamenať zvýšenie 
cien o tri až štyri percentá, že poisťovne budú 
na nule. Podľa Vladimíra Bakeša by teda zavede-
nie dane mohlo znamenať, že poistné pôjde hore 
o 8 až 9 %. 

Zároveň existuje možnosť, že poisťovne by mohli 
na novú situáciu zareagovať výraznejším zvyšo-
vaním cien, aby nové uzavreté zmluvy dokázali 
určitým spôsobom vykrývať straty, ktoré vzniknú 
z tých zmlúv, ktoré s daňou nepočítali. Ide však 
skôr o teoretickú možnosť. „Pravdepodobne by asi 
došlo k prekleňovaciemu obdobiu, keď by sme mu-
seli z nových cien získať dostatok prostriedkov na 
to, aby sme vedeli vykryť stratu z portfóliovej dane. 
Je to prvá možnosť, ktorá sa ponúka, no pri množ-
stve nových zmlúv, ktoré sa uzatvárajú, ide skôr 
o hypotetickú možnosť,“ povedal Vladimír Bakeš 

s tým, že keby sa ceny zdvihli napríklad o 15 %, tak 
sa zníži atraktivita nových poistení. 

Návrh zákona v medzirezortnom pripomienko-
vom konaní odmietli aj zástupcovia verejnosti. Na 
zdaňovanie zisku nevidia žiadny dôvod. „Chýba 
akákoľvek logika, prečo by mala právnická alebo 
fyzická osoba platiť daň z poistenia. Poistenie nie 
je prostriedok na získanie nejakej výhody alebo na 
dosahovanie zisku, naopak, ide o nákladovú polož-
ku, aby poistený nedosahoval škodu. Nie je nám 
preto známy dôvod, prečo by sociálny štát mal 
zdaňovať náklady právnických a fyzických osôb,“ 
uvádza sa v pripomienke formulovanej v mene 
verejnosti.

Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne ·	BANKY	A	POISŤOVNE

V prípade schválenia zákona 
v navrhovanej podobe členské 

poisťovne SLASPO zvažujú 
podanie na Ústavný súd SR.
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LÍDRI	· Martin Lancz: Strop na provízie je chyba. Môže zdražiť úvery pre klientov

MARTIN LANCZ:

Rozloženie provízií za sprostredkovanie úverov na 
tri roky a zavedenie stropu na tieto odmeny môže 

výrazným spôsobom zasiahnuť finančný trh. Martin 
Lancz, predseda predstavenstva Asociácie finančných 
sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), 

upozorňuje, že mnohí sprostredkovatelia úverov si za 
týchto podmienok budú musieť hľadať inú prácu.

STROP NA PROVÍZIE JE CHYBA. 
MÔŽE ZDRAŽIŤ ÚVERY 

PRE KLIENTOV

Veľkou témou tejto novely je regulácia proví-
zií. Ako hodnotíte návrh zastropovania proví-
zií pri úveroch?
Zásadne nesúhlasíme s reguláciou tohto druhu, je 
principiálne nesprávna. Ministerstvo financií de-
klarovalo, že nebude vstupovať do vzťahov medzi 
finančnými inštitúciami a finančnými sprostred-
kovateľmi, no stanovenie stropu výrazným spôso-
bom obmedzuje voľnosť vzťahov, ktoré majú banky 
a sprostredkovatelia medzi sebou. Nemôže sa to 
skončiť tak, že štát bude účastníkom trhu prísne 
diktovať podmienky, za ktorých sa oni budú musieť 
dohodnúť. 

Ako vo všeobecnosti hodnotíte regulačné 
trendy, ktoré má vláda už dlhší čas, a preja-
vujú sa aj v aktuálnom návrhu novely zákona 
o poisťovníctve a ďalších zákonov? 
Táto téma nie je nová, samotná regulácia v podo-
be IDD prichádza z prostredia EÚ. My vítame, že 
ministerstvo financií bolo po predstavení prvotné-
ho návrhu ochotné diskutovať so všetkými asociá-
ciami a účastníkmi trhu o finálnej podobe novely, 
o tom, čo by trhu najviac pomohlo a chránilo spot-
rebiteľa. To je aj cieľom našej asociácie a myslím, že 
spejeme k návrhu, ktorý ochráni finančného spot-
rebiteľa a prispeje k rozvoju finančného trhu. 

Autor:	Ján	Beracka	

Foto:	Tomáš	Griger
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Aké sú vaše očakávania v súvislosti s regulo-
vaním provízií za sprostredkovanie úverov? 
Mohol by sa predložený návrh ešte zmeniť?
Pokiaľ ide o strop na výšku provízií, očakávam 
diskusiu v parlamente. Myslíme si totiž, že toto 
opatrenie neprinesie nič pozitívne finančnému 
spotrebiteľovi. Práve naopak, ako som spomínal 
môže obmedziť konkurenciu a dostupnosť lacných 
úverov pre spotrebiteľov. Samotné banky vo svo-
jom stanovisku odmietli akúkoľvek reguláciu, čiže 
s reguláciou nesúhlasia spotrebitelia, banky ani 
sprostredkovatelia. Je teda namieste pýtať sa, pre 
koho ministerstvo financií túto reguláciu zavádza. 

Návrh hovorí len o regulácii provízií za 
sprostredkovanie úverov, nechystá sa niečo 
podobné aj v prípade poistenia?
Na základe diskusie medzi ministerstvom financií 
a asociáciami to vyzerá tak, že poistenie bude re-
gulované len v oblasti kapitálového a investičného 
životného poistenia prostredníctvom odkupnej 
hodnoty. Ministerstvo nenavrhlo ani strop a ani 
reguláciu vyplácania provízií. 

Súčasťou novely sú aj nové vzory informač-
ných dokumentov, ktoré ukladajú povinnosť 

Strop je stanovený na úrovni 1,5 % (z výšky úve-
ru), a to je suma, ktorá sa zhruba približuje trhovej 
cene sprostredkovania. Toto opatrenie žiadnym 
spôsobom neochráni spotrebiteľa, hoci práve to 
je deklarovaný cieľ regulácie, ktorú ministerstvo 
financií pripravilo. Zavedenie stropu spôsobí, že tí 
lepší sprostredkovatelia budú menej motivovaní, 
prinesie to aj určitú uniformitu. 

Aký vplyv bude mať rozkladanie provízií do 
troch rokov?
To je dôležitejšia otázka. V prvom roku by mal 
sprostredkovateľ dostať len 50 % provízie, a to je 
omnoho výraznejší zásah do vzťahov finančných 
inštitúcií a sprostredkovateľov. Dlhodobo sme vy-
svetľovali ministerstvu financií, že nie je možné 
rozkladať províziu na niekoľko rokov, pretože sa 
príjmy bežných sprostredkovateľov úverov znížia 
na polovicu. Sú to živitelia rodín a bude to pre nich 
demotivačné až likvidačné. Mnohí z nich  budú od-
chádzať z trhu. To bude mať za následok zníženie 
konkurencie na trhu úverov a zníženie dostupnosti 
úverov pre klientov so všetkými negatívnymi dô-
sledkami. Práve sprostredkovatelia a konkurencia 
bánk sa najvyššou mierou podpísali na súčasných 
nízkych úrokových sadzbách hypoték.
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podrobnej informácie je diskutabilná. Význam 
podľa nás majú informácie o priemerných nákla-
doch distribúcie na jednotlivé typy produktov, nie 
úplne konkrétne údaje. 

Súčasťou návrhu je aj zvyšovanie odkupnej 
hodnoty životných poistiek. Do akej miery je 
podľa vás tento problém závažný?
Myslím si, že tento návrh, samozrejme, s takým 
percentuálnym podielom odkupnej hodnoty, kto-
rý by trh kapitálového životného poistenia a trh 
investičného životného poistenia nezlikvidoval, je 
prínosom k rozvoju finančného trhu. Preto náš ná-
vrh na reguláciu odkupnej hodnoty bol v podstatne 
nižších číslach. Navrhovali sme 40 % v prvom roku, 
50 % v druhom roku a 60 % v treťom roku, pričom 
ďalej by sa to už neregulovalo. Tým by sme prispeli 
k dlhodobejšiemu trvaniu zmlúv kapitálového aj 
investičného životného poistenia. 

Bývalé Československo má skúsenosti s mode-
lom, keď odkupná hodnota v prvých rokoch 
neexistovala vôbec. Je toto podľa vás lepší 
model?
Myslím si, že nie je dobré argumentovať poukazo-
vaním na stav, ktorý sme tu mali pred tridsiatimi 
rokmi, pretože samotný trh s produktmi životné-
ho poistenia sa veľmi zmenil. Digitalizácia výraz-
ne prispela k rozvoju produktov a trhu. Myslím si 
však, že nastal čas prekopať starý model odkupu 
kapitálového životného poistenia a investičného 
životného poistenia. 

Aký podiel zmlúv sa predčasne končí v období, 
ktoré upravuje novela?
Tu je presne okolnosť, ktorú aj my ako asociácia 
dlhodobo vyčítame ministerstvu financií a aj po-
isťovniam. Spočíva v tom, že nebola pripravená 
komplexná analýza takzvaného problému prepo-
isťovania, ktorý by sme mohli definovať ako pred-
časné ukončenie zmlúv z dôvodu prechodu klienta 
do inej poisťovne. Na stretnutí so Slovenskou aso-
ciáciou poisťovní (SLASPO) sme sa pýtali, u koho 
konkrétne takýto problém je, a dozvedeli sme sa, 
že sa objavoval najmä v minulosti a teraz už na 
Slovensku nie je.

informovať klienta o sprostredkovateľskej 
provízii či distribučných nákladoch. Ako túto 
situáciu hodnotíte?
Sprostredkovatelia sa nebránia zverejňovaniu svo-
jich provízií, musia to robiť už dlho. Problém však 
vidíme v navrhovanej forme. Problematické sú to-
tiž jednotlivé položky informačného dokumentu, 
ktorý má klient dostať. 

Návrh hovorí o nákladoch na distribúciu kon-
krétneho produktu konkrétnemu spotrebiteľo-
vi, to sú však informácie, ktoré agenti nemajú. 
Disponuje nimi len finančná inštitúcia. Zároveň 
sprostredkovateľ pri stretnutí s klientom musí ru-
čiť za to, že informácie, ktoré mu poskytol v infor-
mačnom dokumente, sú pravdivé. To bude v praxi 
veľký problém. 

Ďalším problémom je samotná provízia 
sprostredkovateľa, keďže v súčasnosti existuje 
viacstupňové odmeňovanie. Návrh zákona pres-
ne neurčuje, akú províziu má agent vo formulári 
uviesť. Môže ísť napríklad o províziu samostatné-
ho finančného agenta, ale aj o províziu, ktorú zís-
ka konkrétny človek, ktorý je priamo na stretnutí 
s klientom. 

Informačný leták v takejto forme a s takýmto 
obsahom je nevykonateľný, nerealizovateľný, zmä-
točný a sprostredkovatelia určite nemôžu kliento-
vi ručiť za informácie, ku ktorým nemajú online 
prístup. 

Preto navrhujeme, aby sa tieto informácie na-
chádzali na internetových stránkach poisťovní. 
Pokiaľ ide o obsah, určite nemôžeme poskytovať 
personalizované náklady konkrétneho produktu 
na konkrétneho klienta. Pridaná hodnota takto 
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Nové informačné povinnosti 
agentov sa nebudú dať splniť, 
tento návrh je nezrealizovateľný.
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Rieši sa teda problém, ktorý už na trhu nie je?
Vždy je snaha vylepšiť existujúci model, no nemys-
líme si, že problém s predčasným ukončovaním 
zmlúv je v súčasnosti na Slovensku nejako veľký. 
My ako sprostredkovatelia to necítime, aj podľa 
vyjadrení SLASPO nie je tento problém taký veľký. 

Očakávate nárast poistného v životnom 
poistení?
Spolupráca externých partnerov a poisťovní 
je dlhodobo veľmi dobrá, nemyslím si, že zme-
ny týkajúce sa odkupnej hodnoty dramaticky 
ovplyvnia situáciu na trhu. V každom prípade, 
akákoľvek regulácia, ak je navrhovaná bez dopa-
dovej štúdie, je zlým zásahom do vzťahov, ktoré 
sa budujú trhovo. 

Ako vnímate vývoj okolo dane z poistenia? Čo 
bude jeho súčasná podoba znamenať pre po-
istný trh?
Vnímam dve dôležité roviny. Musíme sa zamyslieť 
nad tým, či daň z poistenia je potrebná. Zároveň 
by sme mali hovoriť aj o tom, či zmena odvodu na 
daň je prínosom. V súčasnosti totiž existuje odvod 
z nových zmlúv, hoci sú s ním nespokojné poisťov-
ne, ministerstvo aj sprostredkovatelia. Odvod to-
tiž vniesol do konkurenčného prostredia anomálie. 
Niektorých zmlúv sa totiž odvod týka a iných nie. 
To prináša deformácie prostredia. Podľa nás je teda 
zmena odvodu na daň vítaným krokom. Špeciálne 
chválime ministerstvo, že urobilo ústupok a neuva-
lilo daň aj na životné poistenie, hoci v pôvodnom 
návrhu to bolo. 

Je však sporné, či Slovensko poistnú daň potre-
buje. Ministerstvo argumentuje tým, že takáto daň 
existuje vo viacerých krajinách, no súbežne s ňou 
existuje aj určitý balík zvýhodnení, ktoré majú zvý-
šiť atraktivitu jednotlivých druhov poistenia. Ide 
napríklad o daňové úľavy. Ministerstvo financií si 
však osvojilo iba poistnú daň a žiadne zvýhodnenia 
na Slovensku neexistujú. Ak daň prejde, očakáva-
me, že ministerstvo urobí aj stimulačné opatrenia, 
aj my ponúkneme návrh určitých zvýhodnení. 

Zároveň sa zamýšľame nad tým, či by takto vy-
zbierané prostriedky nemohli byť použité na kon-
krétny účel, napríklad v oblasti vzdelávania, športu, 

prípadne finančnej gramotnosti. Tieto peniaze by 
tak mohli byť celospoločensky prospešné. 

Poisťovne vidia analógiu so zavádzaním odvo-
du z poistného v tom, že zákon je retroaktív-
ny, a teda protiústavný. MF SR retroaktivitu 
vylučuje. Ako situáciu hodnotíte vy?
Z môjho pohľadu nie je situácia jednoznačná, ro-
zumiem argumentácii obidvoch strán tohto sporu 
o retroaktivite. Veľkej časti trhu neživotného po-
istenia – povinného zmluvného poistenia sa nová 
daň netýka a v časti zmlúv typu KASKO je daň 
skutočne len náhradou odvodu, keďže s ním už 
tieto zmluvy počítali. Tu negatívne vplyvy nehro-
zia. Približne šesťdesiatich percent zmlúv sa zmena 
v podstate nijako nedotkne. 

Negatívne sa však táto novinka môže prejaviť pri 
dlhodobých zmluvách, napríklad pri poistení domov, 
bytov a domácností. Poistnú daň budú môcť pois-
ťovne zakalkulovať do ceny len po dohode s klien-
tom. Môže sa preto stať, že poisťovne budú musieť 
platiť daň zo svojho zisku, keďže nebudú môcť za-
siahnuť do týchto dlhotrvajúcich zmlúv. Z toho dô-
vodu môže naozaj vzniknúť spor na ústavnom súde, 
jeho výsledok by som nerád odhadoval. 

Čo bude daň z poistenia znamenať pre 
sprostredkovateľov?
Daň naozaj z veľkej časti nahrádza odvod, vplyv na 
sprostredkovateľov by teda nemal byť dramatický. 
Zavedenie odvodu malo vplyv na to, že niektoré 
ceny poistiek stúpli. Nie všetky poisťovne však 
ceny navýšili. Plošné zdražovanie poistenia od 
1. októbra teda neočakávam. Pozitívne na dani je 
to, že odstráni anomálie, ktoré vznikli pri zavedení 
odvodu.

Martin Lancz 
je absolventom štúdia Fakulty managementu 
Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí 
na pozícii predsedu predstavenstva Asociácie finanč-
ných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). 
Zároveň pôsobí vo vedení spoločností UNIVERSAL 
maklérsky dom, a. s., a UMD Group B.V. Okrem toho 
je predsedom dozornej rady spoločnosti Finvia Holding, 
a. s., a INPOL Network, a. s.

Martin Lancz: Strop na provízie je chyba. Môže zdražiť úvery pre klientov ·	LÍDRI
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nariadenie GDPR. Väčšinou ich nazývajú ako vy-
lepšenia, alebo hovoria o väčšej kontrole nad dáta-
mi, ktorú dávajú do rúk používateľom,“ upozorňuje 
spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. 

Veľmi podobnú vec samotné firmy nazývajú rôzne. 
„Facebook informoval, že zavádza ‚nové nástroje 

Firmy	menia	podmienky
Podmienky ochrany osobných údajov aktualizo-
valo množstvo firiem, medzi nimi, samozrejme, aj 
globálne giganty. „Organizácie zo všetkých sekto-
rov v posledných dňoch a týždňoch zasielajú zá-
kazníkom informácie o nových zásadách ochrany 
súkromia, ku ktorým ich prinútilo nové európske 

Nariadenie General data protection regulation 
(GDPR) sa stalo v máji účinné. Prvým 

hmatateľným prejavom GDPR na klientov boli 
správy od rôznych firiem pre klientov o tom, že 

menia pravidlá ochrany osobných údajov.   

Autor:	Ján	Beracka

VÄČŠINA FIRIEM SA NA 
GDPR PRIPRAVOVALA, 

ŠTÁTY NIE. 
SLOVENSKO JE JEDNOU 

Z VÝNIMIEK
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ochrany osobných údajov‘. Zároveň postupne 
vyzýva všetkých používateľov, aby sa obozná-
mili s tým, ako Facebook používa ich dáta a aby 
prehodnotili svoje nastavenia súkromia na so-
ciálnej sieti. Google vo svojich aktualizovaných 
pravidlách ochrany súkromia vysvetľuje, aké in-
formácie zhromažďuje, prečo ich zhromažďuje 
a ako voči tomu môžu používatelia zasiahnuť. 
Britský maloobchodný predajca Next sa zaväzuje 
dodržiavať GDPR a ubezpečuje, že bezpečnosť po-
skytnutých osobných informácií je preň dôležitá,“ 
uvádza v krátkom prehľade spoločnosť TÜV SÜD 
Slovakia. 

„Niektoré vyhlásenia v skutočnosti nehovoria vô-
bec nič, v množstve slov nenájdete relevantné 

odpovede, sú to majstrovské diela armády ame-
rických právnikov, ktorí majú zrejme tento rok 
Vianoce dvakrát,“ hovorí advokát Pavel Nechala zo 
spoločnosti Nechala & Co. Zároveň má pochybnos-
ti o tom, či sa úroveň ochrany spotrebiteľov zlepší. 
„Na jednej strane získala ochrana osobných údajov 
pozornosť ako nikdy predtým, no na druhej strane 
je otázne, či sa ochrana vôbec aj zvyšuje,“ hovorí. 

