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EDITORIÁL

VÝHODNÉ HYPOTÉKY SA NEMUSIA VŽDY OPLATIŤ 
– JE TO LEN JEDEN PARAMETER Z MNOHÝCH

bublina a scenár ako z filmu „The Big 
Short“ (Stávka na neistotu) nepred-
povedá vôbec nikto z odborníkov. No 
faktom je, že nemalé množstvo dnes 
kúpených nehnuteľností už nezod-
povedá ich reálnym cenám. O pár ro-
kov, keď sa realitný trh na Slovensku 
trochu upokojí, bude zložité predať 
nadobudnutú nehnuteľnosť bez 
straty. Navyše aj úrokové sadzby 
budú pravdepodobne pomaly stú-
pať. Garantované nízke úroky dlžník 
platí len po dobu fixácie. Opatrnosť 
je teda rozhodne namieste. Kúpu 
nehnuteľnosti si napriek návnadám 
a tlakom je potrebné dobre zvážiť. 
Je adekvátne brať do úvahy nielen 
nízke úroky, ale aj kvalitu nehnuteľ-
nosti, lokalitu, v ktorej je umiestená, 
individuálne potreby kupujúceho 
a, samozrejme, aj triezvo zhodnotiť 
svoju reálnu finančnú situáciu. Nájsť 
nehnuteľnosť, ktorá skutočne vyho-
vuje, je zložité, napriek tomu sa opla-
tí byť trpezlivý a rozumný. Namieste 
je aj zamyslieť sa, či nehnuteľnosť 
momentálne skutočne neodkladne 
potrebujete, alebo môžete počkať na 
priaznivejší vývoj cien nehnuteľnosti 
a rozšírenie ponuky.

Viac sa dočítate v aktuálnom vy-
daní Financial Report.  

Prajem vám peknú jar a mnoho
správnych rozhodnutí!

Jana Ondrejka
šéfredaktorka Financial Report, s.r.o.
a celý náš tím 

financovania nových developerských 
projektov. Pribúdajú nové byty, kto-
ré neostávajú bez záujmu zákazníkov. 
Radujú sa developeri, realitné kance-
lárie, banky aj stavbári... 

Situácia má však aj druhú stranu 
mince, a tou sú súčasné ceny nehnu-
teľností. Jeden z rizikových faktorov 
je, že aj napriek vysokým cenám sa 
zvyšuje záujem kupujúcich a navyše 
aj ochota robiť pri kúpe nehnuteľ-
nosti väčšie kompromisy. Urýchľuje 
sa kúpa, prehliadajú sa eventuál-
ne nedostatky a navyšujú pôvodné 
budgety. Spotrebitelia pod tlakom 
znižujú svoje pôvodné požiadavky 
na bývanie. Napriek neustále pri-
búdajúcim novým developerským 
projektom, dopyt prevyšuje ponuku. 
Pochopiteľne, že sa zvedavo pýtame, 
dokedy bude tento trend pokračovať. 
Zatiaľ je len málokto ochotný pri-
pustiť, že sa nafukuje veľká realitná 

Vziať si hypotéku a kúpiť vlastnú 
nehnuteľnosť sa pri súčasných 

úrokových sadzbách zrejme mno-
hým zdá neodolateľné ako povoziť 
sa na Bugatti Veyron, alebo osobne 
sa zoznámiť napríklad s Johnnym 
Deppom. Kým ešte pred časom sa 
vlastný, priestorovo veľkorysejší 
byt, mohol zdať rovnako nedostup-
ný ako Johnny Depp alebo Bugatti 
Veyron, dnes je situácia iná a stav 
nízkych úrokov neraz zvádza ku 
kúpe dokonca väčšej a lukratívnejšej 
nehnuteľnosti, ako by bolo „pôvod-
ne v pláne“. Aj tí, ktorí už bývanie 
zabezpečené majú, si dnes dovolia 
kúpiť v poradí ďalšiu nehnuteľnosť. 
Veď úrokové sadzby pri hypotékach 
sú skutočne atraktívne a kampane 
bánk ešte posmeľujú a veselo laškujú 
s potencionálnymi kupcami. Sľubujú 
veľmi ľahko dostupné zreálnenie sna 
o krajšom bývaní. Napriek tomu, že 
skutková realita môže byť úplne iná, 
zdanlivý pocit premárnenej „život-
nej šance“ naháňa už zopár mesiacov 
bankám a realitným kanceláriám ne-
málo klientov. Paradoxne dokonca aj 
zásah NBS v podobe sprísnenia pod-
mienok pri poskytovaní hypotekár-
nych úverov vyvolal ešte väčší dopyt. 
Hrozba zvážneného opatrenia za-
fungovala na váhavých spotrebiteľov 
a rozhodnutia o kúpe bytu či domu 
sa urýchlili. 

Predaju úverov na bývanie sa 
teda mimoriadne darí, nehnuteľnos-
ti sa predávajú veľmi rýchlo. Banky 
sa s väčšou odvahou púšťajú aj do 
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Marek	Mittaš

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Privátne	bankovníctvo	si	pripisuje	plusové	body	

Erste Private Banking Slovenskej sporiteľne za uplynulý rok dosiahlo historicky najvyšší nárast ob-
jemu spravovaných aktív o 112 mil. eur, čo predstavuje medziročne o 17,4 % viac. „Privátni klienti 
vo zvýšenej miere prejavovali záujem aj o investovanie do zlata, ktoré poskytuje bezpečie v časoch 
neistoty a je vhodným nástrojom na diverzifikáciu majetku,“ hovorí Michaela Kaňová, riaditeľka Erste 
Private Banking.
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, a. s.                                                                                                                               

Medzi	alternatívnymi	investíciami	bodovalo	víno	

Alternatívne investície sa v minulom roku zhodnotili o dve percentá, najmenej od roku 2009, keď ich 
brzdil najmä pokles cien umenia. Naopak najviac rástli ceny vín, automobilových veteránov a mincí. 
Vyplýva to z Wealth Reportu 2017 konzultačnej spoločnosti Knight Frank. Index 10 hlavných tried 
zberateľstva sa za dekádu zhodnotil o 171 percent. Dlhodobo klesajúcou triedou zberateľstva je antic-
ký nábytok, ktorý minulý rok stratil necelých päť percent, keď v modernom období stráca popularitu 
podobne ako čínska keramika.
Zdroj: J&T Banka                                                                                                                                                          

METRO	ocenili	podnikatelia	

Veľkoobchod METRO získal prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2016 v kategórii Férový hráč na 
trhu. Víťazstvo priniesol firme jej férový prístup k dodávateľom a celková vízia podpory podnikateľov. 
Porota ocenila najmä projekt Deň súkromného podnikania. V rámci neho môžu všetci drobní podnika-
telia pripraviť pre svojich zákazníkov a klientov nejakú špeciálnu akciu a METRO ju následne pomôže 
spropagovať špeciálnymi marketingovými aktivitami a masívnou reklamnou kampaňou. „Ďakujem 
všetkým podnikateľom, ktorí sa k nám rozhodli pridať na svojej ceste, a všetkým kolegom, ktorí našu 
víziu prenášajú do života. Ocenenie Via Bona si nesmierne vážim a vnímam ho ako silný záväzok, aby 
sme v našom odhodlaní nepoľavili,“ hovorí generálny riaditeľ METRO SR Jan Žák.
Zdroj: METRO Cash & Carry                                                                                                                                                         
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Koniec	menového	záväzku	pre	českú	korunu	

Česká národná banka 6. apríla na mimoriadnom menovopolitickom zasadnutí rozhodla o ukončení 
kurzového záväzku. Bezprostredne po uvoľnení kurzu koruna posilnila z úrovne veľmi blízko 27,0 
EUR/CZK k 26,7. V strednodobom horizonte sa očakáva jeho posilnenie. Vplyv na príjmy a úspory 
bežných ľudí bude limitovaný. Pre bežných Slovákov pracujúcich v Česku so mzdou na úrovni blízko 
českého priemeru by očakávané posilnenie malo znamenať len limitovaný rast eurových príjmov na 
úrovni desiatok eur mesačne. Pri úsporách a dlhoch v českej korune vo výške ekvivalentnej asi 100 
tis. eur by celkové očakávané výkyvy nemali presiahnuť 2 000 eur. Pri aktuálnom kurze ide o zmenu 
hodnoty na úrovni zhruba 1 000 eur.                                                                                                                                  

Bankroty	Slovákov	medziročne	stúpli	

V prvom štvrťroku 2017 slovenské súdy vyhlásili 155 osobných bankrotov. V porovnaní s predchádza-
júcim štvrťrokom je to o 22 menej, no v medziročnom porovnaní s prvým kvartálom minulého roka 
o 6 viac. Najviac osobných bankrotov v prvom štvrťroku 2017 bolo vyhlásených v Žilinskom kraji – 28, 
najmenej v Trnavskom kraji – 11. Od roku 2006 celkovo zbankrotovalo 3 078 obyvateľov Slovenskej 
republiky. V Českej republike v prvom štvrťroku 2017 zbankrotovalo 4 021 obyvateľov. Ako vyplýva 
z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., ktorá spravuje úverové registre bankových 
i nebankových inštitúcií, od začiatku účinnosti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
do 31. marca 2017 súdy vyhlásili 3 078 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky. 
Zdroj: CRIF                   

Štefan	Máj	je	Bankárom	roka		

Ocenenie Bankár roka, ktoré každoročne vyhlasuje týždenník Trend v spolupráci s partnerom 
Fincentrum, získal už druhý rok za sebou generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej 
sporiteľne Štefan Máj. Rozhodli o tom generálni riaditelia bánk pôsobiacich na Slovensku, ktorí si 
vyberali víťaza spomedzi seba hlasovaním.
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, a. s.                 