Čítanie relatívne nezáživných dokumentov však 
môže byť pre spotrebiteľov nakoniec zaujíma-
vé. „Dotknuté osoby by mali venovať pozornosť 
informáciám od spracovateľov ich dát. Dozvedia 
sa tak napríklad, že niektorí obchodníci ich údaje 
poskytujú tretím stranám na marketingové účely. 
Zistia, že na sociálnej sieti môžu obmedziť využi-
tie ich dát na zobrazovanie reklám, aj keď sa im 
nemôžu úplne vyhnúť. A prídu takisto na to, že 
môžu zakázať prehliadaču ukladať ich aktivitu 
a vymazať doterajšie vyhľadávania. Až keď si na-
plno uvedomíme, kde všade sú naše dáta a aké 
práva nad nimi máme, až vtedy ich vieme naplno 
využiť,“ ozrejmuje prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD 
Slovakia Martin Tichý. 

Venovať sa zmeneným podmienkam ochrany 
osobných údajov môže byť dôležité práve preto, 

Slovensko je jednou len 
zo štyroch krajín, ktoré sa 
legislatívne pripravili na GDPR.
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Množstvo	firiem	nestíha
Väčšina firiem síce dokázala zareagovať na príchod 
GDPR, neplatí to však o všetkých. Podľa prieskumu 
spoločnosti Trend Micro zameraného na priprave-
nosť globálnych organizácií, majú iba necelé dve tre-
tiny (63 percent) spoločností definované postupy 
na informovanie zákazníkov o bezpečnostných 
incidentoch súvisiacich s ich osobnými údajmi. 
A do zvýšenia IT bezpečnosti ako prostriedku na 
naplnenie požiadaviek GDPR investovala iba polo-
vica, presnejšie 51 percent opýtaných organizácií. 
Prieskum sa uskutočnil vo vybraných európskych 
krajinách a v USA, respondentmi boli IT manažéri 
s rozhodovacími právomocami, ktorí pôsobia v or-
ganizáciách s viac ako 500 zamestnancami. Do ši-
frovania investovalo iba 31 % spoločností. 

Z prieskumu ďalej vyplýva, že informovať o in-
cidentoch do 72 hodín je pripravených len 21 % 
účastníkov prieskumu. Rovnako sa môže ako 
problém ukázať uplatňovanie práva na vymaza-
nie osobných údajov. „Hoci 77 percent globálnych 
organizácií uviedlo, že majú na riešenie zákazníc-
kych požiadaviek, týkajúcich sa osobných údajov, 
vypracované adekvátne postupy, v prípade údajov 
spracovávaných treťou stranou je situácia podstat-
ne horšia. Približne tretina respondentov nevie, že 
toto právo sa vzťahuje aj na údaje získané tretími 
stranami, cloudovými poskytovateľmi a partnermi, 
prípadne ich organizácia nemá definované zodpo-
vedajúce postupy alebo nevyužíva zodpovedajúce 
technológie,“ uvádza spoločnosť Trend Micro.

aby spotrebitelia vedeli, aké práva si môžu uplat-
niť. „Dotknuté osoby budú prevádzkovateľov kon-
frontovať a môžu iniciovať aj konanie na Úrade na 
ochranu osobných údajov. Rovnako si budú môcť 
uplatňovať vzniknutú škodu súdnou cestou. Aj toto 
je dôvod, prečo sa firmy nemôžu len nečinne pri-
zerať a spoliehať sa na to, že sa ich nové opatrenia 
nedotýkajú,“ myslí si Nechala.

Podľa Tichého však bude s najväčšou pravdepo-
dobnosťou na Slovensku existovať skupina firiem, 
ktoré 25. mája nebudú spĺňať požiadavky GDPR. 
„Vystavujú sa tak viacerým rizikám – nielen riziku 
vysokých sankcií od štátu, ale aj riziku straty dô-
very zo strany svojich zákazníkov a neschopnosti 
naplniť ich zákonné požiadavky,“ hovorí. 

Slovensko	novelizovalo	zákon	
medzi	prvými
Spoločnosti sa na GDPR pripravujú, hoci v pod-
state len niekoľko hodín pred vstupom GDPR do 
účinnosti bola na nariadenie legislatívne pripra-
vená len štvorica krajín. Popri Rakúsku, Nemecku 
a Belgicku má novelizovaný zákon aj Slovensko. 
„Je určite lichotivé byť medzi štyrmi európskymi 
krajinami, ktoré sú pripravené s legislatívou na 
25. máj. Nie je to náhoda. Je to v prvom rade tvr-
dé dodržanie časového plánu, ktorý sme na úrade 
stanovili viac ako pred rokom a húževnatá práca 
zamestnancov a legislatívcov z úradu. K tomu 
treba prirátať hodiny pripomienkovania a vyjed-
návania so všetkými relevantnými záujmovými 
skupinami v tejto oblasti,“ hovorí Soňa Pőtheová, 
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov 
(ÚOOÚ).

To, že viaceré štáty nepripravili svoju legislatívu, 
neznamená, že pravidlá GDPR sa ich netýkajú. 
GDPR je totiž nariadenie a obsah nariadení EÚ je 
pre všetky členské krajiny. „Nariadenia sú právne 
akty, ktoré sa uplatňujú automaticky a jednotne vo 
všetkých krajinách EÚ hneď po nadobudnutí ich 
účinnosti bez toho, aby museli byť transponované 
do vnútroštátnych právnych predpisov. Sú záväz-
né v celom svojom rozsahu pre všetky krajiny EÚ,“ 
upozorňuje Európska komisia (EK).

Informovať o incidentoch 
do 72 hodín je pripravených 

len málo firiem.
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www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Múdro a spoľahlivo vám poradíme
s problematikou GDPR, obráťte sa na nás.

Likvidačnej pokute predchádzajú výroky:

Myslíte si, 
že vás sa GDPR netýka?

„Nás sa GDPR netýka, 
 veď predsa zákazník si vypĺňa  údaje sám, 
 pretože to potrebuje on.“

„GDPR v podstate nič nemení!“

„Naša spoločnosť by predsa 
 vedome nezneužila osobné údaje.“

„A to sa vážne týka  aj zamestnancov, 
 PFA a tipérov?“
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POSKYTOVANIE ÚVEROV 
SA OD  JÚLA SPRÍSŇUJE, KLIENTI 
MUSIA MAŤ VIAC NAŠETRENÉ 
Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Poskytovanie úverov sa od  júla sprísňuje, klienti musia mať viac našetrené 

Od 1. júla 2018 navrhuje Národná 
banka Slovenska zavedenie limitu cel-
kovej zadlženosti klienta voči jeho 
ročnému príjmu. Sledovať sa teda 
bude ukazovateľ DTI (Debt-to-value). 
Návrh zavádza limit vo výške 8-ná-
sobku čistého ročného príjmu klienta. 
Zavedenie limitu na podiel celkovej 
zadlženosti klienta sa bude týkať nie-
len hypotekárnych úverov, ale aj spot-
rebiteľských úverov. 

„Osemnásobok čistého ročné-
ho príjmu nepredstavuje absolútny 
úverový strop. Stále bude možnosť 
poskytnúť istú časť úverov presahu-
júcich túto hodnotu, podobne ako 
pri LTV. Tento podiel sa bude len 
postupne znižovať. Od 1. júla 2018 
bude môcť túto hodnotu presahovať 
až 20 % nových úverov. Je to prak-
ticky rovnaká úroveň, akú banky 
poskytujú aj v súčasnosti. Od 1. júla 
sa teda neočakáva v podstate žiaden 
vplyv. Tento podiel sa bude postup-
ne znižovať. Od 1. apríla 2019 budú 

Obmedzenie	financovania
Obmedzenia sa dotknú ukazovate-
ľa loan to value (LTV), ktorý hovorí 
o pomere výšky úveru a hodnoty ne-
hnuteľnosti. Aktuálne môžu úvery 
na bývanie s financovaním nad 90 % 
tvoriť maximálne 10 % objemu no-
voposkytnutých úverov na bývanie 
bankou v jednom kvartáli. Od 1. júla 
2018 už poskytnutie úveru nad 90 % 
hodnoty nehnuteľnosti nebude mož-
né. Nové opatrenie tiež upravuje limit 
pre úvery s financovaním nad 80 % 
hodnoty zabezpečenia, ktoré aktuálne 
môžu tvoriť maximálne 40 % objemu 
novoposkytnutých úverov na bývanie 
bankou v jednom kvartáli. Od 1. júla 
2018 to bude maximálne 35 % a po-
stupne bude tento podiel klesať až 
na 20 % po 1. júli 2019. NBS v tomto 
prípade po medzirezortnom pripo-
mienkovom konaní odložila úplné za-
vedenie opatrenia o jeden kvartál, naj-
prísnejšia hranica teda nebude platiť 
od 1. apríla 2019. 

môcť veritelia stále poskytovať 5 % 
úverov, ktoré presahujú úverový 
strop,“ hovorí NBS.

V prípade mladých žiadateľov, 
ktorí spĺňajú podmienky na získa-
nie štátom zvýhodneného úveru, 
nebudú podmienky až také prísne. 
„Konečná hodnota tohto podielu sa 
v rámci medzirezortného pripomien-
kového konania upravila na 10 %. 
V  porovnaní s pôvodným návrhom 
ide o menej prísny limit, keďže pod-
ľa pôvodného návrhu sa mal podiel 
úverov, pri ktorých sa prekračuje 
osemnásobok ročného príjmu, zní-
žiť až na 5 %. Dodatočných 5 % úve-
rov prekračujúcich limit môže byť 
poskytnutých mladým klientom do 
35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 
1,3-násobok priemeru, DTI zároveň 
nesmie presiahnuť 9,“ uvádza NBS. 

Do celkovej zadlženosti má vstu-
povať výška žiadaného úveru a tiež 
súčet zostatkových hodnôt existujú-
cich úverov na bývanie, a spotrebi-
teľských úverov aj stavebných úverov 
a úverov poskytnutých nebankovými 
spoločnosťami. Do limitu sa majú za-
počítavať aj kreditné karty a povolené 
prečerpania. Konkrétne vo výške ce-
lého aktuálne čerpaného limitu povo-
lených prečerpaní a kreditných kariet 
a 20 % z celkového úverového rámca 

Od 1. júla 2018 budú banky poskytovať úvery 
na bývanie a spotrebiteľské úvery v prísnejšom 
režime. Niektorí občania sa na základe nových 
pravidiel už k úveru nedostanú. Zmeny 
pripravila Národná banka Slovenska (NBS).
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že v zdravej miere záujem o hypotéky 
poklesne. Úver je jednou z hlavných 
možností pri zaobstarávaní si vlast-
ného bývania. Stanovenie maximál-
nej výšky hypotéky na 90 % z hodno-
ty a obmedzenie počtu tých hypoték, 
ktoré môžu byť poskytnuté na viac 
ako 80 % z hodnoty nehnuteľnosti, 
znamená toľko, že záujemcovia budú 
žiadať o hypotéku, až keď budú mať 
nasporených vlastných 10 až 20 % 
z kúpnej ceny, alebo budú banke za-
kladať okrem kupovanej nehnuteľ-
nosti ešte ďalšiu, napríklad rodičov-
skú. Ten, kto bude žiadať o úver vo 
výške 90 % z hodnoty nehnuteľnos-
ti, musí počítať s tým, že bude mať 
vyššiu úrokovú sadzbu na úvere ako 
ten, kto potrebuje len 80 %,“ tvrdí 
Ďuďáková. 

Niektoré banky vidia túto situáciu 
optimisticky a nemyslia si, že by po-
kles záujmu mal byť výrazný. „Podľa 
prvých prepočtov nie je vplyv na naše 
portfólio výrazný. Už predchádzajúce 
opatrenia NBS smerovali k eliminácii 
nadmerného zadlženia najmä níz-
kopríjmových skupín obyvateľstva,“ 
hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa 
Slovenskej sporiteľne. 

klienti nútení hľadať si bývanie vo 
vzdialenejších lokalitách, ktoré budú 
cenovo dostupnejšie, nie vo väčších 
mestách, ako sú napríklad Bratislava 
a Košice. Dôsledkom bude zvýšenie 
ich nákladov z dôvodu dochádzania, 
ale aj nárast cien v danej lokalite. 
Uvedené opatrenie obmedzí vo väčšej 
miere aj bonitných klientov, ktorí roz-
mýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti pre 
svoje deti, prípadne pre seba s cieľom 
jej prenájmu prostredníctvom ďalšie-
ho úveru na bývanie,“ objasňuje Matej 
Darovec vplyvy návrhu. 

Podľa Ďuďákovej by mohlo sťa-
hovanie do lacnejších lokalít prispieť 
k tomu, že si klienti dokážu rýchlej-
šie nasporiť a získať prostriedky na 
kúpu nehnuteľnosti. No aj pri kúpe 
lacnejšieho bývania je potrebné mať 
v zásobe vlastné peniaze, a to mini-
málne 10 % na dofinancovanie lac-
nejšieho bývania. 

Pokles	záujmu	
o nehnuteľnosti
Väčšina klientov nemá k dispozícii 
žiadne vlastné prostriedky. Vzniká 
tu problém, že sa zníži záujem klien-
tov o hypotekárny úver. „Myslíme si, 

nečerpaných kreditných kariet a nevy-
čerpaných povolených prečerpaní.

Vplyv	na	viaceré	skupiny	
obyvateľov
Sprísnenie sa dotkne väčšej skupiny 
ľudí, ktorá má ťažkosti s posudzova-
ním príjmov, alebo nemajú dostatoč-
né úspory. „Tento návrh sa dotkne 
najmä tých, ktorí nemajú spolužiada-
teľa  o úver, to znamená, že žiadate-
ľom je jedna osoba, alebo sa preuka-
zuje iba jeden príjem pre posúdenie 
schopnosti splácať. Tiež sa to týka 
skupiny ľudí, ktorí nemajú naspore-
ných  20 % vlastných prostriedkov na 
investíciu, alebo už splácajú iné úve-
ry,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovor-
kyňa UniCredit Bank. 

Ohrozená bude najmä mlad-
šia, aktívne pracujúca generácia. 
„Navrhované opatrenia z nášho po-
hľadu zasiahnu skupinu mladých 
klientov do 35  rokov, prevažne 
v rozmedzí 26 až 35 rokov, ktorí si 
hľadajú vlastné bývanie, prípadne 
zakladajú rodinu. Títo klienti budú 
nútení odsunúť kúpu nehnuteľnosti 
na neskorší čas, čo má vplyv na skrá-
tenie doby, na ktorú si budú môcť 
úver na bývanie vziať. Nedostupnosť 
vlastného bývania budú nahrádzať 
prenájmom, ktorý zníži ich schop-
nosť odkladania si vlastných pro-
striedkov na financovanie nehnuteľ-
nosti,“ dopĺňa Matej Darovec, vedúci 
oddelenia úverov pre fyzické osoby 
v Tatra banke.

Problém	so	sťahovaním
Niektorí klienti sa tak budú musieť 
rozhodnúť, či naďalej zostanú v drah-
ších lokalitách, alebo sa stiahnu na 
perifériu miest, či do susedných obcí, 
čo môže mať vplyv na zvýšené vý-
davky pri cestovaní. „Zároveň budú 

Poskytovanie úverov sa od  júla sprísňuje, klienti musia mať viac našetrené ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Obdobie Maximálny podiel úverov medzi 80 % 
a 90 % hodnoty nehnuteľnosti

1. 7. 2018 až 30. 9. 2018 35 %

1. 10. 2018 až 31. 12. 2018 30 %

1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 25 %

po 1. 7. 2019 20 %

Obdobie Maximálny podiel úverov s DTI > 8

1. 7. 2018 až 30. 9. 2018 20 %

1. 10. 2018 až 31. 12. 2018 15 %

1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 10 %

po 1. 7. 2019 5 % + 5 % pri splnení dodatočných podmienok*

* Dodatočné podmienky: úvery na bývanie poskytované klientom do 35 ro-
kov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok priemernej mzdy a DTI pri týchto 
úveroch neprevyšuje hodnotu 9.
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bývanie s rozlohou 102 m2. V každom ďalšom kraji 
si dvaja žiadatelia s priemerným príjmom môžu pri 
DTI 8 dovoliť väčšiu rozlohu. Najviac to podľa SLSP 
je v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V týchto 
regiónoch si dvaja spolužiadatelia zaobstarajú ne-
hnuteľnosť so zhodnou výmerou 198 m2. V prípa-
de, že o úver žiada jednotlivec, výmera, ktorú si 
pri priemernej mzde v jednotlivých krajoch môže 
dovoliť, klesá na polovicu. 

Z informatívneho výpočtu teda vyplýva, že jed-
notlivci s priemerným príjmom si v Bratislavskom 
kraji budú môcť dovoliť relatívne menšiu nehnuteľ-
nosť. Nové pravidlá sa tak dotknú predovšetkým 
žiadateľov o úver v Bratislave a veľkých mestách, 
prípadne samostatných žiadateľov a mladých klien-
tov s relatívne nižšími príjmami. 

DTI	bude	prekážka,	nie	neprekonateľná
Jednou z najvýraznejších noviniek je nové krité-
rium celkovej zadlženosti. Celková zadlženosť ne-
bude môcť prekročiť osemnásobok ročného príjmu. 
Ukazovateľ celkovej zadlženosti (DTI) tak bude 
môcť byť maximálne 8, nad túto hranicu sa bude 
dať dostať len výnimočne. Aj s týmto obmedzením 
sa dá dostať k novému bývaniu. 

Prepočty Slovenskej sporiteľne (SLSP) ukazujú, 
že pre klienta s príjmom na úrovni priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve predstavuje DTI 
na úrovni 8 v Bratislavskom kraji sumu 86 400 
eur. Ak má tento klient partnera v rovnakej situ-
ácii, spoločne sa dostávajú na sumu 172 800 eur. 
Vzhľadom na vývoj cien nehnuteľností si takí-
to klienti môžu v Bratislavskom kraji zaobstarať 

NOVÉ ÚVEROVÉ PRAVIDLÁ 
DRAMATICKÉ ZMENY NEPRINESÚ, 
PROBLÉMY NAROBIŤ MÔŽU

Nové pravidlá pre poskytovanie hypoték 
sa dotknú niektorých špecifických klientov 
bánk, nástup nových pravidiel, ktoré 
pripravila Národná banka Slovenska 
(NBS), však vzhľadom na dnešnú situáciu 
veľkú úverovú revolúciu nespôsobí. 