Najúspešnejšia	poisťovňa		

Na 12. ročníku súťaže finančných produktov Zlatá minca 2016 získala Allianz – Slovenská poisťovňa do-
hromady 12 Zlatých mincí, čím sa stala bezkonkurenčne najúspešnejšou poisťovňou. Okrem produktových 
kategórií obhájila aj ocenenia Najinovatívnejšia poisťovňa a Objav roka 2016. 
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Marek	Mittaš

Allianz	–	SP
Od apríla 2017 sa novým riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – 
Slovenskej poisťovni stal Milan Rajec, čím sa pod jeho vedenie dostal najväčší odbor pois-
ťovne. Pôsobí v Allianz – SP od roku 2001 a prešiel viacerými pozíciami. Na nové miesto 
nastúpil z pozície riaditeľa odboru pobočkového a online obchodu. „Chcem nadviazať na 
veľmi dobre nastavenú dlhodobú orientáciu na zákazníka a pokračovať v skvalitňovaní 
našich služieb,“ uviedol Milan Rajec.                                                                                                                        

Aegon	Slovensko
Novou finančnou riaditeľkou spoločnosti Aegon Slovensko sa od apríla stala Dana 
Macková. Na pozícii strieda finančného riaditeľa Petra Junga, ktorý ako finančný riadi-
teľ v spoločnosti pracoval takmer deväť rokov a rozhodol sa prijať nové pracovné výzvy 
finančného sektora. Dana Macková zastávala post manažérky produktového oddelenia 
poisťovne. Náhradou za ňu bude Monika Poracká, ktorá má viac ako desaťročné skúse-
nosti produktovej špecialistky zo spoločností Aegon, Generali a Poisťovňa Slovenskej 
sporiteľne.                                                                                                                        

Dell	EMC
Novým regionálnym riaditeľom Dell EMC pre región NEE (North East Europe) sa stal Pavol 
Varga, ktorý doteraz pôsobil ako generálny manažér Dell pre Rakúsko a Slovensko. V po-
zícii generálneho manažéra bude pokračovať ôsmy rok, tentoraz však už pre deväť krajín. 
Spoločnosť zároveň oznámila nového regionálneho marketingového riaditeľa, ktorým sa stal 
Andrey Sivenyuk. Pavol Varga je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, získal aj titul MBA na univerzite INSEAD pri Paríži. Počas vysokoškolského štú-
dia začal pracovať v ekonomickej redakcii tlačovej agentúry SITA. Do spoločnosti Dell nastú-
pil v marci 2003. Postupne prešiel viacerými pozíciami na oddeleniach obchodu a ľudských 
zdrojov. Nový marketingový riaditeľ Andrey Sivenyuk pôsobil viac ako päť rokov na poste 
marketingového riaditeľa Samsung Electronics. Do spoločnosti Dell nastúpil v roku 2012.                                                                                                                  

Brokeria
Po deviatich rokoch na poste predsedu predstavenstva spoločnosti Fincentrum sa rozho-
dol Milan Repka zmeniť smerovanie. Od prvého apríla sa stal konzultantom v spoločnosti 
Brokeria, kde sa bude zameriavať primárne na vzdelávanie a rozvoj spoločnosti.                                                                                                                       
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Manažérske rošády ·	KRÁTKE	SPRÁVY

U.	S.	Steel
Korporácia United States Steel v Pittsburgu oznámila zmeny vo vrcholovom vedení spoločnos-
ti U. S. Steel. Za prezidenta a prevádzkového riaditeľa bol zvolený David B. Burritt, doterajší 
výkonný viceprezident a finančný riaditeľ. Mario Longhi, ktorý bol prezidentom a CEO od sep-
tembra 2013, zostáva v pozícii CEO a v Rade riaditeľov a sústredí sa najmä na stratégiu kor-
porácie, ktorá je kľúčová v stále viac konkurenčnom globálnom oceliarskom priemysle. David 
Burritt bude zodpovedať za každodenný celkový chod firmy v Severnej Amerike a strednej 
Európe a bude naďalej aj finančným riaditeľom do času, kým firma túto pozíciu neobsadí.                                                                                                                          

Colliers	International
Spoločnosť Colliers International oznámila návrat Luka Dawsona do spoločnosti, kde 
nastupuje na pozíciu generálneho riaditeľa a riaditeľa oddelenia investícií pre región 
strednej a východnej Európy. Luke Dawson prichádza do Colliers International s 15-roč-
nými skúsenosťami s akvizíciami a predajom nehnuteľností, správou aktív a vedúcimi 
funkciami.                                                                                                                          

UNION
Tomáš Kalivoda odišiel z postu riaditeľa poisťovne Groupama. Po 11 rokoch skúseností 
v oblasti poisťovníctva sa stal členom predstavenstva poisťovne UNION. Na starosti bude 
mať sekciu komerčného poistenia. Pán Kalivoda vyštudoval na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave špecializáciu bankovníctvo a financie. Okrem toho vedomosti získaval aj na 
austrálskej Central College v Sydney.                                                                                                                         

Colonnade	Insurance	S.A.	
Martin Bajla pôsobí od 01. mája 2016 v spoločnosti Colonnade Insurance S.A., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu na pozíciu riaditeľ odboru obchodu.

V minulosti pracoval ako obchodný riaditeľ pre poisťovňu Astra (Obchodná poisťo-
vacia a zaisťovacia spoločnosť, pobočka poisťovne z iného členského štátu) a pred tým 
v spoločnosti Union poisťovňa a.s. na poste riaditeľ úseku externého predaja.                                                                                                                   
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BANKY	A POISŤOVNE	· Vývoj cien bytov naberá rizikový kurz

VÝVOJ CIEN BYTOV 
NABERÁ RIZIKOVÝ KURZ

Ceny nehnuteľností rastú. Banky 
poskytujú viac úverov na bývanie. Hoci 
rastú aj mzdy, dostupnosť bývania sa 
však na Slovensku zhoršila. Národná 
banka Slovenska (NBS) pritom už 
označuje vývoj cien bytov za rizikový. 

s predchádzajúcim kvartálom o 0,5 % 
a medziročne o 2 %. 

Horšia	dostupnosť	bývania
Rast cien bytov a domov prispel k tomu, 
že dostupnosť bývania sa zhoršila. 
„Rast priemernej ceny bývania nebol 
v 1. štvrťroku 2017 vo väčšine regió-
nov dostatočne kompenzovaný rastom 
príjmov domácností, čo sa prejavilo 
na stagnácii až zhoršovaní celkovej 
dostupnosti bývania z dlhodobého 
hľadiska. Aktuálne došlo vo väčšine 
slovenských krajov najmä k zhoršeniu 
dostupnosti bývania v bytoch,“ hovo-
rí analytický tím NBS. Slováci si tak 
zo svojho hrubého platu môžu reálne 
dovoliť menšiu časť nehnuteľnosti na 
bývanie. Najmenej za hrubú mzdu do-
stali občania v Bratislavskom kraji, kde 
to bolo 0,7 m2, najviac v Nitrianskom 
kraji, až 1,4 m2.

Obavy	vyvolávajú	byty
Na trhu s nehnuteľnosťami sa zatiaľ 
bublina nenafukuje. Napriek tomu 
najmä vývoj cien bytov je rizikový. 
„Dynamicky rastúca priemerná cena 
bývania a najmä priemerná cena by-
tov vyvoláva aj otázky, nakoľko je ich 
aktuálny vývoj v súlade s vývojom 
predovšetkým ekonomickej výkon-
nosti a príjmovej situácie domácností,“ 
upozorňuje NBS. Centrálna banka sa 
pritom odvoláva na kompozitný index, 
ktorý poskytuje orientačnú informáciu 
o miere rizika spojenej s aktuálnym vý-
vojom cien nehnuteľností na bývanie. 
„Hodnota kompozitného indexu pre 
priemernú cenu bytov dokonca aktuál-
ne mierne prekročila začiatok rizikové-
ho pásma,“ upozorňuje NBS. 

NBS už v roku 2014 vydala odpo-
rúčania, ktoré regulujú poskytovanie 
úverov na bývanie. Tieto odporúčania 
koncom roku 2016 ešte aktualizo-
vala. NBS stráži, aká je výška úveru 

Ceny rodinných domov sa zvýšili 
medziročne v priemere o vyše 3 % 
a ceny rodinných víl o vyše 7 %. 

V kurze sú najmä byty, niekto-
ré kategórie dokonca lámu rekordy. 
„Agregovaná priemerná cena bývania 
je v súčasnosti ešte 14 % pod jej his-
torickým maximom. K dosiahnutiu 
historického vrcholu z polovice roku 
2008 chýbajú aktuálnej priemernej 
cene bytov ešte takmer 3 percentá 
a priemernej cene domov zhruba 
15 percent. Priemerné ceny väčších, 
teda štvorizbových a päťizbových 
bytov, sú už v súčasnosti vyššie ako 
bolo ich historické maximum,“ upo-
zorňuje centrálna banka.

Rast priemernej ceny bývania po-
cítili viaceré kraje, najzásadnejší rast 
zaznamenal Nitriansky kraj, kde stúp-
la o 16,9 %. Priemerná cena bývania 
vo východoslovenských regiónoch 
a v Žilinskom kraji na začiatku roka 
2017 medzikvartálne stagnovala alebo 
sa mierne znížila. V Banskobystrickom 
kraji dokonca poklesla v porovnaní 

Vývoj na trhu v pr vom polro-
ku podnecoval bankový sektor. 

Medziročný rast cien nehnuteľností 
na bývanie tak stúpol o 1,7 percentu-
álneho bodu na 7,6 %. Medzikvartálne 
ceny nehnuteľností rástli o 2,1 %. 
Priemerná cena bývania sa tak v pr-
vom štvrťroku dostala na 1 332 eur/
m2. Nehnuteľnosti na bývanie na-
posledy medziročne klesali v treťom 
štvrťroku 2014, keď si odpísali 0,4 %. 
Odvtedy ceny obytných nehnuteľností 
medziročne rástli, najvýraznejšie práve 
na začiatku tohto roka. 

V prvom štvrťroku tohto roku rást-
li podľa údajov NBS priemerné ceny 
všetkých typov nehnuteľností na bý-
vanie. V rámci bytov najvýraznejšie 
medziročne vzrástla priemerná cena 
jednoizbových bytov, keďže stúpla 
o 16,1 %. Najmenej vzrástla priemer-
ná cena štvorizbových bytov, stúpla 
o 4,8 %. Priemerné ceny jednoizbových 
bytov sa šplhali k hranici 1 800 eur/m2, 
priemerná cena štvorizbových bytov 
presahovala hranicu 1 400 eur/m2.

Autor:	Ján	Beracka
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bývanie, bankový sektor teda hma-
tateľne napomáha rastu dopytu po 
nehnuteľnostiach. Kým v každom me-
siaci prvého štvrťroku minulého roka 
sa objem úverov na nehnuteľnosti po-
hyboval nad hranicou 19 miliárd eur, 
v rovnakých mesiacoch tohto roka to 
bolo viac ako 22 miliárd eur.                                  

úverových prostriedkov na riešenie 
potreby bývania sa môžu prejaviť v po-
stupnom zmierňovaní dynamík cien 
nehnuteľností,“ uvádza NBS.

Viac	úverov
Popri cenách nehnuteľností rastie 
aj objem úverov poskytnutých na 

v porovnaní s hodnotou nehnuteľnos-
tí, banky tiež majú za úlohu dávať po-
zor na to, či sú klienti schopní tvoriť 
rezervy. Práve tieto kroky by mali 
v budúcnosti zmierniť rast cien nehnu-
teľností. „Postupné dokončovanie roz-
pracovaných projektov a zohľadňované 
komplexnejšie kritériá pri získavaní 

Rok, štvrťrok Eur/m2 Referenčný rok (2002 = 100) Medziročná zmena (v %)

1Q 2017 1 332 225 7,6
2016 1279 216 4,2

4Q 2016 1 304 220,3 5,8
3Q 2016 1 295 218,8 5,4
2Q 2016 1 279 216 4,8
1Q 2016 1 238 209,1 1

2015 1 227 207,3 0,9
4Q 2015 1 232 208,1 1,1
3Q 2015 1 229 207,6 1,2
2Q 2015 1 221 206,3 0,8
1Q 2015 1 226 207,1 0,4

2014 1216 205,4 -0,8
4Q 2014 1 218 205,7 0,2
3Q 2014 1 215 205,2 -0,4
2Q 2014 1 211 204,6 -1,5
1Q 2014 1 221 206,3 -1,5

Zdroj: Národná banka Slovenska

Ceny nehnuteľností

Úvery na bývanie (tis. EUR) 2016

január február marec
hypotekárne úvery 5 139 991 5 181 584 5 222 489

iné úvery na nehnuteľnosti 11 966 136 12 085 620 12 245 322
úvery stavebného sporenia 2 150 181 2 154 450 2 163 729

úvery na nehnuteľnosti 19 256 308 19 421 654 19 631 540

2017

január február marec
hypotekárne úvery 5 596 066 5 644 649 5 718 854

iné úvery na nehnuteľnosti 14 307 409 14 459 543 14 675 836
úvery stavebného sporenia 2 201 201 2 208 275 2 220 142

úvery na nehnuteľnosti 22 104 676 22 312 467 22 614 832

Úvery na bývanie poskytnuté obyvateľom
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VÝHODNÉ 
HYPOTÉKY 
SA NEMUSIA 
AŽ TAK OPLATIŤ

BANKY	A POISŤOVNE	· Výhodné hypotéky sa nemusia až tak oplatiť

Kúpiť nehnuteľnosť v čase najnižších 
úrokových sadzieb na hypotékach 
sa zdá ako logický krok. No len na 
prvý pohľad. V druhom ohľade to pre 
každého nemusí byť vôbec výhodné.

Nepriama	úmera	úverov
Nehnuteľnosti a úvery na bývanie sú ako spo-
jené nádoby, kde platí nepriama úmera. Čím 
viac jedna strana klesá, tým viac v druhej stú-
pa tlak. Príkladom je vývoj na trhu v poslednom 
období. V roku 2008 dosahovali napríklad ceny 

nehnuteľností na Slovensku na meter štvorcový 
rekordných 1 511 eur a ročne zaznamenali viac 
ako 22,1 % zhodnotenie. Po kríze prišla korekcia 
a možno vidieť zaujímavý fakt. Kým nehnuteľnosti 
po páde rástli, hypotéky klesali, a čím prudší vývoj, 
tým prudší cenový rozdiel. 

Autor:	Marek	Mittaš
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Ako vidieť na grafe, za uplynulé roky úrokové sadzby 
hypoték klesali, no zároveň s nimi stúpali ceny ne-
hnuteľností. Podľa NBS sa cena nehnuteľností na 
meter štvorcový v roku 2016 priemerne zdvihla 
na Slovensku o 4,2 %. V regiónoch sa však roz-
diely prejavili markantnejšie. Podľa údajov VÚB 

však napríklad najviac narastali ceny 1-izbových 
bytov v Nitre, Žiline a Trnave od 19,2 – 31,30 %. 
V Prievidzi si napríklad jednoizbové byty pripísa-
li pokles o -3,2 %, ale trojizbové stúpli o 22,8 %. 
Dá sa teda povedať, že úspora financií na hypo-
tékach v niektorých prípadoch nedokáže vôbec 

Úvery na bývanie so ZFS nad 1 rok a do 5 rokov
7,00

Zdroj: NBS
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kompenzovať enormný rast cien nehnuteľností 
v niektorých najžiadanejších typoch nehnuteľnos-
tí a zaujímavých lokalitách. Enormný rast cien ne-
hnuteľností si možno všimnúť v druhom kvartáli 
2015. „Dôvodom sú administratívne, respektíve 
legislatívne úpravy v hypotékach. Najprv to bola 
možnosť refinancovať starý dlh iba za pätinový 
poplatok, ktorá vyústila do prudkého poklesu úro-
kových sadzieb. Popri existujúcich dlžníkoch sa na 
tejto vlne znižovania zviezli aj noví záujemcovia 
o hypotéky. Druhým faktorom bolo oznámenie 
sprísnenia podmienok na poskytovanie hypoték. 
Medializácia spôsobila ďalšiu vlnu záujmu o hypo-
téky a ľudia urýchlili svoje rozhodovanie o riešení 
otázky bývania. Väčší záujem o objemnejšie hypo-
téky spôsobil, že predávajúci mohli pýtať za svoje 
nehnuteľnosti viac peňazí,“ hovorí Pavel Škriniar, 
analytik portálu FinančnáHitparáda.sk. Aj pri lac-
nej hypotéke tak reálne na nehnuteľnosti zaplatíte 
viac ako pred rokmi. 

Dočasný	stav
„Zdá sa, že ceny nehnuteľností dosiahli strop, po-
maličky začínajú stagnovať,“ hovorí Gabriel Šille, 
konateľ EUROPA realitnej kancelárie, a dopĺňa: 
„Široká ponuka novostavieb dopĺňa chýbajúci 

bytový fond. Objavujú sa prvé lastovičky s nižšími 
cenami. Objavujú sa iba krátko, lebo dopyt reaguje 
rýchlou kúpou. Ale je to znak, že sa začína trh upo-
kojovať.“ Je teda viac ako možné, že po zúrivom vý-
predaji, na ktorom sa podpísali aj ohlasované sprís-
nenia poskytovania hypoték, či možný rast úrokov, 
opäť uberie z cien nehnuteľností. „Na jednej stra-
ne sú tu makroekonomické ukazovatele, očakáva-
nia do budúcnosti a na druhej strane demografia 
a nasýtenosť trhu. Ukazovatele podporujú rast cien 
nehnuteľností, demografia by ich zase mala brzdiť. 
Vždy však treba rozlišovať medzi novostavbami 
a starými realitami. Novostavby by mali byť z roka 
na rok drahšie už len z dôvodu rastu cien vstupov, 
ceny existujúcich nehnuteľností môžu mať vlastný 
vývoj,“ hovorí P. Škriniar. 

Zmeny	sú	neodkladné,	hoci	razantné
„Zmeny v oblasti hypoték sú určite nutné – pre 
ochranu ľudí pred finančnými stratami a dlhovými 
špirálami. Škoda, že neprišli skôr, no v jemnejšej 
podobe,“ hovorí G. Šille o aktuálnom sprísňovaní 
podmienok na poli úverov na bývanie a dodáva, že 
aktuálne zmeny sú dosť razantné a ťažko sa v tej-
to chvíli odhaduje, aký budú mať celkový vplyv na 

Zmeny v oblasti hypoték sú 
určite nutné – pre ochranu 
ľudí pred finančnými stratami 
a dlhovými špirálami.

Ceny jednoizbových bytov 
narastali najviac v Nitre, 

Žiline a Trnave od 19,2 – 
31,30 %. V Prievidzi si napríklad 

jednoizbové byty pripísali 
pokles o 3,2 %, ale trojizbové 

stúpli o 22,8 %.
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dostupnosť hypoték pre bežnú populáciu. Jedným 
z dôvodom, prečo netreba hľadať optimizmus pri 
nízkych úrokoch hypoték, za ktoré sa kupujú aktu-
álne drahé nehnuteľnosti, je aj pravdepodobné zvy-
šovanie úroku po uplynutí doby fixácie. O tom, že 
úroky klesať nebudú, hovoria aj opatrenia NBS, pod-
ľa ktorej dnes musia banky počítať pri posudzovaní 
pridelenia úveru s vyššou úrokovou mierou o dva 
percentuálne body. Zuzana Povodová, hovorkyňa 
Tatra banky, pri otázke, ako sa majú klienti pripraviť 
na zmenu úročenia po fixácii, odpovedá: „Možností 
je viac, pričom už teraz je dôležité myslieť na situ-
ácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Všeobecne 
k správnemu hospodáreniu s financiami patrí tvorba 
finančnej rezervy, ktorú je možné využiť aj v prípade 
nárastu sadzieb a mesačnej splátky. Ďalšou z mož-
ností v niektorých prípadoch je zníženie mesačnej 
splátky predĺžením splatnosti úveru.“ 

V princípe teda nie je dôvod podľahnúť tla-
ku o výhodnosti kúpy nehnuteľnosti práve teraz, 
pokiaľ bývanie nie je skutočne akútnou potrebou. 
O pár rokov totiž úrok na splátke porastie a dá 
sa očakávať, že nehnuteľnosti mierne stratia na 
cene. G. Šille hovorí: „Nezanedbateľné množstvo 
nehnuteľností kúpených dnes za ceny vyhnané do 

extrémnych výšok bude o pár rokov, až sa upokojí 
realitný trh, problém predať bez straty.“ Byty kú-
pené v súčasnej situácii tak môžu klesnúť, pričom 
úroky za ich splácanie porastú. Úmera, ktorá nepo-
teší žiadneho majiteľa.