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Nové úverové pravidlá dramatické zmeny neprinesú, problémy narobiť môžu
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Poskytovanie úverov sa v istom zmysle naozaj 
sprísni, DTI na úrovni 8 % však nepredstavuje zá-
sadnú zmenu. Podľa SLSP až 60 % úverov poskyt-
nutých ku koncu tretieho štvrťroka 2017 nepre-
sahovalo DTI na úrovni 6. Do DTI vo výške 8 sa 
zmestilo 81 % úverov. Až 88 % úverov malo DTI vo 
výške do 9. 

Trh by sa mal pripraviť aj na koniec hypotekárnych 
úverov, ktoré pokryjú 100 % hodnoty nehnuteľnos-
ti. Toto obmedzenie znamená, že úvery, ktorých 
výška v pomere k hodnote nehnuteľnosti (LTV) 
je od 90 do 100 %, už banky nebudú poskytovať. 
V súčasnosti však taký vysoký ukazovateľ LTV má 
podľa SLSP len 8 % úverov. 

Zároveň podiel úverov s LTV nad 80 % sa sprísni 
od 1. júla na 35 % zo súčasne platných 40 %. Aj  
v tomto prípade by však nemuselo ísť o výrazný tr-
hový zásah. Podľa SLSP malo na konci roka 2017 
LTV vo výške 80 % a viac celkovo 33 % úverov. 

Problém	môžu	mať	aj	mladí
Dostať sa k úveru však môžu mať problém mladí 
ľudia, keďže majú relatívne menej vlastných pro-
striedkov. „Mladí ľudia do 35 rokov majú v prieme-
re na sporiacich produktoch uložených 1 632 eur. 
Je to o 64 % menšia suma, než majú v priemere na-
šetrené starší klienti, ktorí môžu počítať s rezervou 

v priemere vyše 4 500 eur. Tieto rozdiely sú pri-
rodzene spôsobené výškou platu, životným štýlom 
či dĺžkou sporenia,“ povedala hovorkyňa Poštovej 
banky Lýdia Žáčková.  

Výška príjmu však nie je jediným dôvodom, prečo 
mladí ľudia menej sporia. „Príčin môže byť viacero. 
Deťom a mladým do 25 rokov často sporia rodičia 
či starí rodičia. Po 25. roku života, teda po vysokej 
škole alebo odsťahovaní sa od rodičov, mladým ľu-
ďom nárazovo stúpnu životné náklady na bývanie, 
stravu a život bez študentských zliav. V tomto ob-
dobí tak sporí len menšia skupina z nich,“ dopĺňa 
Žáčková. 

Napriek tomu, že podľa týchto údajov by nové 
opatrenia NBS nemuseli mať prudký vplyv, aj tak 
môže byť rozumné čerpanie úveru príliš dlho ne-
odkladať. „Vzhľadom na prísnejšie pravidlá zadlžo-
vania a takisto vzhľadom na to, že úrokové sadzby 
sa na historickom minime už dlho neudržia, odpo-
rúčame vziať si hypotéku alebo refinancovať staré 
dlhy čo najskôr a zafixovať si úrok na čo najdlhšie 
obdobie,“ hovorí  riaditeľka retailových produktov 
Poštovej banky Melinda Burdanová.

Nové pravidlá môžu znamenať problém naprí-
klad pre tých klientov, ktorí už čerpajú úver na 
bývanie a chceli by získať ďalší, napríklad spot-
rebný úver.

Nové úverové pravidlá dramatické zmeny neprinesú, problémy narobiť môžu ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Do DTI vo výške 8 sa v treťom 
štvrťroku 2017 zmestilo 81 % 

úverov. Až 88 % úverov 
malo DTI do 9.

Nové pravidlá môžu obmedziť 
samostatných žiadateľov a aj 
mladých klientov.
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Autor:	Marek	Mittaš

ANKETA	· Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia kríza?

ANKETA: 
AKÁ JE AKTUÁLNA EKONOMICKÁ SITUÁCIA, 

DÁ SA OČAKÁVAŤ V BLÍZKOM OBDOBÍ VÝRAZNEJŠIA 
KRÍZA? ČO BY JU MOHLO SPÔSOBIŤ?

Tento rok sa nehovorí o žiadnej recesii. Nemá ani 
z čoho prísť. Trhy rastú, Federálny rezervný systém 
(Fed) uvoľňuje menovú politiku, čo by nerobila, ak 
by sa nejaká recesia chystala. Kríza tento rok neprí-
de. Podľa mojich vedomostí a informácií ju môžeme 
čakať medzi rokmi 2019 až 2021.

Martin	Babocký		
investor 
 

Trhy rastú, Fed uvoľňuje menovú 
politiku, čo by nerobila, ak by sa 

nejaká recesia chystala.

Foto: Martin Babocký

Slovenský bankový sektor prešiel poslednou krí-
zou ako jeden z mála bez výraznejších zaváhaní. 
Dôvodom bola orientácia na tradičné bankovníc-
tvo, teda prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, 
schopnosť vytvárať zisk a v tom čase nízka zadlže-
nosť firiem a domácností. V súčasnosti prostredie 
nízkych úrokových sadzieb na jednej strane nega-
tívne ovplyvňuje ziskovosť bankového sektora a na 
strane druhej vytvára priestor na zvyšovanie zadl-
žovania firiem a obyvateľstva. To predstavuje isté 
riziká pre budúci vývoj. Priaznivou správou je, že 
kapitálová primeranosť bankového sektora sa v mi-
nulom roku zvýšila. Účinok prípadnej ďalšej finanč-
nej krízy na bankový sektor by mal pravdepodobne 
výraznejší vplyv. 

Marcel	Laznia	
analytik Slovenskej bankovej asociácie 
 

Foto: Marcel Laznia
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Aká je aktuálna ekonomická situácia, dá sa očakávať v blízkom období výraznejšia kríza? ·	ANKETA

Marek	Gábriš	
analytik ČSOB 
 

Ekonomická situácia je momentálne na Slovensku, 
ako aj v EÚ, pomerne priaznivá. Ekonomický rast je 
solídny a miera nezamestnanosti u nás doma, ako 
aj v európskej menovej únii, klesá. Vo viacerých 
krajinách sa miera nezamestnanosti dostáva do-
konca na rekordne nízke úrovne.

Vo svete je viacero potenciálnych rizík, ktoré 
by v prípade materializácie mohli ohroziť aj nás. 
Jedno z nich je napríklad eskalácia konfliktu v Sýrii 
do väčšieho konfliktu s následným vplyvom na fi-
nančné trhy a hospodársky rast vo svete.

Situácia je priaznivá, no 
v súčasnosti je potenciálnych 

rizík viacero, napríklad eskalá-
cia konfliktu v Sýrii.

Foto: Marek Gábriš

Zdenko	Štefanides	
hlavný ekonóm VÚB 
 

Rok 2018 sa začal pomerne dobre, globálna eko-
nomika sa nachádzala v dobrom zdravotnom 
stave a odhady jej rastu sa v priemere ďalej zlep-
šovali. Postupne však začína prevládať názor, že 
2018 bude rokom, v ktorom rast globálnej eko-
nomiky bude kulminovať. Hospodárska expanzia 
v Spojených štátoch je už druhá najdlhšia v no-
vodobej histórii. V aktuálnom štvrťroku ukončí 
deviaty rok nepretržitého rastu. Dlhšie trvala len 
expanzia v deväťdesiatych rokoch – celých desať 
rokov. 

Hospodársky rast bude postupne utlmovať, menej 
akomodatívna menová politika hlavných centrál-
nych bánk vo svete prinesie zvyšovanie sadzieb 
v USA, ako aj postupné ukončenie kvantitatívneho 
uvoľňovania v eurozóne. Tlmiaci efekt na rast sve-
tovej ekonomiky budú mať aj vznikajúce prekážky 
medzinárodnému obchodu. K brexitu sa aktuálne 
pridáva protekcionizmus v USA. Hoci doteraz pri-
jaté opatrenia majú zatiaľ len zanedbateľný vplyv, 
sú súčasťou širšej stratégie, ktorá by mohla prerásť 
do obchodnej vojny so škodlivými vplyvmi pre glo-
bálnu ekonomiku.

Tlmiaci efekt na rast svetovej 
ekonomiky budú mať aj 

vznikajúce prekážky 
medzinárodnému obchodu. 

K brexitu sa aktuálne 
pridáva protekcionizmus v USA.

Foto: Zdenko Štefanides
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vznik novej generácie produktov a služieb s dôra-
zom na vysokú kvalitu, pokrytie vo všetkých dis-
tribučných kanáloch a konkurencieschopné ceny,“ 
hovorí. 

Plus	pre	klientov	aj	banky
Smernica PSD2 je veľkou šancou na rozvoj pla-
tobných služieb, pre klientov z toho môže plynúť 
množstvo výhod. Zároveň je to aj pre banky šanca 
na to, aby rozvíjali svoje podnikanie. „Na rozdiel od 
iných regulácií je podľa môjho názoru PSD2 príno-
som. Zásadným spôsobom totiž zvýši konkuren-
ciu na trhu platobných služieb. To je, samozrejme, 
plusom pre klientov, ale prináša to pozitíva aj pre 
všetkých poskytovateľov platobných služieb,“ zdô-
vodňuje Miroslav Pavlík, špecialista platobných 
kariet Komerční banky a vedúci pracovnej skupiny 
PSD2 pri Sdružení pro bankovní karty. Podľa jeho 
slov budú musieť spoločnosti prehodnotiť svoje 
doterajšie produkty, služby a prístup ku klientom. 
„Podstatným výstupom u aktívnych hráčov bude 

PSD2 MÁ ROZVINÚŤ 
PLATOBNÉ SLUŽBY, 
CHÝBA REGISTER 
TRETÍCH STRÁN

Banky musia sprístupniť účty svojich klientov 
iným poskytovateľom platobných služieb. 
Prikazuje im to európska smernica PSD2, ktorá 
platí už vyše dvoch mesiacov. Ťažiť by z toho 
mohli klienti aj poskytovatelia služieb.   

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· PSD2 má rozvinúť platobné služby, chýba register tretích strán

Problémom je prístup 
tretích strán k citlivým údajom 

prostredníctvom screen scrapingu.
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Rozvoj	platobného	prostredia
Zároveň sa otvára priestor pre firmy, ktoré ponú-
kajú finančné technológie. „Víťazmi budú tí, ktorí 
sa rýchlo prispôsobia a poskytnú svojim zákazní-
kom tie najlepšie používateľské skúsenosti,“ hovorí 
Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre Slovenskú a Českú 
republiku. „S fintech a začínajúcimi firmami spo-
lupracujeme v rámci našich inovačných centier 
a spoločne vytvárame digitálne pokročilé riešenia 
pre naše partnerské banky a obchodníkov,“ dopĺňa 
Gajdoš.  

Zásadný prínos smernice PSD2 spočíva v tom, 
že umožňuje ďalší rozvoj platobného prostredia. 
„Vynikajúcim príkladom sú novozavedené pravidlá 
pre posilnené zabezpečenie overovania totožnosti. 
Táto zmena prináša firmám aj spotrebiteľom nové 
možnosti vrátane bezkontaktných technológií, bio-
metrického overovania, čo je overovanie pomocou 
odtlačku prstu či rozpoznávania tváre, alebo mož-
nosti šifrovania dát,“ hovorí Katarína Kakalíková, 
riaditeľka Mastercard pre public policy regiónu 
strednej Európy.

Medzi bankami a fintech spoločnosťami vznik-
ne boj o zákazníkov. „Ide o najzásadnejšiu zme-
nu, ktorú táto regulácia so sebou prináša. Na 
trh totiž vstúpia noví hráči, ktorí budú ponú-
kať nové, unikátne služby. Aj preto sa dá oča-
kávať, že sa časť klientov, korí doteraz využívali 

komunikačné a distribučné kanály výlučne od 
rovnakého poskytovateľa platobných služieb, 
presunie k  iným hráčom na trhu,“ vyhlásil 
Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové 
karty.

Hoci je PSD2 platná už viac ako dva mesiace, na 
detailnejšie zhodnotenie legislatívy je podľa od-
borníkov priskoro. Dôvodom je to, že niektoré 
dôležité časti legislatívy ešte nie sú účinné a že 
mnohé vplyvy zavádzaných zmien bude možné 
pozorovať až v strednodobom či dlhodobom ho-
rizonte. „K zásadným zmenám dôjde až od dňa 
účinnosti súvisiacich prevádzkovo-technických 
noriem, ktoré riešia najmä oblasť silnej autenti-
zácie a bezpečnej komunikácie medzi bankami 
a novými typmi poskytovateľov platobných slu-
žieb,“ hovorí Pavlík.

Tretie	strany	bez	registra
Tretími stranami by mali byť podľa PSD2 rôzne 
fintech spoločnosti. Zatiaľ však neexistuje žiadny 
centrálny register tretích strán, a to vyvoláva určité 
obavy odborníkov. „Problémom je, že keď sa tretia 
strana dostane do internetbankingu prostredníc-
tvom screen scrapingu, u toho klienta tak neuvidí 
len platobné účty, ale uvidí všetky ostatné operácie, 
sporenia, hypotéky, čo už vlastne nie je PSD2,“ ho-
vorí Eva Horváthová, manažérka pre platobné služ-
by zo Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Screen 
scraping je strojové čítanie údajov priamo z obra-
zovky, teda používateľského rozhrania. Pri tomto 
druhu získavania informácií hrozí, že sa subjekt 
tretej strany dostane aj k citlivým údajom, ktoré 
nemá dôvod mať. 

Aj keď síce takýto register neexistuje, dá sa po-
čítať s tým, že tretie strany budú dôveryhodné. 
„Samozrejme, je to licencovaná inštitúcia, to zna-
mená, nie je to niekto, kto by tam liezol a začal 
tam čítať všetko a posielať si peniaze. Ja predpo-
kladám, že keby aj nejaká negatívna situácia na-
stala, tak orgán dohľadu, ako národná banka, by 
v tomto prípade zakročil a zahájil nejaké opatre-
nia,“ hovorí Ján Papajovský z ministerstva finan-
cií Českej republiky. 

PSD2 má rozvinúť platobné služby, chýba register tretích strán ·	BANKY	A	POISŤOVNE

PSD2 môže byť prínosom. 
Zásadným spôsobom totiž 
zvýši konkurenciu na trhu 
platobných služieb.
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zlodejom prístup do domu, ale aj preto, aby ste 
v prípade krádeže vôbec mali nárok na poistné pl-
nenie. „Aby poisťovňa klientovi uhradila škodu pri 
krádeži vlámaním, je potrebné, aby páchateľ pre-
konal prekážku, teda musí vypáčiť zatvorené dvere 
alebo okno. Pred odchodom z bytu ich preto vždy 
skontrolujte,“ hovorí Marián Búlik, finančný analy-
tik OVB Allfinanz Slovensko. 

Ak by sa totiž zistilo pochybenie v zabezpečení, 
alebo nezabezpečenie, poistka sa stáva nefunkčnou. 
Ak ste prišli do vykradnutého bytu, krádež nahláste 
polícii. „Policajná správa je súčasťou dokladov pre 
poisťovňu,“ dopĺňa Búlik. Políciu je potrebné zavolať 
aj v prípade, že zlodej ukradne iba veci nižšej hod-
noty, alebo len poškodí dvere či zárubňu a budete si 
chcieť ich opravu nechať preplatiť poisťovňou. 

Správne	zabezpečenie	bytu
Pred odchodom z bytu a domu je nutné spraviť 
bezpečnostné opatrenia. Opúšťate svoj domov na 
dlhší čas a na absenciu je potrebné ho pripraviť. 
Základom je nešíriť všade informáciu, že opúšťate 
byt. Práve k tomu prispievajú sociálne siete, pro-
stredníctvom ktorých sa o vašej neprítomnosti do-
zvie prakticky každý, kto chce. Ďalším signálom je 
napríklad preplnená schránka. Bolo by fajn, keby 
ju dôveryhodná osoba pravidelne vyberala. Sú to 
najčastejšie chyby cestovateľov, ktoré podporujú 
dlhoročný fakt, že počas dovoleniek pribúda krá-
deží v bytoch a domoch. 

Následne je nutné pred odchodom overiť nedo-
stupnosť bytu. Ako prvé je vhodné mať zatvorené 
okná a dvere. A to nielen preto, aby ste neuľahčili 

POČAS DOVOLENKY 
OCHRÁŇTE DOM, PENIAZE 
AJ PLATOBNÉ KARTY

Na letnú dovolenku je dobré pripraviť aj 
majetok, ktorý zostáva doma. Popri radosti 
z prípravy dobrodružstiev je potrebné pamätať 
aj na vhodné zabezpečenie nehnuteľnosti a 
vlastné financie, ktoré cestovatelia v zahraničí 
potrebujú. Bez obozretnej prípravy sa cestovanie 
môže zmeniť na veľmi nepríjemnú skúsenosť.   

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Počas dovolenky ochráňte dom, peniaze aj platobné karty
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Ak odchádzate z domova na viac dní, uzavrite vodu 
a plyn. V poistných zmluvách sú totiž tieto a po-
dobné bezpečnostné kroky uvedené ako povin-
né. Inak povedané, ste povinní urobiť všetko pre 
to (vrátane uzavretia hlavných prívodov), aby ste 
predišli škode.
 
Pozor	na	nevýhodnú	výmenu	peňazí
Euro je pre cestovateľov výhodným platidlom, pokiaľ 
sú v krajine, kde sa akceptuje. Nie všade je však spo-
ločná európska mena akceptovaná. Vtedy je potreb-
né ju meniť za lokálnu menu. A to buď v zmenárni, 
alebo v bankomate či banke. Vtedy sa prepočítava 
kurz bankou a zvyčajne je výhodnejší. Tak isto je 
potrebné vedieť, koľko za výber v zahraničí zaplatí-
te. Niektoré banky používajú stabilný poplatok bez 
ohľadu na to, koľko vyberáte. Niektoré majú výber 
aj bezplatný či spoplatnený od určitej sumy. Je dob-
ré si to overiť. Vo všeobecnosti však platí, že výber 
z bankomatu je niekoľkonásobne lacnejší pri použití 
debetnej, nie kreditnej karty. Ideálne je vziať si na 
dovolenku teda dve karty. Na platenie a rezervácie 
hotelov kreditku, na výbery klasickú debetnú.

Ak cestujete mimo európskeho kontinentu, opla-
tí sa so sebou vziať si doláre. „Príkladom môže byť 
snaha vymeniť tuniský dinár alebo egyptskú lib-
ru, ale aj meny oveľa exotickejších krajín, naprí-
klad v Juhovýchodnej Ázii, Afrike alebo v Latinskej 
Amerike, kde je dolár často lepšou voľbou než euro,“ 
vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a dodáva, že nik-
de nie je potrebné brať si vysokú hotovosť. Vždy stačí 
platobná karta. Ňou sa dá vybrať hotovosť prakticky 
v každej zaľudnenej oblasti, kde sa nachádza aj banka. 
Nevýhodným je totiž zameniť si aj mnoho peňazí, kto-
ré neminiete, a na konci dovolenky ich tak rozhádže-
te na zbytočnosti. Na cestách po Európe, Severnej 
Amerike a iných bohatších krajinách vám postačí men-
šia hotovosť, ktorá pokryje nutné výdavky, na zvyšok 
výdavkov vám postačí platobná karta. 