Väčší záujem o objemnejšie 
hypotéky spôsobil, že 

predávajúci mohli pýtať za svoje 
nehnuteľnosti viac peňazí.
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Odporúčali by ste v aktuálnej dobe kúpu novej 
nehnutel'nosti, alebo je lepšie počkat'?
Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A POISŤOVNE	· Odporúčali by ste v aktuálnej dobe kúpu novej nehnuteľnosti, alebo je lepšie počkať?

Juraj	Piták	
predseda predstavenstva, FISPRO, a. s.	

Pre ľudí, ktorí bývajú v prenájmoch, môže mať zmysel kúpa nehnuteľ-
nosti aj teraz. Matematika nepustí. Ak si spočítajú náklady za prenájom 
vs splátku s ďalšími nákladmi na bývanie, tak im vyjde, do akej miery 
sa to oplatí. Ľudia, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť na investíciu, by 
tak mali zvážiť, koľko bytov je v danej lokalite na prenájom a ako sa 
bude vyvíjať realitný trh. Osobne by som sa poradil s dobrým realitným 
maklérom.                                                                                                                             

Pavel	Škriniar	
analytik portálu FinančnáHitparáda.sk	

Mať domov by nemalo byť výsledkom špekulácie. Nech si človek akokoľ-
vek naplánuje financovanie, na čím dlhší časový úsek plánuje, tým viac 
známych i neznámych rizík musí zohľadniť. Stačí spomenúť 1 % popla-
tok za refinancovanie či sprísňovanie podmienok hypoték. Pochybujem, 
že s týmto zásahom by niekto počítal rok-dva pred jeho vznikom. A na 
ceny nehnuteľností to malo zásadný vplyv.                                                                                                                             

Zuzana	Zedníková	
Chief Operating Officer, DELUVIS	

Ceny nehnuteľností vzrástli, ceny úverov klesli. Môže to tak byť dlhodo-
bo, ale aj nemusí. Môj názor je, že ak človek cíti, že našiel nehnuteľnosť, 
ktorá sa mu páči, nech si ju kúpi, ak na ňu má. Ak vlastní nehnuteľnosť, 
ktorú nemá rád, dnes je vhodný čas predať ju.                                                                                                                           
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Ladislav	Smoroň	
oblastný riaditeľ, Fincentrum	

Ideálna situácia by bola, ak by nastala korekcia cien nehnuteľností (po-
kles) pri zachovaní dnešných úrokov. Minulosť nám však ukazuje, že ta-
kýto scenár pravdepodobne nenastane. 

Kúpa nehnuteľnosti by nemala byť emocionálnou záležitosťou, mala 
by mať racionálny základ. Klientom musí byť jasné, na aký účel nehnu-
teľnosť kupujú. Je rozdiel v tom, či kupujete nehnuteľnosť na bývanie, 
lebo nemáte reálne kde bývať, alebo špekulatívnu investičnú nehnuteľ-
nosť, alebo nehnuteľnosť na prenájom. Rozhodne by som neodporúčal 
kupovať v dnešnej dobe nehnuteľnosť len kvôli tomu, že hypotéky majú 
historicky najnižšie úroky.                                                                                                                             

Dominika	Senteši	
hypotekárna špecialistka	

Ak si chce niekto kúpiť nehnuteľnosť a bývať v nej, je na to ideálny čas. 
Ceny nehnuteľností stúpli, ale zato sú lacné hypotéky. Keby ľudia mali 
čakať, možno sa dočkajú nižších cien nehnuteľností, ale zároveň už ne-
musia získať také výhodné hypotéky ako sú dnes.                                                                                                                            

Gabriel	Šille	
konateľ, EUROPA realitná kancelária	

My, ktorí sme zažili predchádzajúcu krízu, vidíme aj za roh. Už teraz je 
veľmi, a myslím naozaj veľmi, vysoký dopyt oproti ponuke. Predaj no-
vých ponúk sa realizuje v priebehu pár dní, niekedy hodín. Zvyšuje sa 
stres u ľudí, ktorí hľadajú nové bývanie, makléri majú problém dopĺňať 
svoje portfólio nehnuteľností, nových vecí na secondhandovom trhu je 
„ako šafranu“. Novostavby sú cenovo často nedostupné, maličké, dispo-
zične nevyhovujúce a pomer cena/výkon sa opäť preklápa v neprospech 
kupujúceho. Ďalšia vec je budúcnosť. Život je plný zmien, plánovaných 
i neplánovaných a s nimi často súvisí potreba zmeniť bývanie. Zo skúse-
nosti viem, že nezanedbateľné množstvo nehnuteľností kúpených dnes 
za ceny vyhnané do extrémnych výšok bude o pár rokov, až sa upokojí 
realitný trh, problém predať bez straty.                                                                                                                  
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BANKY PONÚKAJÚ 
HYPOTEKÁRNE AKCIE, BUDUJÚ 
AJ HLBŠIE VZŤAHY S KLIENTMI

Hypotekárne úvery sú v súčasnosti dostupné, 
mimoriadne výrazné sú aktuálne nízke 
úrokové sadzby. Hoci sadzby už začali 
v niektorých prípadoch aj stúpať, banky 
majú ďalšie možnosti, ako svoj úver 
zatraktívniť a prilákať klientov. Úroková 
politika naozaj nie je jediný nástroj, 
pomocou ktorého banky bojujú o svojho 
klienta. Akciové ponuky totiž zahŕňajú 
aj úľavy iného druhu, banky sa snažia 
budovať aj dlhodobejší vzťah s klientmi. 

úrokové sadzby naviazané na päťroč-
nú fixáciu. 

Poplatky
Cenu hypotekárneho úveru však ne-
tvorí iba úrok, vstupuje do nej množ-
stvo ďalších parametrov. Reálna cena 
úveru v percentuálnom vyjadrení sa 
preto nerovná výške úveru. Skutočné 
náklady prezrádza parameter roč-
ná percentuálna miera nákladov 
(RPMN), ktorú musia banky povin-
ne uvádzať. Práve RPMN obsahuje 

je už pohyb úrokových sadzieb oboj-
smerný. Napríklad spoločnosť ČSOB 
pri ročnej fixácii úrokovú sadzbu 
zvyšovala, ale pri desaťročnej fixá-
cii ju znížila. K prvému zvyšovaniu 
úrokových sadzieb však v decembri 
minulého roku pristúpila spoloč-
nosť UniCredit, ktorá zvýšila úro-
kové sadzby naviazané na päťročnú, 
sedemročnú a desaťročnú fixáciu. 
K zvyšovaniu úrokových sadzieb 
pristúpila napríklad aj Slovenská 
sporiteľňa, smerom nahor upravila 

Úroky	sú	nízke,	začali	už	
aj	rásť
V nedávnej minulosti bol trend vývo-
ja úrokových sadzieb hypotekárnych 
úverov jednoznačne klesajúci a banky 
sa v podstate predbiehali v ponúka-
ní čoraz výhodnejších sadzieb. Súboj 
o  klienta na poli úrokových sadzieb 
sa však, zdá sa, upokojil. V súčasnos-
ti sa už objavuje na trhu aj zvyšova-
nie úrokových sadzieb. 

Portál FinančnáHitparáda.sk 
upozorňuje, že na trhu s hypotékami 

Autor:	Ján	Beracka
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Banky ponúkajú hypotekárne akcie, budujú aj hlbšie vzťahy s klientmi ·	BANKY	A POISŤOVNE

Toto je spôsob, akým sa banky po-
kúšajú budovať pevnejšie väzby 
s klientmi. Finančné domy si tak roz-
širujú klientske portfólio, zostávajú 
v kontakte s klientom. 

Vzhľadom na to, že takýto „pod-
mienený“ systém zliav využívajú via-
ceré banky, je dôležité, aby sa klienti 
poriadne oboznamovali s podmien-
kami poskytnutia úveru, aby neo-
čakávali úsporu, zľavy a výhody, na 
ktoré nemajú nárok, keďže nespĺňajú 
podmienky. 

Úvery	sú	potrebné
O klientov sa bankám skutočne opla-
tí bojovať, keďže Slováci sú zvyknu-
tí bývať vo vlastnom a na to sú po-
trebné zdroje. V Bratislavskom kraji 
si podľa údajov spoločnosti ČSOB 
môžu ľudia z priemerného platu do-
voliť 0,67 m2 nehnuteľnosti. V rámci 
slovenských krajov je to najmenej. 
Najviac, 1,38 m2, si môžu dovoliť ob-
čania v Trenčianskom kraji.  

Preto množstvo ľudí siaha po 
hypotekárnom úvere.  Z  údajov 
ČSOB vyplýva, že priemerná výška 
hypotekárneho úveru sa vlani zvý-
šila o 14 %.                                  

VÚB banka okrem bezplatného po-
skytnutia úveru ponúka klientom 
výhodnejšiu úrokovú sadzbu vo výš-
ke 1,39 % p. a., ktorá platí pre fixá-
cie s dĺžkou troch a štyroch rokov. 
Okrem toho banka ponúka pre tieto 
sadzby garanciu, že ak pristúpi do 
konca roka k zníženiu sadzieb, toto 
zníženie bude platiť aj pre klienta, 
ktorý už úver čerpá. Ponuka platí pre 
vybrané úvery v prípade, že si klient 
vyberie bezplatnú voliteľnú službu. 

Tatra banka k poplatku za poskyt-
nutie úveru poskytuje aj výhodnejšie 
úrokové sadzby.

„Podmienené“	zľavy	
Na trhu sa objavujú zľavy, ktoré sú 
podmienené ďalšími krokmi zo stra-
ny klienta. Banka sa takýmito krokmi 
snaží prehĺbiť svoj vzťah s klientom 
tým, že mu ponúkne ďalšie služby 
okrem úveru. Zvýhodnenú úrokovú 
sadzbu tak klient môže získať na-
príklad aktívnym využívaním účtu. 
Aktívne využívanie účtu pritom môže 
napríklad znamenať aj presmerovanie 
časti príjmu na účet. Využívanie ďal-
ších služieb spojených s hypotékou 
môže znamenať aj nižšie poplatky. 

okrem úrokovej sadzby aj poplatky, 
pričom zohľadňuje aj dĺžku splat-
nosti úveru. Až tento ukazovateľ tak 
ponúka neskreslený obraz o tom, aký 
drahý úver je. 

S hypotekárnym úverom môže 
byť spojený poplatok sa poskyt-
nutie či spracovanie úveru, k cene 
úveru je potrebné pripočítať sumu 
za vyhotovenie znaleckého posud-
ku, cenu úveru zvyšuje aj poistenie 
schopnosti splácať úver a poplatky 
na katastri. 

Akciové	zľavy
Práve tieto poplatky sú nezriedka 
v centre pozornosti akciových ponúk 
bánk. Akciové ponuky jasne ukazujú, 
že úrok je iba časť nákladov na úver. 
Stopercentnú zľavu z poplatku za 
poskytnutie úveru poskytuje každá 
z trojice najväčších bánk na Slovensku, 
poskytuje ho Slovenská sporiteľňa, 
VÚB banka aj Tatra banka. 

Slovenská sporiteľňa k tejto zľa-
ve aktuálne ponúka bezplatné vyba-
venie znaleckého posudku. Taktiež 
banka vybaví vklad záložného práva 
do katastra, za klienta zaplatí aj po-
istenie úveru na jeden rok. 

Kraj Priemerná mzda (eur) Priemerná cena 
nehnuteľností (eur za m2) Dostupnosť (m2)

Bratislavský 1 235 1 832 0,67

Trnavský 903 883 1,02

Trenčiansky 922 670 1,38

Nitriansky 834 617 1,35

Žilinský 912 835 1,09

Banskobystrický 839 713 1,18

Prešovský 798 803 0,99

Košický 902 951 0,95

Súhrnne 990 1 304 0,76

Zdroj: Prepočty ČSOB, Štatistický úrad SR a Národná banka Slovenska
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PRE HYPOTÉKU 
SA NEROZHODUJTE SAMI, 
MÔŽETE SA POPÁLIŤ!

BANKY	A POISŤOVNE	· Pre hypotéku sa nerozhodujte sami, môžete sa popáliť!

Úvery na bývanie patria v súčasnosti 
k najžiadanejším. Mnoho ľudí preto 
podľahne presvedčeniu, že nejde o nič 
zložité. V princípe sa však zaviažu na 
desiatky rokov a neopatrnosť môže 
poriadne zabolieť. Pred podpisom 
hypotekárneho úveru by mala byť konzultácia 
s profesionálnym finančným agentom 
samozrejmosťou. Dôvodov je niekoľko.

Autor:	Marek	Mittaš

Vypracovaním	ponuky	sa	to	nezačína
Preteky bánk o klienta pokračujú aj po sprísne-
ní podmienok na poskytovanie hypotekárnych 
úverov. Úrokové sadzby sa držia extrémne nízko 
a bežný človek nadobúda dojem, že stačí siahnuť 
po najnižších úrokoch a vybrať sa do banky. Pri 
žiadosti o vypracovanie ponúk by nádejného dlžní-
ka mal seriózny finančný agent razantne zastaviť. 
Zobrať si úver na desaťročia totiž nie je o zvážení 
úrokových sadzieb, ale o celom kontexte finančnej 
zodpovednosti a plánovania. „Kvalitný finančný 
sprostredkovateľ sa najskôr s klientom venuje ana-
lýze a zisťuje klientovu predstavu v kontexte jeho 

možností a možností trhu. Analyzuje riziká, ktoré 
môžu klientovi a rodine spôsobiť nemalé problé-
my v budúcnosti, ako napríklad strata príjmu, rast 
úrokových sadzieb, materská dovolenka a podob-
ne. Finančnému agentovi by nemalo byť cudzie dať 
klientovi odporúčanie, aby momentálne odložil 
kúpu nehnuteľnosti a prioritne sa venoval vytvá-
raniu rezerv,“ hovorí Ladislav Smoroň z Fincentra. 
Na prvý pohľad sa takýto ťah agenta môže zdať 
samotnému klientovi nelogický. Na druhej strane 
práve fundované poznanie finančných okolností 
dáva agentovi možnosť odhadnúť situáciu a jej ri-
ziká viac, ako laikovi. 
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Ušetrený	čas,	peniaze	aj	problémy
Hypotekárna špecialistka Dominika Senteši otvo-
rene hovorí o tom, že finančný agent nie je len 
prostredník, ale významný článok: „Úlohou fi-
nančného sprostredkovateľa je ušetriť klientovi 
čas a peniaze. Je dôležité, aby sprostredkovateľ 
vedel rýchlo a efektívne pripraviť klientovi prepoč-
ty a návrhy jednotlivých bánk a porovnať všetky 
ponuky, na základe ktorých vysvetlí výhody aj ne-
výhody.“ Často dokáže agent dohodnúť pre klien-
ta lepšie podmienky úveru, ako by si vyboxoval 
klient sám. Ide napríklad o nižšie poplatky, úroky 
a podobne. Zároveň máloktorý laik vie o tom, čo 
ho čaká, ak sa do boja s bankou pustí sám. Musí 
si pripraviť pevné nervy, alebo nechať byrokratické 
ťahanice na niekoho, kto v nich vie chodiť. O prak-
tickej pomoci agenta hovorí L. Smoroň: „Agent 
odbremení klienta od byrokracie a klient navštívi 
banku nanajvýš dvakrát. Agent taktiež odkontro-
luje kúpne zmluvy a podmienky čerpania úveru tak, 
aby celý proces prebehol bez komplikácií. Klientovi 
taktiež zabezpečí poistenie nehnuteľnosti a jeho 
vinkuláciu. Odkontroluje podmienky po čerpaní, 
aby klient nebol zaťažený formalitami.“ 

Informácie	zo	zákulisia
Klient s rozhodnutím vziať si hypotéku čerpá infor-
mácie z reklamy a z internetu. Zo zdrojov, kde ban-
kové inštitúcie prezentujú lákavé ponuky a to, čo 
chcú. Finančný agent pozná produkty a ich výho-
dy omnoho hlbšie a nenechá sa strhnúť reklamou. 
Klientovi poskytne skutočne objektívne informácie. 
„Agent s klientom prediskutuje závažné parametre 
hypotéky a nastaví ich tak, aby boli výhodné pre 
klienta na základe jeho skutočných potrieb. Ide 
konkrétne o voľbu dĺžky fixácie, možnosti získa-
nia štátneho príspevku pre mladých, výšku LTV, 
možnosti dofinancovania, možnosti zabezpečenia 
úveru, poistenie úveru, vysvetlí, či je poistenie 
ponúkané ako cross-sell v banke skutočne tá naj-
lepšia možnosť, prejde poistenie nehnuteľnosti, 
nastavenie a podmienky bežného účtu a podob-
ne,“ hovorí L. Smoroň. Klient má tak v agentovi 
pred bankou svojho vlastného obhajcu záujmov. 
Navyše často môže dobrý agent upozorniť klienta 
aj na súvislosti, ktoré sám vedieť nemôže a v banke 

mu ich nepovedia. Agent musí rozumieť výhodám 
alebo nevýhodám jednotlivých bankových domov 
komplexne. 

„Výber hypotéky je totiž aj výberom banky, 
s ktorou bude klient v najbližších rokoch spolupra-
covať. Ak klient napríklad častejšie vyberá peniaze 
z bankomatu alebo vkladá finančné prostriedky 
v pobočke, či cestuje po svete, môže ho ‚dobeh-
núť‘ poplatková skala za využívanie bežného účtu. 
Potom ho takáto banka môže vyjsť drahšie, hoci 
hypotéka v nej môže vyzerať výhodnejšie. Až po 
zvážení všetkých podrobností sa s klientom agent 
rozhodne pustiť sa do žiadosti o úver a do schvaľo-
vacieho procesu,“ hovorí Zuzana Zedníková, Chief 
Operating Officer DELUVIS.

Nerozlúčite	sa!
Po podpise hypotekárneho úveru sa banka kliento-
vi zvyčajne ozýva len s upomienkou pri omeškaní 
splátky. S agentom to bude inak. „Pre kvalitného 
finančného agenta sa spolupráca načerpaním hy-
potéky nekončí. Reaguje na vývoj na trhu, ako 
je znižovanie úrokov a možné úpravy sadzieb aj 
mimo výročia fixácie, na prípadné zmeny u klien-
ta, mimoriadne splátky, navýšenie hypotéky, kon-
solidáciu a zabezpečuje potrebný servis, aby mal 
klient stále výhodné podmienky,“ predstavuje ser-
visovanie hypotéky L. Smoroň. Už nebudete mu-
sieť zvažovať, čo je výhodné pri zmene stavu alebo 
podmienok, na to všetko budete mať za chrbtom 
spoľahlivého radcu.                                                                                                 

Agent s klientom prediskutuje 
závažné parametre hypotéky 

a nastaví ich tak, aby 
boli výhodné.
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BANKY BOJUJÚ 
S NESPLÁCANÝMI ÚVERMI. 
ECB VYTVÁRA PROSTREDIE, 
ABY SI PORADILI

BANKY	A POISŤOVNE	· Banky bojujú s nesplácanými úvermi. ECB vytvára prostredie, aby si poradili

Európska centrálna banka (ECB) chce 
nastaviť pravidlá, ktoré by mali dostať 
pod kontrolu problémové úvery. Zverejnila 
všeobecné zásady v oblasti problémových 
úverov, a tie majú bankám ukázať cestu, 
ako sa zbaviť úverov, ktoré kazia ich 
portfólio. Hoci Slovensko nie je v jadre 
tohto problému, aj slovenského bankového 
systému sa dotýka európska banková realita.

Autor:	Ján	Beracka

ECB je autoritou, ktorá vykonáva priamy dohľad 
nad viac ako stovkou bánk v rámci eurozóny, 

pod priamy dohľad patrí aj Slovenská sporiteľ-
ňa, VÚB banka a Tatra banka. Všeobecné zásady 
ECB vydala s tým, aby banky „v nadchádzajúcich 
mesiacoch zaviedli schválené stratégie pre problé-
mové úvery spolu s cieľmi redukcie problémových 
úverov“. Za problémové sa považujú úvery, ktoré 
dlžník nespláca viac ako 90 dní. 