Zabudnutý PIN alebo ukradnutú kartu riešte ih-
neď so svojou bankou na špeciálnej infolinke. Uložte 
si jej číslo do telefónu. „Nespoliehajte sa, že sa vám 
nič nestane, a poistite sa. Cestovné poistenie aj pois-
tenie karty sú nutnosť,“ hovorí Ďuďáková.

Nový	systém	bezpečného	platenia	
v zahraničí
Mnohé banky na Slovensku už dnes poskytujú aj 
novú možnosť platenia, ktorú umožnili technologic-
ké inovácie. Ide o možnosť platby mobilom prostred-
níctvom aplikácie Google Pay. Platiť je možné na 
všetkých bezkontaktných platobných termináloch 
nielen na Slovensku, ale aj na ďalších milión pre-
dajných miestach vo svete.

„Platba mobilom, ktorý má väčšina z nás ne-
ustále poruke, urýchli a v konečnom dôsledku 
aj zjednoduší bežné platby kartou. Veríme, že 
v dnešnej dobe mobilných technológií si klienti 
túto službu rýchlo obľúbia,“ hovorí Andrej Zaťko, 
generálny riaditeľ Poštovej banky. 

Takýto typ platby je výhodný práve v zahraničí, 
keďže v kamenných obchodoch neodosiela Google 
Pay číslo platobnej karty. Namiesto toho pre každú 
platbu vytvorí jedinečné virtuálne číslo účtu a zá-
roveň bezpečnostný kód, ktorým bezpečne spojí 
transakciu s konkrétnym bankovým účtom. Ide 
o bezpečnejšiu platobnú metódu než používanie 
platobnej karty.

Počas dovolenky ochráňte dom, peniaze aj platobné karty ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Ideálne je vziať si na dovolenku 
teda dve karty. Na platenie 
a rezervácie hotelov kreditku, 
na výbery klasickú debetnú.

Foto: Shutterstock
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ZMENY V STAVEBNOM SPORENÍ 
BUDÚ MIERNEJŠIE
Autori:	Ivana	Michalová,	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Zmeny v stavebnom sporení budú miernejšie

prémia vyplácaná tak, ako to bolo do-
posiaľ. So zisťovaním výšky príjmov 
bude sporiteľniam pomáhať finančná 
správa. 

Okrem toho sa znižuje podiel 
štátnej prémie na nasporenej sume, 
mení sa teda jej percentuálna výš-
ka. „Tá výrazne prevyšuje súčasné 
priemerné trhové úrokové sadzby 
na vkladoch v komerčných bankách. 
Preto sa navrhuje znížiť minimálnu 
percentuálnu výšku štátnej prémie 
z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. 
V súvislosti s týmto posledným opat-
rením je však dôležité uviesť, že vlá-
dou schváleným návrhom sa zároveň 
zvyšuje maximálna suma štátnej pré-
mie zo 66,39 eura na 70 eur v pro-
spech stavebných sporiteľov. Toto sa 
dotkne všetkých stavebných sporite-
ľov,“ hovorí MF SR.

Zmenil sa však pôvodný zámer 
ministerstva, ktorý počítal s tým, že 
zmení výpočet percentuálnej výšky 
štátnej prémie. Existujúci vzorec sa 
mal zo zákona odstrániť a o maxi-
málnej aj percentuálnej výške štátnej 
prémie sa malo rozhodovať v parla-
mente. Úprava, ktorá prešla vládou, 
však so vzorcom počíta. 

Aktualizovaný	návrh	
Návrh, ktorý prešiel cez vládu, 

počíta s tým, že štátna prémia sa 
bude poskytovať iba v prípade, že 
sa prostriedky použijú na stavebné 
účely. „Nové zmluvy už preto nebu-
dú obsahovať inštitút tzv. priateľ-
ských sporiteľov. To znamená, že po 
novom sa bude poskytnutie štátnej 
prémie viazať na podmienku, že sa 
prostriedky získané stavebným spo-
rením použijú výlučne na stavebné 
účely,“ hovorí rezort financií (MF SR).

Pôvodná, prísnejšia verzia nove-
ly počítala s vekovým aj príjmovým 
stropom na získanie štátnej prémie. 
Neplnoletí sporitelia mali nárok na 
prémiu úplne stratiť. Vláda však 
odklepla menej striktnú úpravu, 
ktorá vekový limit v podstate ruší. 
„Plnoleté osoby tak budú mať nárok 
na štátnu prémiu iba v prípade, ak 
ich priemerný mesačný zdaniteľný 
príjem je najviac 1,3-násobok prie-
mernej mzdy v národnom hospo-
dárstve. Toto sa bude týkať všetkých 
plnoletých stavebných sporiteľov 
vrátane tých, ktorí už majú uzatvo-
rené zmluvy o stavebnom sporení. 
Neplnoletým osobám bude štátna 

Zmeny okolo štátnej prémie sa 
týkajú aj nároku v prvom roku spo-
renia. Klienti, ktorí uzavrú zmluvu 
o stavebnom sporení v druhom pol-
roku, nebudú mať možnosť získať 
maximálnu štátnu prémiu, ale iba 
najviac polovicu. Pôvodná novela 
pritom počítala s tým, že o maximál-
nom nároku na štátnu prémiu bude 
rozhodovať počet mesiacov, v kto-
rých bola počas prvého roku zmluva 
platná. 

Vláda okrem toho odsúhlasila aj 
to, že v roku, keď klient čerpá medzi-
úver, nemá nárok na štátnu prémiu. 
„Toto opatrenie bude zároveň viesť 
sporiteľov, ktorí si uzatvoria zmluvu 
o stavebnom sporení, k zodpoved-
nému zadlžovaniu sa, pretože budú 
viac motivovaní k dlhodobému spo-
reniu, ktoré je podporované štátnou 
prémiou. Po nasporení požadovanej 
sumy majú možnosť získať aj zvý-
hodnený stavebný úver,“ dopĺňa MF 
SR. Táto zmena sa bude vzťahovať až 
na nové zmluvy o medziúvere, ktoré 

Vláda schválila novelu zákona o stavebnom 
sporení. Tento produkt bude menej 
atraktívny, no rezort financií oproti 
pôvodnému návrhu novely urobil ústupky. 

Vekový strop pre 
získanie štátnej prémie 
sa napokon nezavedie.
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pre budúcnosť v rámci medzirezort-
ného pripomienkového konania.

Ministerstvo systém stavebné-
ho sporenia novelizuje, pretože ho 
považuje za zastaraný. „Našou sna-
hou je urobiť z produktu, ktorý má 
takmer 20 rokov, produkt, ktorý 
viac zodpovedá dnešnej dobe. Pre 
mňa je dôležité, že sme dosiahli 
konsenzus. Novela prinesie vyššiu 
adresnosť, efektívnosť a účelovosť 
a, samozrejme, aj vyššiu mieru zod-
povednosti,“ uviedol po rokovaní 
vlády podpredseda vlády a minister 
financií Peter Kažimír. 

Sporiteľne sa snažia upriamiť 
pozornosť na výhody, ktoré tento 
produkt môže prinášať. „Treba upo-
zorniť na celý rad benefitov staveb-
ného sporenia pre spoločnosť. Štátu 
sa systematicky z každého eura 
štátnej prémie vracia vo forme daní 
a odvodov až 6 eur späť. Každý rok 
sa prostredníctvom existencie sta-
vebného sporenia vytvorí približne 
30-tisíc pracovných miest v sta-
vebníctve a naň napojených odvet-
viach,“ hovorí predseda predstaven-
stva Wüstenrot stavebnej sporiteľne 
Jozef Adamkov. 

Stavebné sporenie je dôležitým 
nástrojom, ktorý klientom môže 
pomôcť dostať sa k bývaniu bez 
hypotéky. „Nateraz môžeme kon-
štatovať, že stavebné sporenie má 
v súčasnosti opodstatnenie a jeho 
význam rastie aj v súvislosti so sprí-
sňovaním podmienok poskytovania 
úverov na bývanie zo strany NBS, 
znižovaním parametra loan to va-
lue (pomer výšky úveru a hodnoty 
založenej nehnuteľnosti – pozn. 
red.) a potrebou preukázania vlast-
ných zdrojov na strane klienta (až 
do 20 %) pri žiadosti o úver,“ hovorí 
Daniela Vlčková.

Sporiteľne	výrazne	
protestovali

Výhrady samotných stavebných 
sporiteľní môžu naznačovať, čo 
mohlo ministerstvo viesť ku kom-
promisnému návrhu. Samotné spo-
riteľne mali veľké výhrady k zave-
deniu vekovej hranice. Obmedzenie 
sporiteľov na základe veku je v úpl-
nom rozpore so snahou celej spo-
ločnosti podporovať bývanie pre 
mladých. Štát tak nehodlá podporo-
vať sporenie pre deti a umožniť im 
v 18-tom roku veku mať dostatok 
vlastných finančných prostriedkov 
na vlastné bývanie. Naopak, chce im 
nárok na štátnu prémiu zrušiť,“ uvá-
dza predseda predstavenstva Prvej 
stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. 

Rovnako veľkú nevôľu vyvolal aj 
pôvodný návrh na zmenu výpočtu 
štátnej prémie. „Návrat určovania 
výšky štátnej prémie do parlamentu 
by znamenal každoročnú neistotu 
pre stavebných sporiteľov a návrat 
politicky motivovaných rozhodnutí 
do tohto segmentu. Objektívny ma-
tematický vzorec, ktorý sa používa 
od roku 2005, vychádza z aktuálnej 
situácie na trhu. Preto politické roz-
hodnutie rozhodne nie je lepším rie-
šením,“ povedal predseda predsta-
venstva ČSOB stavebnej sporiteľne 
Radomír Kašiar. 

Zaznievajú aj výhrady ku kro-
kom, ktoré sa v novele stále nachá-
dzajú. „Návrh na zrušenie štátnej 
prémie vo fáze medziúveru pova-
žujeme za diskriminačný. Pri jeho 
realizácii by sa predĺžil čas splatenia 
medziúveru pre všetkých klientov, 
a znamenalo by to zvýšené zaťa-
ženie rozpočtov rodín, pričom ide 
spravidla o nízkopríjmové skupi-
ny obyvateľstva, vrátane seniorov,“ 
uviedlo občianske združenie Budovy 

budú uzatvorené od 1. januára 2019. 
Návrh, ktorý prešiel, taktiež ne-

počíta s otvorením systému staveb-
ného sporenia na tri mesiace.

Sociálni	partneri	kompromis	
vítajú

Miernejší návrh podporila aj 
Hospodárska a sociálna rada SR, teda 
tripartita. „Republiková únia zamest-
návateľov (RÚZ) k návrhu v medzire-
zortnom pripomienkovom konaní 
predložila zásadné pripomienky, 
ktoré boli prerokované a rozpory 
s predkladateľom odstránené. RÚZ 
berie návrh zákona v predloženom 
znení na vedomie bez pripomienok,“ 
uvádza RÚZ.

Veľmi podobný postoj vyjadrilo 
aj združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS). „ZMOS k predloženému ná-
vrhu zákona neuplatňuje žiadne zá-
sadné pripomienky. ZMOS navrhuje, 
aby HSR SR odporučila návrh záko-
na na ďalšie legislatívne konanie,“ 
uvádza sa v stanovisku ZMOS. Bez 
pripomienok je aj Asociácia zamest-
návateľských zväzov a združení SR 
(AZZZ SR) a odporúča ďalšie legisla-
tívne konanie. 

Rovnaké odporúčanie dala aj 
Konfederácia odborových zväzov 
SR, hoci upozorňuje na určité ob-
medzenia. „Poukazujeme na to, že 
výška príjmu do 1,3-násobku prie-
mernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve SR obmedzí čerpanie 
štátnej prémie v Bratislavskom kra-
ji. V roku 2017 predstavovala takto 
určená hrubá mzda 1 240,2 eura 
mesačne. Priemerná hrubá mesačná 
mzda v Bratislavskom kraji dosahuje 
takmer túto hranicu, pričom životné 
náklady, najmä náklady na obstaranie 
nehnuteľnosti, sú výrazne vyššie ako 
v ostatných krajoch,“ hovorí KOZ.

Zmeny v stavebnom sporení budú miernejšie ·	BANKY	A	POISŤOVNE
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potápať sa do Egypta. V tomto prípade môže byť 
lepšie uzavrieť konkrétnejšie poistenie v presnom 
termíne cesty. Takáto cesta si totiž môže vyžiadať 
napríklad pripoistenie rizikových športov. 

Kam	cestujem?
Cestovné poistenie má v poistných podmienkach 
určenú územnú platnosť. Klienti by si mali dať po-
zor napríklad na to, aby s poistením platným pre 
Európu necestovali mimo tohto regióna. Zároveň je 
dobré sledovať odporúčania rezortu zahraničných 
vecí, ktoré sa týkajú cestovania. Ak sa klientom sta-
nú v krajine, kam ministerstvo neodporúča cesto-
vať v dôsledku nepokojov, poistné udalosti, môže 
ich poisťovňa vylúčiť z poistného krytia. 

Aký	je	účel	cesty?
Občania, ktorí relatívne často cestujú na relatívne 
kratšie zahraničné cesty, budú mať trochu odlišné 
požiadavky na cestovné poistenie v porovnaní na-
príklad s občanmi, ktorí celý rok pracujú doma a je-
den až dvakrát ročne sa vyberú buď do exotických 
destinácií, alebo lyžovať. 

Pre klientov, ktorí absolvujú častejšie, kratšie a me-
nej náročné cesty, môže byť výhodné všeobecnejšie 
celoročné cestovné poistenie. Takýto produkt môže 
relatívne bez problémov pokryť napríklad opakujú-
ce sa pracovné cesty do zahraničia. Naopak, jedno-
razové špecializovanejšie poistenie môže byť vhod-
né pre klientov, ktorí raz ročne vyrazia napríklad 

PÄŤ OTÁZOK, 
KTORÉ BY SI KLIENT 
MAL POLOŽIŤ PRI VÝBERE 
CESTOVNÉHO POISTENIA

Cestovné poistenie sa javí ako jednoduchší 
štandardizovaný produkt, ktorý si zvládne 
správne vybrať každý. Napriek tomu je dobré 
položiť si pri výbere poistenia správne otázky. 
Odpovede na ne môžu záujemcom o poistenie 
výrazne pomôcť pri výbere správneho produktu.   

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Päť otázok, ktoré by si klient mal položiť pri výbere cestovného poistenia
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Aký	rozsah	poistenia	by	som	mohol	
potrebovať?
Rôzny rozsah poistenia môže byť potrebný aj pri 
relatívne podobnom druhu ciest. Klienti, ktorí ces-
tujú na letnú dovolenku k moru, môžu mať rôzne 
potreby. Klienti by si mali preto pred odchodom 
rozmyslieť, či celý pobyt strávia na jednom mieste, 
napríklad v hotelovom rezorte, alebo mienia cesto-
vať. Klienti, ktorí sa budú presúvať, by sa mohli za-
ujímať napríklad o to, ako sú chránení v prípade, že 
si požičajú auto a pustia sa do premávky. Zároveň 
klienti, ktorí sa pohybujú, by sa mohli zaujímať 
o situáciu, ktorá nastane v prípade straty dokladov. 

Tiež môže byť dôležité, či klienti letia, alebo cestu-
jú inak. Klienti cestujúci letecky by mohli uvažo-
vať napríklad o poistení pre prípad zrušenia letov. 
Zaujímavé môže byť aj poistenie storna letu, na-
príklad v situácii, keď klienti kupujú letenky dlhé 
mesiace vopred. 

Aké	vysoké	krytie	potrebujem?
Výška krytia má do určitej miery dva rozmery. 
Jednou stranou mince je krytie rizík spojených 
s nákladmi na zdravotnú starostlivosť v zahraničí. 
Ošetrenie v zahraničí, ale aj zásah horskej služby 
sa môže vyšplhať do astronomických výšok, zdra-
votné komplikácie môžu stáť desaťtisíce eur. Ak 

by ich zranený cudzinec mal hradiť sám, môže to 
pre neho znamenať existenčné problémy. Z toh-
to dôvodu je dobré uvažovať o krytí nákladov na 
zdravotnú starostlivosť v relatívne vyšších sumách. 
To môže platiť aj pre poistenie zodpovednosti za 
škodu.

Druhou stranou rovnakej mince je poistné krytie 
majetku. Dobré je zamyslieť sa aj nad tým, akú ba-
tožinu nesú cestovatelia so sebou. Ak je podstatou 
zahraničnej cesty hľadanie krásnych scenérií a vy-
tváranie krásnych fotografií, pravdepodobne bude 
súčasťou batožiny drahší fotoaparát, prípadne via-
cero objektívov. Takíto cestovatelia by sa teda ne-
mali uspokojiť s tým, že cestovné poistenie chráni 
aj batožinu, dôležité je zisťovať aj výšku poistnej 
sumy. Táto suma sa dá navyšovať napríklad for-
mou pripoistenia.

Dá	sa	orientovať	podľa	ceny?
Cena môže byť určitým ukazovateľom, nemala by 
však byť najzásadnejším rozhodovacím kritériom 
pri výbere konkrétneho produktu. Klient by mal za 
vyhovujúce považovať len tie poistenia, ktoré vyho-
vujú jeho potrebám, a rozhodovanie medzi vyhovu-
júcimi produktmi môže uľahčiť práve cena. Ak je na 
to priestor, cenu môže znížiť upravenie niektorých 
parametrov, napríklad zníženie poistných súm. 

Päť otázok, ktoré by si klient mal položiť pri výbere cestovného poistenia ·	BANKY	A	POISŤOVNE
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Limitujúci	príjem	a dĺžka	zamestnania
Limitujúce sú v niektorých bankách aj iné sku-
točnosti, ako výška príjmu či dĺžka zamestnania. 
„Klient pracujúci v zahraničí môže požiadať o hypo-
tekárny úver za predpokladu, že pracuje v danej fir-
me minimálne 12 mesiacov a výška jeho príjmu je 
minimálne 700 eur,“ spresňuje Zuzana Žiaranová, 
hovorkyňa Tatra banky. Podmienky jednotlivých 

Zamestnanci	majú	zelenú
Hypotekárny úver na Slovensku si môžu vybaviť 
aj občania, ktorí majú iba príjmy zo zahraničia. 
Dôležitou okolnosťou však je, či žiadateľ pracuje 
za hranicami ako podnikateľ, alebo zamestnanec. 
V prípade, že pracoval ako zamestnanec, banky 
príjmy akceptujú. Väčší problém nastáva, ak žia-
dateľ o hypotéku v zahraničí podniká. Vtedy sa 
môže stať, že úver na Slovensku nedostane. V nie-
ktorých bankách však majú výnimky z podnikania 
napríklad opatrovatelia a opatrovateľky v Rakúsku 
a profesionálni športovci. Výnimkou z podnikateľ-
skej činnosti môže byť taktiež príjem z Českej re-
publiky. „Príjem z podnikateľskej činnosti je mož-
né akceptovať iba z Českej republiky,“ hovorí Anna 
Jamborová, hovorkyňa ČSOB. 

HYPOTÉKU NA SLOVENSKU 
BANKY POSKYTNÚ 
AJ ĽUĎOM ZAMESTNANÝM 
V CUDZINE

Čoraz viac Slovákov odchádza kvôli práci 
do zahraničia alebo tam sezónne pracuje. 
Napriek tomu nestráca možnosť získať na 
nehnuteľnosť na Slovensku hypotekárny úver. 
Omnoho komplikovanejšiu situáciu majú 
ľudia, ktorí sa rozhodli v zahraničí podnikať.  

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Hypotéku na Slovensku banky poskytnú aj ľuďom zamestnaným v cudzine

Banky uznávajú príjmy 
predovšetkým tých žiadateľov, 

ktorí sú zamestnaní v EÚ.
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bánk sa však môžu líšiť. „Pracovný pomer u ak-
tuálneho zamestnávateľa musí trvať nepretržite 
minimálne 13 mesiacov,“ dopĺňa Marta Cesnaková, 
hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Niektoré banky tiež dokážu financovať aj klientov, 
ktorí pracujú sezónne, alebo klientov, ktorí pobe-
rajú dôchodky. „Financovať dokážeme aj klientov, 
ktorí pracujú v sezónnych cykloch, čiže niekoľko 
mesiacov v roku. Podmienkou je, aby v čase poda-
nia žiadosti existoval pracovný pomer a klient bol 
schopný preukázať vyplatenú mzdu minimálne 
za jeden mesiac nového sezónneho cyklu,“ hovorí 
Cesnaková. „Akceptujeme aj dôchodky zo zahra-
ničia, ktoré sú vyplácané inštitúciou obdobnou 
sociálnej poisťovni, ale nesmú byť vyplácané v ho-
tovosti,“ dopĺňa.

V prípade refinancovania úveru banky postupujú 
bežne ako pri poskytovaní nového úveru. „Klient 
môže hypotéku refinancovať štandardne, ako 
klient zarábajúci na území Slovenska,“ dopĺňa 
Žiaranová.

Akceptovateľné	krajiny	
Podstatnou okolnosťou je to, kde má žiadateľ 
uzavretý pracovný pomer. „Príjem z pracovného 
pomeru v zahraničí akceptujeme za podmienky, že 
klient má pracovný pomer v štáte, ktorý je členom 
EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo 

Švajčiarsku,“ hovorí Cesnaková. Žiadateľov, ktorí 
spĺňajú územné požiadavky bánk, sa môže dotknúť 
obmedzenie výšky poskytnutého úveru. „V tomto 
prípade platí pre slovenských rezidentov obmedze-
nie pre úvery vo výške maximálne 80 % z hodnoty 
zakladanej nehnuteľnosti a pre nerezidentov ma-
ximálne do výšky 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. 
Príjem zo zahraničia akceptujeme vo výške 85 % 
z vypočítaného čistého príjmu,“ hovorí Jamborová. 

Dôležité	dokumenty	
Ak žiadateľ splnil podmienku zamestnanosti 
a pracuje v jednej z krajín EÚ, tak pri žiadaní úve-
ru je postup identický ako postup pri príjmoch zo 
Slovenska. K takýmto dokumentom určite patrí 
potvrdenie o príjme, výplatné pásky a výpisy z účtu. 
„V prípade pracovného pomeru v Írsku o vo Veľkej 
Británii je potrebné predložiť formulár P60 (End of 
Year Certificate),“ spresňuje Cesnaková. Niektoré 
banky tiež vyžadujú overené kópie pracovnej zmlu-
vy a pracovného povolenia, prípadne aj povolenia 
k pobytu. V tomto prípade závisí od toho, či ho vy-
žaduje krajina, v ktorej žiadateľ pracuje. 

Pri týchto dokumentoch je dôležitý aj jazyk, v ktorom 
je dokument vypracovaný a predložený. V takomto 
prípade vyhovuje predovšetkým slovenský jazyk, ďa-
lej český a anglický jazyk. Pre niektoré banky je prija-
teľný aj nemecký či maďarský jazyk. Pri iných jazy-
koch si banky vyžiadajú úradný preklad. 

Hypotéku na Slovensku banky poskytnú aj ľuďom zamestnaným v cudzine ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Foto: Shutterstock
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projektu si nemuseli hľadať prácu, ani sa zapájať 
do sociálnych programov či registrovať sa na úrade 
práce. Ak sa počas trvania projektu účastníci za-
mestnali, o nárok na základný príjem neprišli. 

Fínsko celý projekt zacielilo na nezamestna-
ných a rozhodlo sa prístup k situácii týchto ľudí 
zmeniť. Vláda v krajine prijala novú legislatívu 
a úplnú podporu v nezamestnanosti získajú iba 
ľudia, ktorí počas troch mesiacov odpracujú aspoň 
18 hodín. Fínske úrady nevylučovali, že by zák-
ladný príjem zaviedli, momentálne to však nie je 
aktuálne. 

Pokusy	aj	v	iných	krajinách
Pokusov o zavedenie základného príjmu bolo už 
niekoľko. V sedemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia boli pokusy o zavedenie základného príjmu 
v niektorých oblastiach v USA, navyše v osemde-
siatych rokoch sa myšlienka základného príjmu 
objavila na Aljaške. Svoje skúsenosti má India či 
Namíbia. Stále živá je myšlienka základného príj-
mu v niektorých oblastiach Holandska aj Kanady.

Základný príjem sa objavuje v rôznych obme-
nách, v rôznych časoch a v rôznych krajinách. 

Základnou myšlienkou je zabezpečiť všetkým ob-
čanom krajiny nepodmienený príjem. Vo veľkom 
rozsahu a dlhodobo tento systém nefunguje, viace-
ro krajín ho však testuje. Nateraz sa chýli ku kon-
cu aj fínsky program základného príjmu zameraný 
na nezamestnaných. Dvojročný pokus sa na konci 
roku 2018 skončí, nebude pokračovať. 

Fínsko	končí
Fínsko pokusy so základným príjmom ukončí na 
konci tohto roku, údaje z neho začne vyhodnoco-
vať až na budúci rok. „Experiment sme spustili v ja-
nuári 2017 a bude pokračovať do konca roku 2018. 
V súčasnosti neplánujeme pokračovať či rozširovať 
tento experiment po tomto termíne,“ uviedla Kela, 
fínska agentúra sociálneho zabezpečenia, ktorá 
projekt základného príjmu odštartovala. 

Fínsko do projektu zapojilo 2 000 dlhodobo ne-
zamestnaných ľudí, ktorí od štátu mesačne dostali 
ako základný príjem 560 eur. Ľudia zapojení do 

PENIAZE LEN TAK ZA NIČ? 
ZÁKLADNÝ PRÍJEM SA DLHODOBO 
A PLOŠNE UCHYTIŤ NEDOKÁZAL

Myšlienka základného príjmu, teda ničím 
nepodmieneného príjmu od štátu, dlhodobo 
zatiaľ nefunguje. Tento koncept však môže 
byť jednou z ciest, ako sa vyrovnať s výzvami, 
ktoré ľuďom prinesie technologický pokrok.  

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Peniaze len tak za nič? Základný príjem sa dlhodobo a plošne uchytiť nedokázal



59

Zaujímavá je situácia v Nemecku, kde taktiež exis-
tuje možnosť dostať sa k základnému príjmu. Na 
základe crowdfundingových zdrojov vznikla lotéria, 
ktorej výhrou je práve základný príjem na jeden 
rok. 

Plusy	aj	mínusy
Ekonomický koncept základného príjmu má výho-
dy aj nevýhody. Základný príjem sa totiž môže pou-
žiť ako jeden z nástrojov na zmierňovanie sociálnej 
nerovnosti a chudoby. Navyše koncept základného 
príjmu môže byť v budúcnosti opäť aktuálny, keďže 
čoraz väčšia časť priemyslu je robotizovaná. Práve 
toto môže byť jeden zo spôsobov, ako prerozdeľo-
vať zdroje v čase, keď budú ľudskú prácu nahrádzať 
stroje. Zároveň existujú úvahy o tom, že základný 
príjem môže priniesť efektívnejšie fungovanie štá-
tu a rozpočtové úspory. 

Zástancovia základného príjmu hovoria aj 
o tom, že základný príjem môže prečistiť pracovný 
trh. Na pracovné pozície by sa mohli dostávať pre-
dovšetkým ľudia, ktorí chcú pracovať, zároveň by 
podľa zástancov základného príjmu vznikalo viac 
čiastočných úväzkov, sto ľudí by sa tak dokázalo 
„podeliť“ napríklad o 70 pracovných miest. 

Nevýhody zdôrazňovali napríklad švajčiarski 
občania, ktorí základný príjem v roku 2016 jed-
noznačne odmietli. Významnú úlohu pri vše-
ľudovom hlasovaní Švajčiarov zohrali obavy 
z kondície verejných financií. V kampani tiež 
zaznievalo aj to, že s pretrhnutím väzby medzi 
príjmom a vykonanou prácou sa spájajú spolo-
čenské riziká.

To, či základný príjem je nástrojom na zmier-
ňovanie miery chudoby, je prinajmenšom sporné. 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) analyzovala možnosti zavedenia mini-
málneho príjmu vo Fínsku, v Taliansku, vo Veľkej 
Británii a vo Francúzsku. Pre každú krajinu určila 
OECD výšku nákladov na aktuálne vyplácané so-
ciálne dávky a na základe toho určila výšku zák-
ladného príjmu, ktorý by mal tieto dávky nahradiť. 
Z pohľadu rozpočtu tak nevznikala žiadna dodatoč-
ná záťaž. Vo všetkých štyroch krajinách však výš-
ka základného príjmu nedosahuje príjem, ktorý je 
určený ako hranica chudoby. Ak by mal základný 
príjem zásadne znižovať mieru chudoby, potrebné 
by bolo výrazné zvýšenie daní. 

Účinok na verejné financie nie je jednoznačný. 
Podľa OECD by Fínsko a Taliansko dokázali posky-
tovať základný príjem vo výške súčasných dávok 
a dosiahnuť úsporu. Francúzsko by podľa OECD 
bolo v podstate na nule. Naopak, v prípade Veľkej 
Británie by si zavedenie základného príjmu vyžia-
dalo dodatočné náklady.

Základ	v	prerozdelení
Základný príjem funguje na princípe redistribúcie. 
Na základný príjem v rovnakej výške sa vo forme 
daní skladajú všetci občania. Tí vysokopríjmoví 
platia za rovnaký príjem relatívne viac ako obča-
nia s nízkym príjmom. Svetové ekonomické fórum 
upozornilo na údaje z USA, kde si 60 % relatívne 
chudobnejšieho obyvateľstva prerozdelilo na zák-
ladnom príjme 1,8 bilióna USD. Títo ľudia na da-
niach zaplatili 900 miliárd USD, čiže skončili s pre-
bytkom vo výške 900 miliárd USD. Zároveň 40 % 
najbohatších Američanov získalo na základnom 
príjme 1,2 bilióna USD, no na daniach zaplatili 2,1 
bilióna USD. Títo ľudia sú teda v deficite 900 mili-
árd USD.

Peniaze len tak za nič? Základný príjem sa dlhodobo a plošne uchytiť nedokázal ·	EKONOMIKA

To, či základný príjem je 
nástrojom na zmierňovanie 
miery chudoby, je 
prinajmenšom sporné.
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LÍDRI	· Mikko Annala: Základný príjem je ako chlieb, ak si ho chcete natrieť, musíte pracovať

MIKKO ANNALA:

Mikko Annala pomáhal fínskej vláde pripravovať 
experiment so základným príjmom, ktorý sa na konci 
tohto roku po dvoch rokoch skončí. Podľa jeho slov 
môže základný príjem fungovať, no žiadna krajina 
k nemu dnes nie je blízko. Pre magazín Financial 
Report počas konferencie Itapa 2018 hovoril viac 
o tom, ako vyzerá experimentovanie fínskej vlády, 
aj o tom, prečo základný príjem vo Fínsku končí.

Autor:	Ján	Beracka

ZÁKLADNÝ PRÍJEM JE AKO CHLIEB, 
AK SI HO CHCETE NATRIEŤ,

MUSÍTE PRACOVAŤ

Aké sú limity, ktoré vláda má pri experimen-
tovaní? Musí sa starať o občanov a má množ-
stvo povinností, kam až teda môže zájsť?
Dôležitá je otázka etiky, to je významný limit, pre-
tože vláda sa vždy musí pohybovať v etickej rovine. 

Zároveň pri nastavovaní experimentu je po-
trebné byť opatrný, pretože vláda sa k jednotlivým 
skupinám obyvateľov nemôže v tejto situácii sprá-
vať rovnako. Rôzny prístup k občanom je dôležitý, 
aby vznikli skupiny, ktoré bude medzi sebou mož-
né porovnať. To pri experimente je jednoducho ne-
vyhnutnosť, nedá sa tomu vyhnúť. 

Vláda však v tomto zmysle hazarduje s dôverou 
občanov. Predstavte si situáciu, že ja ako občan 
získam v rámci experimentu v porovnaní s vami 

Ako to vo všeobecnosti vyzerá, keď vláda 
experimentuje? Prečo vláda takéto veci robí 
a nemá čas overovať hypotézy inak?
To je dobrá otázka. Podľa mňa je kľúčové to, že pri 
tvorbe rôznych politík musí vláda zohľadňovať 
množstvo rôznych hľadísk, ktoré prináša realita. 
Súbežne v každej krajine prebieha množstvo rôz-
nych procesov, do úvahy musí vláda brať aj poli-
tický cyklus, teda to, že prídu ďalšie voľby. Okrem 
toho sa v každej krajine dejú náhle udalosti, ktoré 
si vyžadujú rýchlu reakciu. 

Získanie spoľahlivého dôkazu o čomkoľvek si 
žiada svoj čas a trpezlivosť. Môžeme vládu učiť, aby 
bola trpezlivejšia a aby bola schopná počkať si na 
skutočné dôkazy. 
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sme sa rovno rozhodli pre zavedenie základné-
ho príjmu v krajine. Mohla by to ukázať až séria 
experimentov. 

Momentálne sme teda v situácii, že žiadna 
krajina nie je schopná zaviesť základný prí-
jem vo veľkom meradle?
Načrtnem situáciu vo Fínsku, ktoré má päť a pol 
milióna obyvateľov. Môžu sa objaviť negatíva spo-
čívajúce v tom, že občania budú pasívni. Mohli by 
si povedať, že s peniazmi, ktoré dostávajú len tak, 
sú spokojní a pre vlastné potešenie budú písať ro-
mány a maľovať obrazy. Bol by to problém, ak by 
sa takto správala celá spoločnosť. Ja však neverím, 
že by sa to stalo, no pripustime, že by sa to stalo. 
Dnes je bezpečnejšie, aby sa tento negatívny jav 
prejavil len na vzorke 2 000 ľudí počas experimen-
tu trvajúceho dva roky. Ak by sa tak zachovala celá 
spoločnosť, Fínsko by zbankrotovalo. 

To je podľa mňa dôvod, pre ktorý sa v súčasnos-
ti do rozsiahleho experimentu nikto nepúšťa. Ja 
si však myslím, že toto je kľúčová vec, ktorú bude 
potrebné preskúmať. Aj množstvo svetových lídrov, 
vrátane amerického exprezidenta Baracka Obamu 
a podnikateľa Elona Muska, hovorí, že s nástupom 
umelej inteligencie a automatizácie výroby bude 
potrebné túto oblasť skúmať. 

nejakú zásadnú výhodu. Vtedy môže vo vás vznik-
núť pocit, že ste občan druhej kategórie. Rovnako 
to hrozí, ak vy budete musieť zniesť nejaké zásadné 
znevýhodnenie, povedzme, že úplne prídete o všet-
ky druhy podpory, ktoré štát poskytuje, iba preto, 
aby sa ukázalo, čo to s vami urobí. Aj v tomto prí-
pade môže vo vás vzniknúť nedôvera voči vláde, 
ktorá vás do tej situácie dostala. To je teda ďalší 
významný faktor, ktorý musí vláda zvažovať. 

Jedným z veľkých projektov, na ktorých ste 
pracovali, je experiment so základným príj-
mom. Doposiaľ bolo v mnohých krajinách 
viacero pokusov, nikde sa tento projekt ne-
pretavil do širokospektrálneho dlhodobého 
systému. Prečo?
Mohlo by za tým byť to, že v tomto prípade ide 
o obrovskú zmenu fungovania sociálneho systému. 
Zavedenie základného príjmu je riskantné, navyše 
žiadne z doterajších pokusov naozaj neboli celoná-
rodné či vo veľkom rozsahu. 

Myslím si, že pokiaľ sa ako vláda odhodláte 
k takej obrovskej zmene sociálneho systému, nie je 
dobré spoliehať sa iba na jeden experiment, malo 
by ich byť určite viac. To platí aj pre Fínsko. Hoci 
projekt aj dobre zostavíme a získame pozitívne vý-
sledky, pravdepodobne by to nestačilo na to, aby 
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bez ohľadu na príjem. Pravdou však je, že iba 
hádam. 

Je podľa vás možné nastaviť mechanizmus zá-
kladného príjmu tak, aby tí, ktorí nechcú pra-
covať, mali ten príjem taký vysoký, že budú 
žiť na spoločensky akceptovanej úrovni?
Z môjho pohľadu je základný príjem chlebom, na kto-
rom však nič nie je. Ak si na ten chlieb chcete natrieť 
maslo, musíte pracovať, aby ste si ho mohli dovoliť. 
Mechanizmus základného príjmu musí byť nastavený 
tak, aby rozhodnutie ísť do práce prinášalo výhodu. 

Odpoveď na vašu otázku by nám však dala rov-
nica, ktorá nie je úplne jednoduchá. Spoločnosť 
vníma svoje náklady podľa toho, koľko je ľudí, ktorí 
nepracujú. Čím viac ľudí bude pracovať, tým vyšší 
bude teoreticky môcť byť základný príjem, keďže 
je viac ľudí, ktorí platia dane. Neviem, kde presne 
leží hranica, o ktorej hovoríme, základný príjem 
by však určite nemal byť taký vysoký, že si môžete 
dovoliť takmer všetko. Produktívni ľudia by totiž 
stratili výhodu, ktorú by mali mať. 

Existuje množstvo modelov základného príjmu, 
niektoré dokonca rátajú s tým, že od istej výšky sa 
bude základný príjem zdaňovať. Pointou však je, že 
výhoda z toho, keď pracujete, musí existovať. 