Dobrou správou je, že pokiaľ ide o nespláca-
né úvery, Slovensko nie je v centre pozornosti. 

Z pohľadu eurozóny ako celku však sú už nespláca-
né úvery dôležitou témou. V treťom štvrťroku mi-
nulého roku evidovali významné inštitúcie v euro-
zóne nesplácané úvery v objeme 921 miliónov eur. 

ECB sa jednoducho snaží zjednotiť podmienky 
spojené s dohľadom. „Keďže sa v minulosti v tejto 
oblasti používali rôzne postupy dohľadu, hlavným 
cieľom zverejnenia týchto všeobecných zásad je 
zabezpečiť rovnaké podmienky a transparentnosť 
našich očakávaní voči významným inštitúciám,“ 
uvádza ECB. 
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Zodpovednosť	bánk
Zavádzanie všeobecných zásad a plánov je zodpo-
vednosťou samotných bánk. Všeobecné zásady tvo-
ria rámec pre diskusiu a otvárajú bankám viacero 
možností, ako si poradiť s problémovými úvermi. 

„Zásady týkajúce sa problémových úverov pred-
stavujú súhrn kvalitatívnych a kvantitatívnych 
očakávaní zo strany regulátora. ECB nestanovuje 
konkrétne ciele na zníženie problémových úverov, 
ale namiesto toho požaduje vypracovanie realistic-
kých a ambicióznych stratégií od samotných bánk 
s cieľom vytvoriť ucelený postup smerujúci k zníže-
niu celkových problémových úverov. Tieto by mali 
zahŕňať aj oblasti, ako je celkové nastavenie a ma-
nažment procesov v banke a riadenie rizík,“ infor-
muje Martina Solčányiová, hovorkyňa Národnej 
banky Slovenska (NBS).

To teda znamená, že zverejnené zásady nezna-
menajú konkrétne povinnosti. „Je potrebné pozna-
menať, že zásady týkajúce sa problémových úverov 
v súčasnosti nie sú pre banky záväzné. Dokument 
nemá v úmysle odporovať alebo nahradiť akékoľvek 
platné legislatívne či účtovné predpisy. Akékoľvek 
odchýlky bankových procesov od všeobecných zá-
sad však budú musieť byť dohľadu adekvátne vy-
svetlené,“ povedala Solčányiová. 

Vlastné	stratégie
Banky sa môžu rozhodnúť pre stratégiu údržby či 
úpravy podmienok splácania. Banka má možnosť 
tiež rozhodnúť sa pre aktívnu redukciu portfólií. 
ECB uvádza, že banky môžu predávať či odpisovať 
a vytvárať opravné položky, ktoré sú považované 
za nenávratné.

Banky tiež môžu zmeniť druh expozície, do tej-
to kategórie patrí zabavenie aktív, výmena dlhu za 
kapitálové nástroje, výmena dlhu za aktíva alebo 
výmena kolaterálu. Pojmom kolaterál sa označujú 
aktíva, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky. 

ECB v rámci svojho dohľadu umožňuje aj práv-
ne strategické možnosti, v rámci ktorých môže 
banka pristúpiť k insolvenčnému konaniu aj 
k mimosúdnemu vyrovnaniu. Banky by zároveň 
mali efektívne kombinovať všetky tieto možnos-
ti. Zároveň je prípustné, aby banky pripravili plá-
ny, ktoré zmiernia objem problémových úverov 
v strednodobom a dlhodobom horizonte. 

„ECB zároveň zvýši požiadavky na výkazníctvo 
pre banky s vysokou úrovňou problémových úve-
rov s cieľom získať viac relevantných informácií. 
Očakávania regulátora ustanovené v dokumente sa 
v prípade potreby môžu zmeniť na záväzné požia-
davky v rámci spoločného rozhodnutia dohľadov 
ako výsledok ročného hodnotenia banky (SREP 
proces),“ hovorí Solčányiová. 

Zverejnené zásady však nebudú platiť pre všet-
ky banky rovnako. „Pri uplatňovaní všeobecných 
zásad platí princíp proporcionality a významnos-
ti. To znamená, že významné inštitúcie s vyššou 
úrovňou problémových úverov by mali byť v sú-
lade s celým nariadením. Pre inštitúcie s relatívne 
nízkym celkovým podielom problémových úverov 
by mohlo byť užitočné aplikovať niektoré časti do-
kumentu, napríklad relevantné časti pre portfóliá 
s vysokým podielom problémových úverov,“ hovorí 
Martina Solčányiová s tým, že banky s vysokým či 
nízkym podielom problémových úverov definuje 
ECB. V reálnej praxi bude ECB teda viesť za ruku 
predovšetkým banky v najproblematickejších re-
giónoch eurozóny.                                                                                               

Zásady predstavujú pre banky 
rámec, ako postupovať, nebudú 

ho uplatňovať všetky rovnako.

Zásady ECB nie sú záväzné, 
podstatné odchýlky však budú 
banky vysvetľovať.
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V GRÉCKU A NA CYPRE 
JE TAKMER POLOVICA ÚVEROV 
NESPLÁCANÝCH, SLOVÁCI 
SÚ LEPŠÍ DLŽNÍCI

BANKY	A POISŤOVNE	· V Grécku a na Cypre je takmer polovica úverov nesplácaných, Slováci sú lepší dlžníci

Európska centrálna banka (ECB) chce 
nastaviť pravidlá, ktoré by mali dostať 
pod kontrolu problémové úvery. Zverejnila 
všeobecné zásady v oblasti problémových 
úverov, a tie majú bankám ukázať cestu, 
ako sa zbaviť úverov, ktoré kazia ich 
portfólio. Hoci Slovensko nie je v jadre 
tohto problému, aj slovenského bankového 
systému sa dotýka európska banková realita.

Autor:	Ján	Beracka

V rámci celej eurozóny sa objem problémových 
úverov dostal v treťom štvrťroku minulého roka 

na 921 miliónov eur. Bankové systémy viacerých 
krajín eurozóny sa pod ťarchou nesplácaných úverov 
dostali na kolená, Slovensko však má mieru zlyha-
ných úverov pod kontrolou. Za problémové, nesplá-
cané či zlyhané úvery sa vo všeobecnosti považujú 
také úvery, ktoré dlžník nespláca viac ako 90 dní. 

Problém	najmä	v	zahraničí
Slovenský bankový sektor patrí v rámci eurozóny 
k tým zdravším. Problém, na ktorý ECB reaguje 
všeobecnými zásadami, sa objavuje predovšetkým 
na južnej periférii eurozóny, teda v krajinách ako 
Cyprus, Grécko či Taliansko. Práve v týchto kra-
jinách sa objavuje veľký problém s nesplácanými 
úvermi. 
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Európsky parlament, s odvolaním sa na informácie 
ECB, ukázal vážnosť situácie s nesplácanými úver-
mi v rámci eurozóny na období od roku 2008 do 
roku 2015. 

Na Cypre sa podiel problémových úverov po-
hyboval v decembri 2008 vo výške 4,18 %. V de-
cembri 2011 to bolo 11,89 % a v decembri 2013 
až 37,06 %. Do júna 2015 tento podiel klesol na 
35,29 %. Cyprus vzhľadom na problémy bankové-
ho sektora čerpal pomoc od medzinárodných veri-
teľov a krajina zaviedla aj kapitálové kontroly. 

V Taliansku v decembri 2008 tvorilo podiel ne-
splácaných úverov 4,97 %. Táto hodnota následne 
stúpala na 9,47 % v decembri 2011 a 12,92 % v de-
cembri roku 2013. Do júna 2015 sa vyšplhala až 
na 16,08 %. 

Ešte katastrofickejší scenár zažilo Grécko, keď 
v decembri 2008 bol podiel problémových úve-
rov vo výške 2008 a stúpal na 12,10 % v decem-
bri 2011, 24,19 % v decembri 2013 až na 32,92 % 
v júni 2015. 

Priemer eurozóny v sledovaných obdobiach stú-
pal, zvyšoval sa z hodnoty 1,96 % v decembri 2008, 
cez 3,43 % v decembri 2011 a 4,30 % v decembri 
2013 až k hodnote 4,45 % v júni 2015. S výnimkou 
decembra 2011 sa Slovensko vždy držalo pod prie-
merom eurozóny. 

K marcu 2016 podiel nesplácaných úverov pod-
ľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 
dosiahol v eurozóne priemernú hodnotu 5,7 %. 
V Grécku 47 %, na Cypre 49 % a v Taliansku 17 %. 
Pre porovnanie, na Slovensku bol tento podiel 5 %. 

V Grécku a na Cypre je tak nesplácaná v pod-
state polovica poskytnutých úverov, čo predstavuje 
približne tretinu všetkých aktív miestnych bánk. 

Problémové úvery však nie sú v rámci eurozó-
ny témou iba v týchto troch juhoeurópskych kraji-
nách. Tieto tri krajiny spolu s Írskom, Portugalskom 
a Slovinskom mali v roku 2016 podiel nesplácaných 
úverov vo výške 22 %, pričom ECB hovorí v rámci 
eurozóny o priemere za rok 2016 na úrovni 6,6 %.

Slovensko	aktuálne	problémy	nemá
Slovensko si ozdravilo bankový systém ešte v mi-
nulom storočí a slovenské banky dnes závažným 
problémom s nesplácanými úvermi naozaj nečelia. 

„Situácia v slovenských bankách je dobrá, úroveň 
problémových úverov v našich bankách je pod 
priemerom EÚ a ani jedna zo slovenských význam-
ných bánk nedosahuje úroveň, ktorá definuje vý-
znamný objem problémových úverov. V praxi to 
znamená, že ani jedna významná slovenská banka 
nie je v zmysle týchto zásad požiadaná o dodatočné 
poskytovanie informácií za oblasť problémových 
úverov. Napriek tomu, prijatie všeobecných zá-
sad postupu bánk v prípade problémových úverov 
predstavuje významný míľnik pri riešení aktuálnej 
témy v celej eurozóne,“ hovorí Martina Solčányiová, 
hovorkyňa Národnej banky Slovenska (NBS).