Napokon, paradoxné situácie existujú aj dnes. 
Fínsky sociálny systém je pomerne starý, existuje 
desiatky rokov. Jeho súčasťou je množstvo dávok 
a niektorým ľuďom sa do práce jednoducho ísť ne-
oplatí, keďže by o tieto dávky prišli. Práve základný 
príjem by tento problém vyriešil, keďže práca by za 
každých okolností znamenala peniaze navyše. 

Hovoríte o mnohých výhodách, prečo teda fín-
sky projekt základného príjmu na konci roka 
skončí?
Samozrejme, bol by som rád, keby pokračoval. 
K jeho koncu však prispieva viacero politických 

Je možné, že bohatstvo, ktoré sa bude na svete 
vytvárať, sa vo väčšej miere bude koncentrovať 
do rúk veľmi malej skupiny ľudí. Meniť sa zrejme 
bude aj podoba pracovného trhu. Môže sa stať, že 
v think-tankoch budú pracovať roboty, môže sa 
stať, že prácu vodičov, novinárov budú robiť roboty. 
Spoločnosť by mala očakávať, že vy aj ja sa budeme 
snažiť nejako riešiť svoju situáciu, ak naše pracov-
né miesta nebudú existovať. Preto je dôležité tieto 
nové možnosti skúmať. 

Mohol by byť základný príjem určitou formou 
„zdanenia strojov“, presunu pridanej hodnoty, 
ktorú vytvárajú smerom k ľuďom?
Vašej otázke rozumiem, no zdaňovanie robotov 
v pravom zmysle slova by spomalilo inovácie, do 
takto nastaveného systému sa krajiny púšťať nebu-
dú. Takéto uvažovanie o úlohe základného príjmu 
sa mi však páči. 

Kritici naopak hovoria, že je nebezpečné po-
rušiť vzťah medzi prácou a mzdou. Ako to 
vnímate?
Je to jedna z najdôležitejších otázok, na ktoré je 
potrebné nájsť odpoveď. Úlohou experimentu so 
základným príjmom je aj hľadanie zmysluplného 
vzťahu medzi jednotlivcom a spoločnosťou. V tom-
to bode je problém s tým, že nevieme, čo sa v bu-
dúcnosti stane, je ťažké to modelovať. 

Môže sa stať, že ľudia, ktorí budú mať k dis-
pozícii základný príjem, sa stanú produktívnej-
šími. Môžu dokonca začať viac pracovať. Mohlo 
by sa však stať, že práca, tak ako ju dnes pozná-
me, prestane existovať a produktivita ľudí sa pre-
sunie inam. Viac by mohlo byť dobrovoľníkov či 
ľudí, ktorí len tak budú pomáhať susedom. Možno 
vzniknú nové formy ľudskej činnosti. 

Je nepravdepodobné, že by ľudia ostali ležať 
doma v posteli... 
Ja tiež verím, že väčšina z nás je prirodzene zve-
davá. Aj behavioristické výskumy ukazujú, že ľudia 
túžia prispievať k zlepšeniu spoločnosti, pomáhať 
iným, že z toho majú radosť. Tiež chceme patriť do 
rôznych spoločenských skupín. Môj osobný odhad 
je, že väčšina ľudí by začala s nejakou činnosťou 
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Do pätnástich rokov bude 
základný príjem v jednej 
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dôvodov. Zamestnanosť je jedna z ťažiskových oblastí, 
ktorej sa venuje súčasná vláda a môj tip je, že potre-
bujú rýchlo vidieť nejaké výsledky. Základný príjem 
je projekt s omnoho dlhodobejšou perspektívou, na 
výsledky treba čakať. Možno nie je dostatok politickej 
vôle sa tým teraz zaoberať. Očakávam však, že ten-
to projekt vyvolá množstvo politických debát, a táto 
téma by sa mohla v budúcnosti vrátiť na stôl. 

Vláda sa s experimentovaním, ako s metódou 
tvorby svojej politiky, stále zoznamuje a učí sa. 
Preto projekt základného príjmu neposudzuje iba 
podľa toho, či je, alebo nie je aktuálny experiment 
úspešný. Veľkým úspechom tohto experimentu 
je, že sa táto téma dostala do verejného priestoru. 
Mnoho politikov v súčasnosti navrhuje vlastné mo-
dely. Výsledky experimentu však ešte nepoznáme, 
dostaneme sa k nim až začiatkom budúceho roka. 

Zvláštna situácia sa odohrala v roku 2016 vo 
Švajčiarsku. Občania v referende odmietli zá-
kladný príjem vzhľadom na obavy o kondíciu 
verejných financií. To znie ako pozoruhodná 
občianska uvedomelosť...
S tým súhlasím, množstvo iných ľudí by sa jedno-
ducho vyjadrilo, že chcú tie peniaze. Navyše v tom-
to prípade išlo o pomerne vysokú sumu, myslím, 
že až 2 200 švajčiarskych frankov mesačne, to je 
pozoruhodne veľa. Stretol som sa s organizátormi 
referenda a podľa ich slov len chceli zvýšiť povedo-
mie o tejto téme, príliš nepočítali s tým, že by to 
prešlo a neskúmali, ako by to fungovalo. Možno je 
teda dobre, že to občania odmietli. 

Súhlasíte s tým, že zavedenie základného 
príjmu môže znamenať hrozbu pre verejné 
financie?
Opäť ide o to, aký zvolíte model, no určite pripúš-
ťam, že určitá hrozba existuje. Napríklad model 
testovaný vo Fínsku nie je ten, ktorý by bol naj-
lepší v širšom meradle. Do úvahy bolo potrebné 
zobrať množstvo okolností, no v každom prípade 
musel byť experiment nastavený tak, aby tí, ktorí 
sa ho zúčastnia, neboli v horšom postavení oproti 
tým, ktorí v ňom nie sú. Toto je teda model, kto-
rý je pre účastníkov experimentu priaznivý, kra-
jinu by stál veľa. Určite existujú modely, ktoré by 

pre verejné financie boli záťaž, no to neznamená, 
že sú také všetky. Je preto správne v tejto oblasti 
experimentovať. 

Bolo by možné vo Fínsku jednoducho nahradiť 
existujúci systém sociálneho zabezpečenia zá-
kladným príjmom?
Vo Fínsku je sociálne zabezpečenie nastavené tak, 
že niečo podobné ako základný príjem existuje. 
Keď nemáte nárok vôbec na nič, stále môžete žia-
dať o dávku vo výške okolo 500 eur. Experiment 
so základným príjmom je však založený na tom, že 
občania musia v súčasnosti dobre poznať pomerne 
zložitý systém. Základný príjem zlučuje šesť-se-
dem rôznych dávok. Napríklad slobodné mamičky 
by tak nemuseli rozmýšľať nad dávkami, o ktoré sa 
majú uchádzať.

Existujú výskumy, ktoré potvrdzujú, že skutoč-
ne chudobní ľudia musia použiť množstvo svojich 
kognitívnych schopností na to, aby si zabezpečili 
vlastné prežitie. Množstvo energie odčerpáva aj 
to, že sa musia orientovať v systéme sociálneho 
zabezpečenia, ktorému nerozumejú. Hypotézou 
experimentu teda je, že tento potenciál by mohli 
vložiť do iných produktívnych činností, alebo robiť 
niečo iné. 

Vráti sa Fínsko po roku 2019 k myšlienke zá-
kladného príjmu?
Je to pomerne pravdepodobné, bude to však na 
pleciach novej vlády, keďže sa blížia voľby. Som 
však v kontakte s viacerými mestami, ktoré chcú 
odštartovať vlastný projekt základného príjmu, na-
príklad Stockton v USA. 

Bude Fínsko prvou krajinou, kde bude základ-
ný príjem celonárodný?
Je nepravdepodobné, že by základný príjem existo-
val v niektorej krajine v najbližších rokoch. V hori-
zonte desiatich až pätnástich rokov sa to však stať 
môže. Neviem, ktorá krajina bude prvá, no my sa 
o to pokúšame. Severské krajiny majú drahé soci-
álne systémy. Pre nás je to radikálna myšlienka, no 
na druhej strane nie je pre nás príliš radikálna. Môj 
tip je, že do pätnástich rokov bude základný príjem 
v jednej zo severských krajín. 

Mikko Annala: Základný príjem je ako chlieb, ak si ho chcete natrieť, musíte pracovať ·	LÍDRI
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ROPNÉ ŠOKY.  
KEDY NÁS ČAKÁ ŠTVRTÝ?
Autor:	Marek	Mittaš

EKONOMIKA	· Ropné šoky. Kedy nás čaká štvrtý?

Výmena	uhlia	za	ropu
Ak chceme hovoriť o skutočnej histó-
rii ropných šokov, jej základ možno 
vidieť niekde okolo roku 1900, ktorý 
bol zlomovým okamihom ľudskej 
civilizácie. Práve v tomto roku sa 
začala masívne využívať ropa, ktorá 
vytlačila uhlie na okraj. Bolo to v mo-
mente, keď britské námorníctvo 
začalo ako palivo lodí využívať ropu 
práve namiesto uhlia. 

Ropa tiež mala významnú pozíciu 
počas dvoch svetových vojen. Čierne 
zlato sa jednoducho postupne stalo 
komoditou, na ktorej stojí celá civi-
lizácia aj ekonomika. A keďže krajín 
ťažiacich ropu je málo, umožnilo to 
vznik ropných šokov. 

Príčiny	sú	rôzne
Ropné šoky nastávajú, keď dopyt po 
rope extrémne prevýši jej ponuku. 
Cena letí prudko nahor a je praktic-
ky nezaplatiteľná. Tým, že moderná 
civilizácia je na ňu odkázaná, kolabu-
je celý svet. Pritom rozhodne nejde 
o vyčerpanie zásob. V pozadí týchto 
udalostí stoja zvyčajne politicko-eko-
nomické šachy, alebo niektoré zlomo-
vé udalosti z ľudských dejín. Doteraz 
mali na šoky vplyv vojnové udalosti, 
no môžu nastať aj vďaka nestabilite 
v krajine, ktorá má výrazné postave-
nie na trhu s ropou. Výrazný vplyv 
môže mať prerušenie dodávok či 
spory a bojkoty ťažobných spoloč-
ností. Sem možno zarátať napríklad 
aj štrajky alebo protesty. 

Prvý	ropný	šok
Nastal v rokoch 1973 – 1974 a za-
príčinila ho arabsko-izraelská vojna. 
Sedem arabských krajín produkujú-
cich ropu chcelo dosiahnuť stiahnu-
tie Izraela z okupovaných arabských 
území. Súčasne bojkotovali dodávky 

Hoci vie cena ropy šokovať investorov aj 
niekoľkokrát do mesiaca, svet zažil zatiaľ 
tri oficiálne ropné šoky, ktoré na trhoch 
vyvolali zemetrasenia. Navyše ropné šoky 
predstavujú udalosti, ktoré prichádzajú 
zo dňa na deň. Aj preto nikdy nie je 
isté, či nám už zajtra nehrozí ďalší.

Základ ropných šokov 
možno vidieť okolo roku 
1900. Práve vtedy 
sa začala masívne 
využívať ropa.
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netrvala dlho, a preto nespôsobila 
ani výrazné ekonomické škody. 

Je	pred	nami	štvrtý	šok?
Odhady zvyškov ropy na Zemi sa 
rôznia, no jedno je isté. Ide o vy-
čerpateľnú komoditu. Napríklad 
Hubber tova teória ropného vr-
cholu hovorí o dlhodobých scená-
roch spotreby a vyčerpania ropy. 
Nehovorí však o  momente, keď 
svetu dôjde palivo, ale o tom, že sa 
ťažba bude postupne znižovať a ná-
sledne bude razantne stúpať cena 
ropy. Ropnému vrcholu sa preto tiež 
niekedy hovorí koniec lacnej ropy. 
Na základe súčasného vývoja ťažby 
a spotreby ropy možno očakávať 
veľmi vážnu ropnú krízu pred uply-
nutím roku 2030. Jediným problé-
mom je, že štvrtý ropný šok nemusí 
byť vôbec rýchlo zažehnaný, pretože 
viac ropy už nemusíme nájsť. 

Druhý šok bol síce nepríjemný, ale 
skorigovali ho nové náleziská ropy 
v Mexiku, Veľkej Británii, Nórsku, 
Aljaške a ďalších krajinách nepatria-
cich do Organizácie krajín vyvážajú-
cich ropu (OPEC). Vďaka tomu po-
diel ropného kartelu na trhu poklesol 
o 27 %. To ovplyvnilo aj ich výraznú 
dominanciu, čo bolo pre svet dob-
rým znamením. Výsledkom rastúcej 
ceny ropy však bol nárast úrokových 
sadzieb a hlboké zadlžovanie rozvo-
jových krajín. 

Tretí	ropný	šok
Tretí vzostup ropy nastal po irackom 
útoku na Kuvajt a následnej operácii 
spojených síl Púštna búrka na začiat-
ku 90-tych rokov. V auguste 1990 
vtrhla iracká armáda do Kuvajtu 
a následne vypukla vojna v Perzskom 
zálive. Ceny ropy krátkodobo expan-
dovali až na 40 USD za barel. Situácia 

ropy do USA, niektorých západoe-
urópskych krajín a do Juhoafrickej 
republiky. Arabské krajiny znížili 
ťažbu o 25 %. O jedenásť dní neskôr 
sa cena ropy za 1 barel zvýšila o 70 %. 
Ropný šok mal dosah na celý svet a 
rast cien spôsobil prvú recesiu od 
konca druhej svetovej vojny. Hoci 
rástla nezamestnanosť, svet sa prvý 
raz začal významne zaoberať úspo-
rou palív, zavádzaním energeticky 
úsporných zariadení a technológiami 
smerujúcimi k alternatívnym zdro-
jom energie. 

Druhý	ropný	šok
Stála za ním revolúcia v Iráne a irac-
ko-iránsky konflikt, ktorý vyústil 
do vojny. Vďaka tomu sa okamžite 
stiahlo 8 % svetovej produkcie ropy 
z trhu. Na základe vývoja sa v roku 
1980 krajiny OPEC dohodli na nasta-
vení ceny ropy na 36 USD za barel. 

Ropné šoky. Kedy nás čaká štvrtý? ·	EKONOMIKA
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Zmeny sídiel bánk môžu mať výrazné dôsledky pre 
Veľkú Britániu. Londýnsky sektor finančných slu-
žieb predstavuje zhruba 12 % britskej ekonomiky. 
Ide o nezanedbateľné percento. Ak by sa svetové 
finančné inštitúcie z Londýna odsťahovali, Veľká 
Británia by prišla okrem iného o daňové príjmy 
bankových zamestnancov, príjmy z exportu finanč-
ných služieb a takisto daní z finančných služieb.

Je potrebné si však uvedomiť, že presunúť centrálu 
obrovskej banky nie je práve jednoduché. Išlo by 
o zložitý proces, ktorý by mohol trvať aj niekoľko 

Žiadne	veľké	sťahovanie	zatiaľ	
nenastalo
Pozícia Londýna zatiaľ ohrozená nie je. Popredné 
svetové banky, ktoré majú centrály v Londýne, do-
teraz nezačali presúvať pracovné miesta do iných 
končín Európy. Je pravdou, že niektorí popred-
ní londýnski bankári varujú, že k presunu príde. 
Z veľkých európskych bánk zatiaľ verejne hovorí 
napríklad Deutsche Bank. Banka začala sťahova-
nie z Londýna do Frankfurtu v rámci obozretnej 
stratégie, ktorá ráta aj s možnosťou, že sa Veľká 
Británia s EÚ na politickej úrovni nedohodne. 

KTORÉ MESTO 
BUDE FINANČNÝM 
CENTROM 
PO BREXITE?
Európske mestá súperia o to, ktoré z nich sa 
stane novým finančným centrom po odchode 
Veľkej Británie z Európskej únie. Brexit je 
naplánovaný na máj budúceho roka, a tak je 
najvyšší čas, aby sa rozhodlo, ktoré mesto sa 
stane novým finančným centrom. Ale bude 
to skutočne tak? Zmení sa po brexite pozícia 
Londýna ako svetového finančného centra?  

Autor:	Marek	Šimo

EKONOMIKA	· Ktoré mesto bude finančným centrom po brexite?
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rokov. O tom, že presun aktivít je komplikovaný, 
svedčí aj situácia Deutsche Bank, ktorá divíziu 
podnikového a investičného bankovníctva začala 
sťahovať viac ako rok pred brexitom. 

Niektorí odborníci sa prikláňajú k názoru, že exis-
tujúce finančné domy zostanú v Londýne. Jediné, 
čo sa zmení, bude to, že novootvorené pobočky 
a riaditeľstvá sa už budú pravdepodobne zakladať 
v iných európskych mestách. Rast Londýna ako 
finančného centra je tak pravdepodobne na konci. 

Ktoré	mesto	má	najväčšiu	šancu	stať	
sa	novým	finančným	centrom?
Ak predsa len príde k významnejšiemu sťahova-
niu, viacero európskych miest ašpiruje na post 

finančného centra. Asi každému napadne ako prvé 
mesto Paríž. Určite, Paríž má predpoklady na to, 
aby sa stal novým finančným centrom. Už teraz 
tam sídli viacero popredných finančných inštitúcií.

Väčšiu šancu má však iné európske mesto. Je ním 
práve nemecký Frankfurt. V posledných mesiacoch 
sa viacero veľkých svetových bánk vyjadrilo, že svoj 
nový prístav si vedia predstaviť na tzv. Mainhattane, 
ako sa domácky prezýva finančná štvrť Frankfurtu. 
Standard Chartered Plc, Nomura Holdings Inc., 
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. a Daiwa 
Securities Group Inc. sa pre Frankfurt už rozhodli. 
Veľké americké banky Goldman Sachs, Citigroup či 
Morgan Stanley o podobnom kroku uvažujú.

Nevýhodou Frankfurtu je aj to, že je stále akoby 
len bankovým centrom. V oveľa menšej miere tu 
sídlia veľké poisťovacie, zaisťovacie či investičné 
spoločnosti. Z veľkých svetových bánk tu mo-
mentálne sídlia nemecká Deutsche Bank AG či 
Commerzbank AG.

Naopak, výhodou, ktorá hovorí v prospech 
Frankfurtu, je jednoznačne prítomnosť Európskej 
centrálnej banky. ECB má veľké možnosti, ako fi-
nančný sektor ovplyvňovať, a často ich aj využíva. 
Aj preto by mohla byť geografická blízkosť pre veľ-
ké svetové banky výhodou.

A aký je život vo Frankfurte? Presne taký, za aký 
ho považujú samotní bankári. Vecný, rýchly a fád-
ny. Možno aj preto si väčšina finančných inštitúcií 
vyberie Frankfurt napríklad skôr ako Paríž. Aj keď 
je Paríž jednotkou medzi európskymi mestami 
v kultúre, umení a nočnom živote, predsa len je 
predpoklad, že toto nie sú veci, ktoré pri výbere 
zavážia.

Aký bude výsledný efekt brexitu, sa zatiaľ predpo-
vedať nedá. Aj keď sa väčšina odborníkov zhodne 
na tom, že pozícia Londýna je ohrozená, britský 
minister pre brexit David Davis si to nemyslí. Podľa 
neho si hlavné mesto udrží štatút európskeho fi-
nančného centra a bude najdôležitejším finančným 
centrom na svete aj o päť či desať rokov.

Ktoré mesto bude finančným centrom po brexite? ·	EKONOMIKA

Ak by sa svetové finančné 
inštitúcie z Londýna odsťahovali, 
Veľká Británia by prišla o daňové 
príjmy a taktiež aj o príjmy 
z exportu finančných služieb.

Foto: Shutterstock
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EKONOMIKA	· Slováci nemajú záujem o drahé byty, doplatiť na to môže najmä rozvoj Bratislavy 

Aktuálne sa na Slovensku kombinuje nadmer-
né tempo zadlžovania a rast cien nehnuteľností. 
„Z nášho pohľadu je väčším rizikovým faktorom 
nadmerné zadlžovanie domácností, ako aj vývoj 
cien bývania, aj keď je medzi nimi významné pre-
pojenie. Môžeme hovoriť o ‚úverovej bubline‘,“ do-
dáva Cár. 

Len	nie	v	drahom
Obyvatelia jednoducho nemajú záujem o drahé 
bývanie. „Ľudia nechcú bývať v drahých bytoch. 
Radšej tak zvolia alternatívu a stiahnu sa na pe-
rifériu mesta alebo do okolitých miest a obcí,“ 
uviedol Mikuláš Cár z Národnej banky Slovenska 
(NBS). Situáciu však môže skomplikovať sprísňova-
nie podmienok poskytovania úverov. „Vo štvrtom 
kvartáli 2017 sme evidovali náznak ochladenia na 
realitnom trhu. Jednou z príčin môžu byť aj regu-
lačné opatrenia, ďalšie ešte len prídu. Napríklad 
celkový úver by od 1. júla 2018 nemal prevýšiť 
osemnásobok čistého ročného príjmu žiadateľa 
o úver,“ dopĺňa Mikuláš Cár. „Očakávam aj istý psy-
chologický efekt, keď hroziace opatrenia motivujú 
práve nimi najviac ohrozenú skupinu ľudí, a tí si 
zažiadajú o financovanie,“ hovorí Cár.

SLOVÁCI NEMAJÚ 
ZÁUJEM O DRAHÉ BYTY, 
DOPLATIŤ NA TO MÔŽE NAJMÄ 
ROZVOJ BRATISLAVY

Slováci sú neustále citliví na cenu, a to 
platí aj pri výbere nehnuteľností. Mnoho 
iných kritérií musí ísť jednoducho pri 
pohľade do peňaženky bokom. 

Autor:	Ivana	Michalová	

Bratislava je nedotvorená, 
rozkladá sa na ploche takmer 

rovnakej ako Viedeň, ale žije tu 
štyrikrát menej ľudí.
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Rast cien nehnuteľností sa však aktuálne výraz-
nejšie netýka Bratislavského kraja. „Intenzívny 
rast cien je v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove, 
Trenčíne a Žiline, a to oveľa zaujímavejší ako 
v Bratislave, Trnave alebo v Nitre. Hypotéky sa za 
rok 2017 na úverovaní nehnuteľností podieľajú 
10 miliardami eur a ostatné formy financovania 
15 miliardami eur,“ uvádza Martin Lazík z portálu 
Reality.sk. 

Za zvyšovaním cien nehnuteľností môže byť aj 
zdražovanie stavebných prác. „Sprísnením finan-
covania bude ohrozená najmä skupina kupujúcich, 
ktorí hľadajú prvé, štartovacie a lacnejšie bývanie, 
teda jedno- až dvojizbové byty. Predpokladáme, že 
sa posilní dopyt po nájomnom bývaní. Štát teda 
priškrtil možnosti financovania a zároveň ani ne-
poskytol obyvateľom alternatívu – nevytvoril pod-
mienky pre developerov, aby stavali nájomné byty,“ 
dodáva Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie 
realitných kancelárií (NARKS). 

Bratislava	ako	v	stredoveku
Zdražovanie nehnuteľností a citlivosť Slovákov na 
cenu môžu významne brzdiť rozvoj miest a výraz-
ne na to môže doplatiť hlavné mesto, ktoré je dl-
hodobo najdrahším regiónom. Bratislava však mo-
dernizáciu potrebuje. „Koncepcia mesta sa podobá 
stredoveku, dole sa vyrábalo, hore sa bývalo. Ja si 
myslím, človek by mal mať v okolí svojho bydliska 
všetko potrebné tak, aby nemusel sadať do svojho 
auta, k čomu patrí práca, škola pre dieťa, obchody 
či zóna na oddych,“ hovorí Ingrid Konrad, hlavná 
architektka mesta Bratislava. „Preto by sa malo 
mesto prepojiť tak, aby sme ľudí priviedli do biznis 
zóny mesta,“ dodáva Martin Marko zo spoločnosti 
HB Reavis. 

Bratislava má v tomto smere obrovské rezervy a 
čelí zásadným problémom s parkovaním. Ročne 
pribudne v hlavnom meste viac ako 70-tisíc nových 
áut. Pomôcť by malo presunutie ľudí do hromad-
nej dopravy. „Snažíme sa vytvoriť systém mobility, 
kde budú ľudia využívať najmä koľajovú dopravu 
a električkové trate,“ poznamenáva Ivo Nesrovnal, 
primátor Bratislavy. K tomu by sa tiež mal pridať 

koncept zdieľanej ekonomiky v podobe „bikesha-
ringu“, čo je zdieľaná požičovňa bicyklov a rozvi-
nutie pešej zóny. Problémy Bratislavy odzrkadľuje 
aj porovnanie s Viedňou. „Bratislava sa rozkladá 
na ploche takmer rovnakej ako Viedeň, ale žije tu 
štyrikrát menej ľudí. Potrebujeme hlavné mesto 
dotvárať,“ dodáva Nesrovnal.

Cesta von z problémov by mohla viesť cez koncept 
smart city, teda riešenia „múdreho mesta“. „Aj keď 
smart riešenia nedokážu úplne vyriešiť problém 
s dopravou a parkovaním, dokážu čiastočne eli-
minovať negatívne javy, napríklad parkovanie na 
chodníkoch, ‚divoké‘ parkovanie v centre mesta 
a podobne. Už dnes existujú aplikácie, ktoré uká-
žu, kde je voľné miesto a urýchlia tak parkovanie. 
Smart riešenia momentálne spočívajú v ponu-
ke otvorených dát, v zjednodušovaní procesov. 
Dobrým príkladom je Bratislavská mestská karta,“ 
konštatuje Ingrid Konrad. 

Tieto riešenia by mohli zvyšovať atraktivitu mest-
ského prostredia. „Smart city predstavuje riešenie, 
ktoré by malo uľahčiť život ľuďom. Pohľad na rozvoj 
mesta by tak mal byť celistvý a otvorený, čo by malo 
pozitívny vplyv na zamestnancov firiem a všetkých 
ľudí, ktorí sa stretávajú s týmto prostredím,“ ho-
vorí Martin Marko zo spoločnosti HB Reavis. To 
by mohlo opäť zvyšovať ceny nehnuteľností v „ro-
zumných“ mestách. V súčasnosti je však trendom, 
že sa Slováci sťahujú z drahších mestských oblastí 
do lacnejších okrajových regiónov. Do určitej miery 
teda slovenský realitný trh nie je úplne pripravený 
na výraznú modernizáciu miest.

Z pohľadu NBS je väčším 
rizikovým faktorom nadmerné 

zadlžovanie domácností, ako aj 
vývoj cien bývania.
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CENY NEHNUTEĽNOSTÍ 
V PRVOM KVARTÁLI RÁSTLI, 
NO BOOM Z ROKU 2008 
SA NEVRACIA
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Ceny nehnuteľností v prvom kvartáli rástli, no boom z roku 2008 sa nevracia

bytov, o 6,3 %, a najmenej sa zvýšili 
ceny jednoizbových bytov, o 1,5 %, 
čo môže súvisieť aj so štruktúrou po-
nuky jednotlivých typov bytov,“ ho-
vorí NBS. Priemerná cena rodinných 
domov v 1. štvrťroku 2018 vzrástla 
na 1 137 eur/m2, teda o 2,5 % medzi 

Ceny	rastú
Priemerná cena bývania sa v prvom 
štvrťroku 2018 v porovnaní s pred-
chádzajúcim štvrťrokom zvýšila 
o 36 eur/m2 na hodnotu 1 396 eur/m2, 
pri zhruba rovnakej štvrťročnej dyna-
mike rastu priemernej ceny domov 
aj priemernej ceny bytov. Priemerná 
cena bývania medzi štvrťrokmi 
vzrástla o 2,6 % a na medziročnej báze 
o 4,8 %, čo znamená mierne zrýchle-
nie oproti predchádzajúcemu štvrťro-
ku o polovicu percentuálneho bodu,“ 
upozorňuje NBS.

Zvyšovali sa ceny bytov a aj do-
mov. „V prvom štvrťroku 2018 sa 
zvýšila priemerná cena bytov na 
1 681 eur/m2, čo znamená rast medzi 
štvrťrokmi o 2,6 % a na medziroč-
nej báze o 6,8 %. Medzi štvrťrokmi 
sa najviac zvýšili ceny štvorizbových 

štvrťrokmi a o 3,2 % na medziročnej 
báze. 

Slovensko sa stále nenachádza 
na historických maximách, ktoré na 
trhu boli v roku 2008. „Z porovnania 
aktuálnej priemernej ceny bývania 
s historickým maximom vyplýva, že 

Ceny nehnuteľností v prvom kvartáli rástli. Slovensko však podľa 
odhadov Národnej banky Slovenska (NBS) k bubline nesmeruje 
a situácia na trhu je odlišná od boomu v roku 2008.
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regióne musel odložiť 56 mesačných 
platov. Podobne sú na tom obyvate-
lia Trenčianskeho kraja, kde si môžu 
z priemernej mzdy dovoliť 1,15 m² ne-
hnuteľnosti,“ uviedla spoločnosť ČSOB 
počas prvého štvrťroku tohto roka.

„Na opačnom konci dostupnosti 
sa umiestňuje dlhodobo Bratislavský 
kraj, v ktorom si môže obyvateľ kúpiť 
z priemernej mzdy 0,61 m² nehnu-
teľnosti. Na kúpu bytu s rozlohou 
65 m² by si tak potreboval odložiť 
107 mesačných platov,“ dopĺňa.

V súlade s tým je aj výška úve-
rov, ktorú Slováci čerpali. „Tento 
vývoj do veľkej miery kopíruje aj 
priemernú výšku hypoték, o ktorú 
klienti vlani žiadali. Najvyššiu prie-
mernú výšku sme v ČSOB zaevido-
vali v Bratislavskom kraji (94 263 
eur) a v Košickom kraji (68 506 eur), 
teda v regiónoch, kde je dostupnosť 
bývania najnižšia. Naopak, najniž-
šiu priemernú výšku hypotéky sme 
evidovali v Banskobystrickom kraji, 
kde sa dostupnosť bývania meraná 
priemernom ceny nehnuteľností 
a regionálnou mzdou radí k tým vyš-
ším,“ uzatvára Andrea Lazar, riadi-
teľka Odboru retailového segmentu 
ČSOB.

NBS s tým, že vtedy sa rast pohybo-
val od zhruba 14-percentného prie-
merného rastu v Trnavskom kraji, po 
35 % v Trenčianskom kraji. 

Vývoj	cien	ovplyvňujú	
očakávané	prísnejšie	
pravidlá
Situáciu na trhu môže čiastočne 
skresľovať blížiace sa sprísnenie po-
skytovania úverov. To je na pláne od 
1. júla. „Pod zrýchlenie tempa rastu 
cien nehnuteľností sa podpísal najmä 
rastúci dopyt po nehnuteľnostiach, 
a to najmä z dôvodu blížiaceho sa 
ďalšieho sprísňovania podmienok na 
poskytovanie úverov. Tie budú totižto 
obmedzovať nielen maximálnu výšku 
úveru z hľadiska založenej nehnuteľ-
nosti, ale aj z hľadiska čistého ročné-
ho príjmu. A práve z dôvodu využitia 
ešte aktuálnych „voľnejších“ podmie-
nok bol dopyt po bývaní v úvode roka 
vyšší,“ uvádza Poštová banka.

Z údajov ČSOB vyplýva, že najvyš-
šia dostupnosť bývania sa dlhodobo 
drží v nitrianskom regióne. „Z prie-
merného platu v danom kraji si môže 
obyvateľ dovoliť 1,17 m² nehnuteľnos-
ti. Na kúpu bytu s rozlohou 65 m² by 
si tak obyvateľ pracujúci v nitrianskom 

aktuálna priemerná cena bývania za 
celé Slovensko je stále zhruba 10 % 
pod jej historicky najvyššou hodnotou 
z polovice roku 2008. Najbližšie k his-
torickému maximu má aktuálne prie-
merná cena bývania v Bratislavskom 
kraji, je zhruba 4 % pod maximom, 
a najďalej priemerná cena bývania 
v Prešovskom kraji je vyše 28 % pod 
maximom,“ upozorňuje NBS.

Ceny zároveň nemajú takú dy-
namiku ako v roku 2009. „Ak po-
rovnáme priemerné hodnoty me-
dziročného rastu cien bývania vo 
fáze aktuálnej expanzie rastu cien 
bývania s jej začiatkom v roku 2016 
a priemerné hodnoty z predchádza-
júcej expanzie, tak je zrejmé, že zvy-
šujúci sa medziročný rast cien býva-
nia v posledných rokoch je odlišný 
od jeho enormného rastu do prvého 
polroka 2008,“ hovorí NBS. „V období 
od začiatku roku 2016 sa priemerný 
medziročný rast ceny bývania v jed-
notlivých krajoch pohybuje od troch 
percent v Banskobystrickom kraji, po 
9,2 % v Nitrianskom kraji. Je to vý-
razne menej, než boli zaznamenané 
priemerné rasty cien bývania v jed-
notlivých slovenských regiónoch 
v období realitného boomu,“ dopĺňa 

Ceny nehnuteľností v prvom kvartáli rástli, no boom z roku 2008 sa nevracia ·	EKONOMIKA

Obdobie SR celkovo Bratislavský Trnavský Nitriansky Trenčiansky Žilinský Banskobystrický Košický Prešovský

1Q 2018 1 396 1 945 1 000 691 749 883 769 1 073 830

4Q 2017 1 360 1 905 950 658 740 868 731 1 050 806

3Q 2017 1 396 1 901 945 681 771 883 771 1 067 881

2Q 2017 1 369 1 904 937 668 744 866 768 990 838

1Q 2017 1 332 1 873 912 644 705 839 709 953 806

Ceny nehnuteľností podľa krajov (eur/m2)

Zdroj: NBS
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Podpora	ekonomiky
Podľa oficiálnych údajov Medzinárodnej futbalovej 
federácie (FIFA) žije v blízkosti štadiónov a tré-
ningového zázemia šampionátu 78 miliónov ľudí. 
Šampionát sa odohrá v jedenástich mestách na 
dvanástich štadiónoch. Tréningových zariadení je 
celkovo 96. Podľa údajov ruských úradov sa celková 
investícia spojená s infraštruktúrou záverečného 
turnaja majstrovstiev sveta vyšplhala na viac ako 
600 miliárd ruských rubľov. 

Priamo so šampionátom súvisí rekonštrukcia 
jedenástich letísk, vrátane dobudovania nových 
terminálov. Organizátor sa chváli aj vybudovaním 
dvanástich ciest a troch križovatiek. Renováciou 
prešlo aj 13 nemocníc a vzniklo 27 nových hotelov. 
Naplánovaná je aj rekonštrukcia 31 železničných 
staníc. Modernizáciu má za sebou aj energetická 

Turnaj	poznačený	škandálmi
Turnaj prichádza v čase, keď má Rusko problémy 
na politickom a aj športovom poli. Rusko čelí po-
dozreniam zo štátom riadeného dopingu. To nezo-
stalo bez odozvy medzinárodných športových or-
ganizácií. Rusi v roku 2018 nemohli pod vlastnou 
vlajkou súťažiť na zimných olympijských hrách, 
dvere paralympijských hier zostali pre Rusko za-
tvorené úplne. Z údajov Svetovej antidopingovej 
agentúry (WADA) vyplýva, že súčasťou tohto sys-
tému mohli byť aj niektorí ruskí futbalisti.

Ďalší problém súvisí s diplomatickou roztržkou, 
ktorú vyvolal útok na britskom území na dvojité-
ho agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Objavili sa 
hlasy, že za útokom môže byť Rusko. V rámci od-
vetných opatrení sa špekulovalo o možnom bojkote 
futbalového šampionátu v Rusku. 

MS 2018 VO FUTBALE: 
PRESTÍŽ AJ EKONOMICKÉ BENEFITY 
V TIENI RUSKÝCH ŠKANDÁLOV

Majstrovstvá sveta vo futbale sa sťahujú 
z Brazílie na východ Európy do Ruska. 
Šampionát prichádza v čase obrovskej krízy 
ruského športu a taktiež v čase napätých 
geopolitických okolností. Napriek tomu je 
organizácia majstrovstiev sveta vo futbale 
príležitosťou aj pre rozvoj ruskej ekonomiky. 

Autor:	Ján	Beracka

VOĽNÝ	ČAS	· MS 2018 vo futbale: Prestíž aj ekonomické benefity v tieni ruských škandálov
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infraštruktúra. FIFA s odvolaním sa na údaje rus-
kého inštitútu Urbanica hovorí aj o tom, že 7 z 11 
miest, v ktorých sa šampionát odohrá, má pozitív-
ny trend v oblasti kvality života.

Zároveň už teraz podporil záverečný turnaj 
majstrovstiev sveta ruskú ekonomiku zvýšením 
počtu turistov v mestách, kde sa zápasy odohrajú. 
V medziročnom porovnaní rokov 2011 a 2015 sa 
objem poskytnutých služieb turistom v šampio-
nátových mestách zvýšil o 71 %, počet domácich 
turistov sa zvýšil o 57 %. 

Futbalový sviatok prináša so sebou aj nové 
pracovné miesta. Priamo výstavba a renovácia de-
siatich štadiónov znamená vznik viac ako 13-tisíc 
miest. So šampionátom však celkovo súvisí viac 
ako stotisíc pracovných miest. 

Majstrovstvá sveta vo futbale majú predovšet-
kým športovú hodnotu. Futbal je celosvetovo naj-
populárnejšia hra na svete, to sa odráža aj na záuj-
me fanúšikov. Podľa odhadov FIFA prekročí počet 
fanúšikov priamo na štadiónoch hranicu tri milió-
ny, sledovať turnaj by po celom svete mali vyše tri 
miliardy ľudí. 