„Vysoká úroveň problémových úverov obme-
dzuje schopnosť bánk poskytovať nové úvery a zá-
roveň zvyšuje náklady na ich správu a súvisiacu 
administratívu, z tohto dôvodu je potrebná zmena 
súčasných procesov. ECB však uznáva, že celkové 
zníženie vysokej úrovne problémových úverov si 
bude vyžadovať adekvátny čas,“ dopĺňa. 

NBS navyše v súvislosti s úverovaním zo strany 
bánk upozorňuje na dobrý trend. „Kreditná kvalita 
úverového portfólia bánk na Slovensku zazname-
nala v poslednom období zlepšenie,“ upozorňuje 
Martina Solčányiová. 

K lepšej situácii prispievajú okolnosti v domácej 
ekonomike a aj v zahraničí. „Kľúčovými faktormi, 
ktoré prispeli k zlepšeniu kvality úverového port-
fólia bankového sektora, sú napríklad vplyv nižších 
úrokových sadzieb, pokračujúci pokles nezamest-
nanosti a rast disponibilných príjmov domácností, 
ako aj klesajúca zadlženosť podnikov zo zahraničia, 
prípadne odpis a predaj problémových úverov,“ vy-
svetľuje Solčányiová. 

Priaznivú situáciu na Slovensku potvrdzujú aj 
údaje o zlyhaných úveroch, ktoré zverejnila NBS. 
Podiel zlyhaných úverov podľa NBS v prvom pol-
roku 2016 pokračoval v poklese s výsledkom 3,8 % 
k júnu 2016. Pri úveroch na bývanie poklesol tento 
podiel na 2,5 %, pri spotrebiteľských úveroch nao-
pak vzrástol na 8,1 % z hodnoty 7,3 % v decembri 
2015. 

Čistá miera zlyhania sa pri úveroch na bývanie 
pohybovala okolo úrovne 0 %, pri spotrebiteľských 
úveroch pokračovala v miernom, no pretrvávajú-
com raste až k hodnote 2,7 % k júnu 2016.                                                                                              
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KÚPA NEHNUTEL'NOSTÍ 
V BLÍZKOM ZAHRANIČÍ. AKÉ SÚ 
VÝHODY A NEVÝHODY?

BANKY	A POISŤOVNE	· Kúpa nehnuteľností v blízkom zahraničí. Aké sú výhody a nevýhody?

Bývanie kúsok od Bratislavy môže byť 
pre niekoho výhodné z viacerých dôvodov. 
Nie vždy pri tom zohráva úlohu len cena 
nehnuteľnosti, ale pridáva sa aj nechuť bývať 
v hlavnom meste. To mnohých vyženie 
za blízke hranice. S kúpou nehnuteľnosti to však 
nebude také jednoduché ako doma. Zároveň 
je potrebné počítať aj s ďalšími výdavkami.

a často aj lacnejšie. Pri stavebných 
pozemkoch sú rozdiely ešte zaují-
mavejšie. Pre porovnanie 716 m2 
v  Gattendorfe kúpite za takmer 
105-tisíc eur a 553 metrov v rovna-
kej obci za 81-tisíc. Vo Wolfsthale 
993 metrov štvorcových za 149-tisíc 
eur. Vo Vrakuni dáte za približne 911 
štvorcov minimálne 200-tisíc a za 
pozemok s rozlohou necelých 500 
metrov štvorcových v Podunajských 
Biskupiciach 150-tisíc. V Maďarsku 
počítajte ešte s nižšími cenami. Rajka 
ponúka stavebný pozemok takmer 
600 metrov štvorcových za 60-ti-
síc a Dunakliti má tarifu na úrovni 
58-tisíc za 1 100 metrov štvorcových. 
Matematika tých, ktorí túžia po ro-
dinnom dome, vyháňa z hlavného 
mesta za hranice. 

Dochádzanie do hlavného mesta 
pritom nie je žiadnym problémom, 
zdržanie na hraniciach nehrozí, ani 
nakupovanie samotnej nehnuteľnosti 
nie je v princípe vôbec zložité. V legis-
latíve Maďarskej republiky je ukotve-
né právo občana Európskej únie na 
kúpu nehnuteľnosti bez problémov. 
Nehnuteľnosť si vo väčšine oblastí 

cena môže byť aj 80 000. V obci 
Mosonmagyaróvár podľa štandardu 
počítajte s cenami pri trojizbovom 
bývaní od 50 do 112-tisíc. Ak sa po-
zrieme na ceny trojizbových novo-
stavieb v Rovinke, sme na úrovni od 
100 do 180-tisíc eur. No napríklad 
v Dunajskej Lužnej je možné nájsť po-
dobné byty v cene priemerne od 90 do 
140-tisíc eur. Hainburg an der Donau 
ponúka na predaj trojizbák s balkó-
nom a parkovaním v novostavbe za 
151-tisíc, porovnateľný v Bratislave 
v Ružinove je za 180-tisíc. 

V blízkom pohraničí sa tak stá-
le dajú kúpiť za ceny porovnateľné 

Ceny	stále	lákajú	
za	„hranice“
Európska únia už hraničné priecho-
dy vymazala a zmizli aj predsudky, 
že na „západe“, alebo na juhu, je to 
omnoho drahšie. Ceny bytov a do-
mov v Rakúsku aj Maďarsku blízko 
hraníc sa rovnajú tým v hlavnom 
meste Slovenska, niekedy sú dokon-
ca o poznanie výhodnejšie. 

Klasické trojizbové byty v novo-
stavbách v Rajke, známej slovenskej 
kolónii, je možné dnes kúpiť naprí-
klad za 135 000 eur aj s garážou. Ak 
sa uskromníte aj s nižším štandar-
dom a napríklad prerobeným bytom, 

Autor:	Marek	Mittaš
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poskytnúť iba na financovanie tu-
zemskej nehnuteľnosti.

 
Telefonovanie	a dáta	budú	
výhodnejšie
Bez mobilného telefónu si už život 
predstaviť nevieme a zvyčajne to 
bola jedna z dôležitých vecí, ktoré 
práve pri sťahovaní do iného štátu 
rodiny najčastejšie riešili. Problém 
za hranicami, ktorý môže predražiť 
bývanie, bol, a ešte aj je, telefono-
vanie. Niektoré oblasti v Rakúsku aj 
Maďarsku chytajú pokrytie sloven-
ského operátora, no je slabé a treba 
počítať s výpadkami. To všetko sa 
však zmení od júna tohto roku, keď 
v rámci Európskej únie začnú platiť 
jednotné pravidlá na volania v zahra-
ničí. Niektorí operátori dokonca už 
majú volania v rámci EÚ aj v balíčku 
voľných minút, inak sa maximálna sa-
dzba volania v roamingu v rámci EÚ 
stanovila na 3,2 eurocenta za minútu 
a SMS správa bude stáť 1 eurocent. 
Jediným vyšším nákladom zostávajú 
dáta. Od júna bude stáť gigabajt ma-
ximálne 7,7 eura a v roku 2022 by sa 
mal dostať až na 2,5 eura.

Walterová, hovorkyňa VÚB banky, 
a dodáva: „Zakladaná nehnuteľnosť 
musí byť poistená, pričom poistná 
suma musí byť minimálne vo výške 
hodnoty nehnuteľnosti podľa znalec-
kého posudku. Poistenie je potrebné 
vinkulovať v prospech banky mini-
málne do výšky úveru. Vinkulácia 
v prospech banky trvá počas celej le-
hoty splatnosti. Človek, ktorý nemá 
k dispozícii tuzemskú nehnuteľ-
nosť, môže o úver požiadať niektorú 
z bánk v krajine, v ktorej nehnuteľ-
nosť kupuje. Podobne aj slovenské 
banky poskytujú hypotekárne úvery 
cudzincom, ktorí si na Slovensku 
kupujú nehnuteľnosť.“ Záujemca 
o zahraničnú nehnuteľnosť musí 
splniť štandardné podmienky – mať 
dostatočný príjem a bonitu a dispo-
novať vhodnou nehnuteľnosťou na 
zabezpečenie úveru. Ak máte do 35 
rokov a kalkulovali ste s možnosťou 
využitia dotovanej hypotéky pre mla-
dých na kúpu bývania za hranicami, 
v tomto prípade odídete sklamaní. 
Podľa hovorkyne Tatra banky Zuzany 
Povodovej je zvýhodnenú hypotéku 
v zmysle zákona o bankách možné 

Rakúska môže fyzická i právnická oso-
ba z Európskej únie tiež kúpiť priamo, 
bez nutnosti zakladať právnickú oso-
bu. Postup je taký, že kúpna cena je 
splatná kupujúcim na zverenecký účet 
notára. Odtiaľto sú peniaze uvoľnené 
v prospech predávajúceho po podpi-
se kúpnej zmluvy. 

Ako	na	hypotéku?	Mladí	
úľavu	nemajú!	
Ak kupujete nehnuteľnosť, alebo po-
zemok s dostatkom hotovosti, je po-
trebné len dodržať legislatívu, ktorá 
je pre kupujúceho v oboch krajinách 
priateľská. Komplikovanejšia cesta 
vás čaká v prípade nutnosti financo-
vania cez hypotekárny úver. Keďže 
hypotekárny úver možno zabezpe-
čiť výhradne nehnuteľnosťou, kto-
rá sa nachádza na území Slovenska, 
je potrebné ako zábezpeku založiť 
nehnuteľnosť na Slovensku. „Musí 
ísť len o dostavanú nehnuteľnosť 
určenú na bývanie, nie polyfunkč-
ný objekt a nehnuteľnosť určenú 
na podnikanie, zapísanú v katastri 
nehnuteľností len vo vlastníctve fy-
zickej osoby – občana,“ hovorí Alena 
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STAVEBNÉ SPORENIE 
JE TRADIČNÝ PRODUKT 
PRE OPATRNÝCH

BANKY	A POISŤOVNE	· Stavebné sporenie je tradičný produkt pre opatrných

Stavebné sporenie je na Slovensku už 
zakotvený a dobre známy produkt. 
Na slovenskom trhu sa objavuje už tretie 
desaťročie, nastavenie tohto nástroja sa 
však v čase mení. V súčasnosti platí, že 
stavebné sporenie je určené mimoriadne 
konzervatívnym sporiteľom. 

táto suma účelovo viazaná a musí 
byť použitá na bývanie. Po uplynu-
tí šiestich rokov má klient nárok na 
vlastné prostriedky, úrok a štátnu 
prémiu, tieto prostriedky však už 
nie sú účelovo viazané. Navyše po 
šiestich rokoch môže klient čerpať 
stavebný úver.