Turnaj	bez	slovenskej	účasti
Slovenským reprezentantom sa druhýkrát v rade 
nepodarilo prebojovať sa na záverečný turnaj. 
Samostatné Slovensko dokázalo z kvalifikácie 
majstrovstiev sveta postúpiť jediný raz. Slovenskí 
reprezentanti cestovali na turnaj v roku 2010 do 

Juhoafrickej republiky. Svoju zatiaľ jedinú účasť 
dokázali pretaviť do postupu zo základnej skupiny. 
Rozhodlo o ňom pamätné víťazstvo nad Talianmi, 
ktorí v tom čase boli úradujúcimi majstrami sve-
ta. V osemfinále slovenský tím čelil reprezentá-
cii Holandska, tesná prehra 1:2 znamenala pre 
Slovensko koniec. 

V roku 2018 bude v pozícii obhajcu titulu 
Nemecko, ktoré v roku 2014 v Brazílii porazilo vo 
finále Argentínu. V drese porazeného finalistu by 
nemal chýbať jeden z najlepších futbalistov sú-
časnosti Lionel Messi. Jeho účasť sa pritom ešte 
v roku 2016 zdala nepravdepodobná. Argentína 
vtedy neuspela vo finále juhoamerických konti-
nentálnych majstrovstiev a Messi po nich oznámil, 
že svoju reprezentačnú kariéru končí. Tento krok 
si napokon rozmyslel, na návrat do reprezentačné-
ho dresu ho vyzýval dokonca samotný prezident 
Argentíny Mauricio Macri. Trhová hodnota Lionela 
Messiho je aktuálne 180 miliónov eur. 

Na turnaji v drese Portugalska by nema-
la chýbať ďalšia obrovská hviezda – Cristiano 
Ronaldo. Portugalsko na šampionát odcestuje 
v pozícii európskeho šampióna, kráľmi Európy sa 
Portugalčania stali v roku 2016 po finálovom víťaz-
stve nad Francúzskom. Trhová hodnota Cristiana 
Ronalda je aktuálne 120 miliónov eur. 

S túžbou po úspechu pricestuje tradične Brazília, 
Nemecko, no aj ďalší. Záverečný turnaj sa začína 
14. júna, finále je naplánované na 15. júla. 

MS 2018 vo futbale: Prestíž aj ekonomické benefity v tieni ruských škandálov ·	VOĽNÝ	ČAS
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Mushmoom Khanová z Estevia parfum. Vplyvom 
ročných období sa mení chémia tela, náš pot, 
pokožka má inú konzistenciu, a to znamená, že 
aj vôňa môže byť iná. Vždy je teda dôležité no-
siť parfum v období, v ktorom ste si ho kúpili. 
Nemusí voňať zle aj v inej časti roka, ale bude vo-
ňať inak.

Vôňu	vyberajte	ráno
Poznáte to, že najkrajšie vonia ranná káva? Tak 
presne toto nie je len o tradícii. Ranná káva vonia 
naozaj najkrajšie. Aj čas na výber správnej vône je 
práve ráno. „Ráno sú naše čuchové bunky takpo-
vediac čerstvé,“ radí Brigitte Wormserová z firmy 
Atkinsons, prezentujúcej dlhoročného predajcu 
parfumov. Takisto nie je vhodné testovať parfumy 
v obkolesení iných vôní a netestovať viac ako dve, 
maximálne tri vône naraz. Aj to s dostatočným 
odstupom na predýchanie. Náš nos sa totiž z vône 
unaví a prispôsobí sa jej. Aj to je dôvod, prečo po 
pár týždňoch nosenia prakticky necítime vlastný 
parfum.
 
Nakupujte	pocitovo
Každá vôňa v nás vyvolá určité pocity. Tie prame-
nia z nášho podvedomia, z nás samých, z toho, akí 
sme. Preto nás niektoré vône priťahujú, iné môžu 
až odpudzovať. Ak teda do sveta budete šíriť svo-
ju obľúbenú vôňu, tak do veľkej miery tým bude-
te naznačovať aj charakteristiky svojej osobnosti. 
Poviete vôňou viac, ako by ste vedeli povedať slo-
vami. Hoci je každý parfum iný, rozdeľujú sa na 
skupiny podľa toho, aké sú.

Zahaľte	sa	do	vône
Parfum je špecifický produkt. Hoci má svoje cha-
rakteristické tóny, na každom človeku vonia inak. 
Je to práve vďaka reakcii s našou prirodzenou 
vôňou, a tak vytvorí neopakovateľnú, magickú 
vôňu zosobňujúcu charakter nositeľa. Preto je také 
potrebné vybrať ho správne a neriadiť sa cenami, 
odporúčaniami známych a dokonca ani privoňa-
ním. Parfum si treba vybrať poctivejšie ako šaty. 
Musí vám sadnúť ako uliaty, keďže vďaka nemu 
budete pôsobiť priamo na jeden z najcitlivejších 
zmyslov človeka – čuch.

Vyberajte	podľa	obľuby
Je veľmi dôležité, aby ste si vybrali parfum podľa 
toho, ako sa páči vám a ako vonia na vašej pokož-
ke. Zároveň je vhodné mať parfum na každé roč-
né obdobie. „Je dôležité meniť parfum pri zmene 
ročných období, keďže jednotlivé zložky vynikajú 
úplne inak pri rôznych teplotách a počasí,“ hovorí 

AKO SI VYBRAŤ 
SPRÁVNY PARFUM
Chcete príjemne voňať, ale 
neviete sa rozhodnúť pre 
ten správny druh? Nemusíte 
mať len jeden. Vôňu môžete 
mať na každú príležitosť 
inú, ale vždy budete 
potrebovať tú správnu.

Autor:	Marek	Mittaš

VOĽNÝ	ČAS	· Ako si vybrať správny parfum
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Kvetinové
Sú to parfumy pre ľudí romanticky založe-
ných. Vzbudzujú dôveru, zmyselnosť a  lásku. 
Najsilnejšími reprezentantmi tejto skupiny sú ruže, 
jazmín a levanduľa.

Zemité
Dominuje pačuli či santalové drevo a vône podčiar-
kujú pokoj. Naznačujú ľudí, ktorí si chránia tajom-
stvá a chcú objavovať. 

Svieže
Vône energické, svieže, mydlové, ale aj citrusové 
či trávnaté. Sú to vône dynamických a optimistic-
kých ľudí. V ich tónoch dominujú citrusové plodiny, 
mäta či iskrivé exotické ovocie.

Sladké
Patria medzi nostalgické a pôsobia až útulne. Sú na 
báze vanilky či kávy, voňajú príjemne a vzbudzujú 

pocity spokojnosti. Pripomínajú pohostinnosť 
a zhovievavosť.

EDP	alebo	EDT?
Dve skratky, ktoré mnoho ľudí používa pod jed-
ným označením parfum. Nie je to úplne mylné, 
ale mätúce. V označení sú totiž naznačené zá-
sadné rozdiely vašej vône. EDT znamená Eau 
de Toilette. Je to najpoužívanejší druh parfumu 
a koncentrácia silíc je v ňom nižšia ako v EDP, 
teda Eau de Parfum. Ten je najdrahší, ale aj 
najkoncentrovanejší, to znamená, že aj najdlh-
šie vydrží. Aj pri bežných typoch voňaviek EDT 
by však vôňa mala vydržať bez problémov štyri 
až šesť hodín. Ak vydrží málo, nejde o kvalitnú 
vôňu. Práve to je aj veľmi častý rozdiel medzi 
originálnymi vôňami a ich napodobeninami. Na 
prvý kontakt s nosom bežného človeka voňajú 
približne rovnako, no ich trvácnosť je radikálne 
odlišná.
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VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac jún 2018

PROGRAM SNG NA MESIAC JÚN 2018
Zdroj	a	foto:	SNG

Berger	
22. 6. — 7. 10. 2018
Otvorenie výstavy: 21. 6. 2018 o 18.00

Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátori: Matej Fabian, Nina Gažovičová 

Monografický výstavno-edičný projekt premiérovo 
predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu 
akad. mal. Jána Bergera (*1944). Na domácej scéne za-
stupuje autor zdanlivo tradicionalistickú polohu kla-
sického maliarskeho média. Jeho umelecký program 
je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, 
vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vne-
mov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutoč-
nosti autor vzájomne prepája v zdĺhavom maliarskom 
procese. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn 
a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový 
jazyk, s novou, autentickou vizuálnou kvalitou. 

Február	1948	|	Teď	když	máme,	co	
jsme	chtěli	
28. 2. – 31. 7. 2018

Kurátorka: Alexandra Kusá

Prvé osmičkové výročie je už z princípu sporné – aj 
keď v socialistickej minulosti bol Február 1948 najčas-
tejšie pripomínanou pamätnou udalosťou, ku ktorej 

každá škola, úrad, verejné miesto pripravili oslavnú 
nástenku. To je jeden z dôvodov, prečo sme ho zaradili 
do nášho výberu. Dnes je výročie vnímané skôr nega-
tívne a nepatrí medzi všeobecne oslavované sviatky. 
Táto kontroverznosť sa stala pre koncepciu výcho-
diskom, rozhodli sme sa pre didaktický prístup a na 
nástenke chceme vysvetliť zmenu, ktorú rok 1948 
priniesol do výtvarného umenia. Na základe jedného 
diela a jeho kontextu objasniť mechanizmus umenia 
socialistického realizmu.

Workshop	pre	dospelých:	Von	z	galérie
Štvrtok 14. 6. | 18.00

Esterházyho palác, exteriér, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava
Vstupné: 3 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Svojím zbierkotvorným poslaním sa galéria či mú-
zeum umenia môže zdať na prvý pohľad ako po-
merne uzavretá inštitúcia, ktorej hlavným posla-
ním je uchovávanie zbierkových predmetov. Za 
jej múrmi však svet umenia nekončí, naopak, do-
široka sa otvára a galéria s vonkajším prostredím 
komunikuje. Zapojte sa s nami do tohto dialógu 
a vytvorte nové prepojenia!

nestex	|	nestála	expozícia	SNG
do 29. 7. 2018

Esterházyho palác, 1. poschodie
Kurátori:  Dušan Buran & K atarína Kolbiarz 
Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a ba-
roka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na 
najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je roz-
delená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske 
a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. 

Ján Berger: Podvečer. 1970. SNG, Bratislava
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Agenti!
Kryjeme vám chrbát.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 902 600 700
Skupina Positive

Spoľahnite sa na Positive
so�vér a služby pre �nančný trh

KalkulackaOnline.sk

Maklérsky systém ICM2

Ochrana osobných údajov 
podľa GDPR

Smernice potrebné k činnosti
samostatného finančného agenta

Smernice potrebné pri výkone
sprostredkovania podriadenými
finančnými agentmi
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síl. Pre čínsky trh automobilka pripravuje hybrid-
nú plug-in pohonnú jednotku s výkonom 270 kW, 
teda 367 koní. Uvedenie tohto variantu v Európe 
je otvorené. 

V porovnaní so svojím predchodcom je tretia 
generácia mierne širšia aj dlhšia. Výrobca udáva, že 
väčšie proporcie znamenajú viac priestoru v inte-
riéri. Kapacita batožinového priestoru sa zvýšila zo 

V úvodnej fáze sa bude nový Touareg predávať 
s dvomi naftovými motormi. Jeden z agre-

gátov má výkon 170 kW, teda 231 konských síl. 
Druhou je pohonná jednotka s výkonom 210 kW, 
teda 286 konských síl. Na viacerých trhoch bude 
následne dostupný aj benzínový motor s výko-
nom 250 kW, teda 340 konských síl a turbodiesel 
s výkonom 310 kW, čo predstavuje 421 konských 

WV TOUAREG TRETEJ GENERÁCIE: 
NOVÉ LUXUSNÉ SUV Z BRATISLAVY

Automobilka Volkswagen 
predstavila tretiu generáciu 
luxusného SUV Touareg. 
Svetová premiéra bola v Číne, 
no výroba bude už tradične 
v Bratislave, v závode 
v Devínskej Novej Vsi. 

AUTO-MOTO	· WV Touareg tretej generácie: Nové luxusné SUV z Bratislavy

Zdroj:	VW	

Zdroj	foto:	VW
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697 litrov na 810 litrov. Napriek väčším rozmerom 
je nový Touareg o 106 kilogramov ľahší. Dôvodom 
úbytku hmotnosti je použitý materiál, ktorý je 
kombináciou hliníka a ocele. Podiel hliníka je 48 % 
a podiel ocele je 52 %. 

Táto konštrukčná zmena si vyžiadala aj interné 
úpravy v bratislavskom závode. „Z dôvodu použi-
tia hliníka pri výrobe niektorých dielov karosérie, 

a s tým spojeným odľahčením karosérie o 106 
kg, bola ich výroba integrovaná už do existujúcej 
výroby v inej modernejšej karosárni,“ informuje 
automobilka.

Sám výrobca upriamuje pozornosť na viacero 
bezpečnostných prvkov a na rôznych asistentov. 
„Chýbať nebude jeden z najväčších digitálnych 
prístrojových kokpitov vo svojej triede, takzvaný 
Innovision Cockpit, či veľký dotykový displej info-
tainmentu,“ informuje spoločnosť VW.

Automobilka sľubuje bezpečnú a dynamickú 
jazdu, o ktorú sa má postarať hnací mechanizmus, 
vzduchové odpruženie, riadená zadná náprava, 
adaptívne tlmiče či novinka – elektromechanicky 
nastaviteľné stabilizátory (eAWS).

Najvýznamnejšími trhmi pre tretiu generáciu 
VW Touareg sú Čína, Európa a Rusko. Celosvetový 
predaj predchádzajúcich dvoch generácií sa vyšpl-
hal k hranici milióna predaných kusov. 

WV Touareg tretej generácie: Nové luxusné SUV z Bratislavy ·	AUTO-MOTO
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PREDPLATNÉATNÉA
ČASOPISU 
ROADLIFE 2018

SME NA WEBE
www.roadlifefef .sk

NAPÍŠTE NÁM
redakcia@roadlife skfe skf
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SERIÁL	GDPR	· GDPR: Firmy by mali pripraviť aj vlastných pracovníkov

Nariadenie General data protection regulation 
(GDPR) výrazne mení princípy ochrany osobných 
údajov, a tieto zmeny majú vplyv na každodenné 
fungovanie spoločnosti. Z toho dôvodu môže byť 
užitočné uskutočniť školenie oprávnených osôb.  

Autor:	Redakcia	Financial	Report

GDPR: 
FIRMY BY MALI PRIPRAVIŤ 

AJ VLASTNÝCH PRACOVNÍKOV

napríklad nemala nechávať na pra-
covnom stole nechránené dokumen-
ty s osobnými údajmi. Predovšetkým 
pracovníci, ktorí si doteraz upratovali 
svoj stôl menej poctivo, budú musieť 
zmeniť svoje bežné návyky.

Zároveň je dôležité, aby oprávne-
ná osoba dokázala uvažovať nad tým, 
či dodržiava napríklad zásady mini-
malizácie, a taktiež nad tým, či ná-
hodou na konkrétnu spracovateľskú 
operáciu existuje súhlas, prípadne 
iný právny základ. 

Každá oprávnená osoba sa, samo-
zrejme, nemusí stať odborníkom na 
spracovanie osobných údajov, interné 
školenie však každej osobe umožní zís-
kať nevyhnutný základ. Zároveň tieto 
osoby efektívne získajú informáciu 
o tom, na koho sa v rámci firmy ob-
rátiť, ak v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov vzniknú pochybnosti.

Problémy s dodržiavaním naria-
denia GDPR môžu vzniknúť pri úpl-
ne bežných činnostiach, napríklad 
pri zasielaní správ prostredníctvom 

Všetky oprávnené osoby by mali 
poznať základné zásady spraco-

vania osobných údajov. Nariadenie 
GDPR ustanovuje niekoľko základ-
ných zásad. Sú nimi: 
 y zákonnosť, spravodlivosť
 y transparentnosť
 y obmedzenie účelu
 y minimalizácia údajov
 y správnosť
 y minimalizácia uchovávania
 y integrita a dôvernosť

Zároveň platí, že prevádzkovateľ je 
zodpovedný za to, aby jeho procesy 
boli v súlade s týmito zásadami a musí 
byť schopný tento súlad preukázať. 

Preto je dôležité, aby oprávne-
né osoby podrobnejšie vedeli, čo 
všetko dodržiavanie týchto zásad 
zahŕňa. Dodržiavanie týchto zásad 
si totiž často vyžaduje správne pra-
covné návyky. Oprávnené osoby by 
napríklad úplne automaticky mali 
dodržiavať pravidlo čistého stola. To 
hovorí o tom, že oprávnená osoba by 

elektronickej pošty. Elektronická po-
šta totiž nie je dostatočne bezpečnou 
platformou na odosielanie osobných 
údajov, ani dokumentov s osobnými 
údajmi. K obsahu elektronickej pošty 
sa môžu totiž ľahko dostať napríklad 
naprogramované počítačové systémy, 
ktoré sa k pošte dostanú prostredníc-
tvom niektorého zo serverov, ktorým 
správa prechádza. 

Problémy však môže spôsobiť aj 
obyčajný ľudský omyl. Platí to na-
príklad v situácii, keď odosielateľ 
správy omylom zo zoznamu kontak-
tov vyberie nesprávneho príjemcu. 
Jednoduchá ľudská chyba môže spô-
sobiť naštartovanie nepríjemného 
kolotoča, ktorý je spojený s riešením 
bezpečnostného incidentu. Do úvahy 
okrem iného prichádzajú vysoké po-
kuty. Spoločnosti by preto mali hľadať 
spôsoby, ako svoju elektronickú poš-
tu šifrovať, aby ju mohli bezstarostne 
používať. Správne nastavené šifrova-
nie zabezpečí, že k obsahu správy sa 
dostane len zamýšľaný príjemca. 
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STE SI ISTÍ, ŽE STE V SÚLADE S GDPR?
Aby vaša komunikácia nedopadla haváriou.
Na zabezpečené e-maily používajte službu BezpecnyKurier.sk.

www.BezpecnyKurier.sk
info@positive.sk
+421 903 012 102
positive so�ware s.r.o.

Medzi rokmi 1918 až 1926 v britskej poštovej spoločnosti Post O�ce havarovalo a umrelo 
až 35 pilotov z celkovo 200 poštových pilotov, pri doručovaní poštových zásielok.
Zdroj: National Air and Space Museum Archives

Posielanie osobných údajov v štandardných emailoch, predstavuje v zmysle 
GDPR priveľké riziko ich odcudzenia a zneužitia. Znížte riziko odosielaním 
a prijímaním dokumentov prostredníctvom riešenia BezpecnyKurier.sk.
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