Na tento úver majú pritom sporitelia 
zákonný nárok, preto je úver dostup-
nejší aj v prípade vyššieho veku, prí-
padne relatívne nižšieho príjmu. 

Stavebné sporenie funguje na zák-
lade šesťročného cyklu, môže však 
trvať kratšie aj dlhšie. Dĺžka spore-
nia však má vplyv na nároky spori-
teľa. Ak klient sporenie ukončí do 
dvoch rokov, tak môže počítať s fi-
nančnými prostriedkami, ktoré tvo-
ria vlastné vklady a úrok. Použitie 
týchto prostriedkov je ľubovoľné. 
Ak sa sporenie ukončí v období me-
dzi dvomi a šiestimi rokmi, klient 
získa vlastné vklady, úrok a štátnu 
prémiu. V tomto prípade je však 

Stavebné sporenie sa točí okolo 
cieľovej sumy, ktorú si klient ur-

čuje na úplnom začiatku sporenia. 
Táto suma sa v podstate skladá zo 
štyroch zložiek. Ide o vlastné naspo-
rené prostriedky, pripísané úroky, 
štátnu prémiu a úver. 

Okrem produktov pre dospelých 
ponúkajú stavebné sporiteľne na 
Slovensku aj produkty určené deťom. 
Rodičia tak môžu zlepšiť prístup svo-
jim potomkom k vlastnému bývaniu.

Autor:	Ján	Beracka
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prémiu pripíšu buď maximum, alebo 
5 % vkladov. V roku 1993 bol tento 
podiel 40 %. 

Pre získanie maximálnej štátnej pré-
mie bol v roku 1993 potrebný mini-
málny vklad vo výške 497,90 eura, 
roku 2017 je to 1 327,80 eura. 

Budúcnosť štátnej prémie vzhľadom 
na tento trend nie je istá. Už v roku 
2016 sa objavili návrhy na zrušenie 
štátnej prémie pre sporiteľov s vyš-
ším príjmom. Dlhoročným kritikom 
štátnej prémie je Inštitút ekonomic-
kých a spoločenských analýz (INESS). 
Tento inštitút upozorňuje na to, 
že štát dotuje aj veľmi majetných 
sporiteľov.

Klient môže mať aktuálne uzatvo-
rených viacero stavebných sporení. 
Štátnu prémiu si však môže uplat-
niť iba na jednu zmluvu, na ostatné 
zmluvy sa konkrétnemu klientovi 
jednoducho pripisovať nebude. Tieto 
prostriedky dokonca nepodliehajú 
zdaneniu. Klient platí iba daň z úro-
kov na úroky, ktoré mu stavebná po-
isťovňa pripísala.                                  

sporiteľňa musí svoje zdroje spravo-
vať tak, aby na úroku, ktorý je zmluv-
ne dohodnutý, nevytvárala stratu. 

V prípade čerpania úveru sa úroková 
sadzba aktuálne pohybuje na úrovni 
3,9 % až 5 %. Ak sa klient rozhodne 
čerpať úver, dostáva sa z fázy spore-
nia do fázy čerpania. Stavebná spori-
teľňa vyplatí cieľovú sumu, ktorej sú-
časťou je úver. Tak prestáva vyplácať 
„zhodnocovací“ úrok klientovi a začí-
na inkasovať úrok, ktorý je spojený 
s poskytnutím úveru. 

Štátna	podpora
Špeciálnou okolnosťou stavebného 
sporenia je štátna prémia. Štát sta-
vebné sporenie dotuje, táto dotácia 
sa však znižuje, dokonca sa objavujú 
úvahy o jej zrušení. 

V roku 1993 sa výška štátnej prémie 
pohybovala na úrovni približne 200 
eur. Pre rok 2017 je štátna prémia 
na úrovni najviac 66,39 eura. Prémia 
sa vypočítava ako určené percento 
z vkladov na sporiaci účet. Aj tento 
podiel sa významne mení, prevažne 
sa znižuje. Aktuálne si klienti ako 

Ak klient potrebuje úver skôr ako mu 
vznikne nárok, môže čerpať takzva-
ný medziúver a dostať sa k určenej 
cieľovej sume skôr. Ide o úver, ktorý 
klient čerpá v prípade, že mu ešte ne-
vzniká nárok na čerpanie stavebné-
ho úveru. Klient naďalej sporí, teda 
uskutočňuje vklady. Zároveň spláca 
poskytnutý medziúver. 

Tento nástroj je vo všeobecnosti 
drahší ako stavebný úver, zároveň je 
náročnejšie ho získať a potrebné je 
založenie nehnuteľnosti či iné ruče-
nie. Medziúver je nastavený tak, že 
sa po splnení podmienok transfor-
muje na stavebný úver. Kým sa tak 
stane, výška istiny sa nemení a klient 
spláca úroky. 

Konzervatívny	nástroj
Stavebné sporenie je produkt, v kto-
rom sa taktiež odráža prostredie 
nízkych úrokových sadzieb. Úrokové 
zhodnotenie, ktoré je aktuálne na 
trhu, sa pohybuje na úrovni od 1 % do 
1,5 %. Úrok sa pripisuje raz ročne na 
konci roka. Miera zhodnotenia nazna-
čuje, že ide o konzervatívne sporenie 
pre opatrných sporiteľov. Stavebná 

Rok Maximálna výška Podiel z ročného vkladu Vklad pre maximálnu 
štátnu prémiu

1993 199,20 40 497,90

2010 66,39 12,5 531,10

2011 66,39 10 663,90

2012 66,39 10 663,90

2013 66,39 11,5 577,30

2014 66,39 8,5 781,60

2015 66,39 5,5 1 207,09

2016 66,39 5 1 327,80

2017 66,39 5 1 327,80
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POISTENIE ÚVERU 
MÔŽE BYŤ UŽITOČNÉ, 
TREBA HO VŠAK NASTAVIŤ

BANKY	A POISŤOVNE	· Poistenie úveru môže byť užitočné, treba ho však nastaviť

Banky neposkytujú hypotekárne úvery 
na dobré slovo. Pred poskytnutím úveru 
preverujú bonitu klienta, najnovšie preverujú 
schopnosť tvoriť rezervy či splácať úver 
pri vyšších úrokoch. Okrem toho je ďalším 
pilierom obozretného poskytovania úverov 
poistenie. Poistiť si schopnosť splácať 
úver je možné v banke aj v poisťovni. 
Dôležité je hľadať vyhovujúci produkt.

Autor:	Ján	Beracka

Súčasťou úverovej zmluvy môže byť priamo po-
istenie úveru, ktoré poskytne samotná banka, 

poistiť úverový produkt je však možné aj inde. 
V takom prípade banka žiada vinkuláciu poistné-
ho plnenia vo svoj prospech. Vinkulácia je v tomto 
prípade poukázanie poistného plnenia v prospech 
banky. 

Klient by mal zvažovať obidve možnosti po-
istenia a napokon sa rozhodnúť pre produkt, 
ktorý najlepšie odráža jeho potreby. Výhodou 

bankopoistenia môže byť to, že klient sa k nemu 
dostane jednoducho a rýchlo, nemusí investovať 
čas a energiu do skúmania ďalších možností na 
trhu. Môže sa však stať, že produkty z iných strán 
budú v istom zmysle komplexnejšie či vhodnejšie.

Poistenie úveru môže viesť napríklad k zníže-
niu úrokovej sadzby, povinnosť platiť poistné však 
môže náklady spojené s úverom celkovo zvýšiť. 
Poistenie však môže zabrániť neschopnosti splácať 
úver, s ktorou je spojených množstvo dôsledkov. 
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Nielen	smrť
Poistiť úver je možné proti viacerým rizikám. Čím 
viac rizík poistenie kryje, tým je drahšie. Úplným 
základom je poistenie rizika úmrtia, prípadne in-
validity. V tomto prípade je dobré vedieť, s akou 
invaliditou poistný produkt ráta. Viaceré produk-
ty poisťujú riziko vzniku trvalej invalidity, pričom 
miera zníženia pracovnej schopnosti prekračuje 
sedemdesiat percent. 

Poistenie úveru však myslí aj na ďalšie okol-
nosti, ktorými sú napríklad pracovná neschopnosť 
a taktiež riziko straty zamestnania. Rozsah krytia 
rizík je dobré zvoliť aj vzhľadom na to, čo kryje prí-
padná životná poistka klienta.  

Pozor	na	okolnosti
Pri každom druhu poistenia však treba myslieť na 
viacero výluk. Objavuje sa množstvo všeobecných 
výluk, teda napríklad škody spôsobené vojnovým 
konfliktom, úmyselným konaním či pod vplyvom 
ochorení, ktoré vznikli pred uzatvorením poistenia. 

Poisťovne taktiež v podmienkach poistenia 
určujú istým spôsobom rizikové správanie, ktoré 
kryté poistením nie je. Vylúčené z poistného plne-
nia sú napríklad prípady samovrážd či poškodenie 
zdravia pri rôznych druhoch extrémnych športov.

Viaceré okolnosti majú ochranné lehoty. 
V zmluve je teda určené obdobie, na ktoré sa v kon-
krétnom prípade poistenie nevzťahuje. Teda ak 
konkrétne ochorenie nastane napríklad rok od 
uzavretia poistnej zmluvy, uplatňuje sa výluka. 

Pre poistenie schopnosti splácať úver platí 
vekový limit, táto podmienka je však stanovená 
individuálne. K poisteniu sa tak nemusia dostať 

napríklad dôchodcovia. Niektoré spoločnosti od-
mietnu poistiť napríklad invalidných dôchodcov, 
prípadne určujú okruh ochorení, ktoré poistenie 
vylučujú. 

Prípad práceneschopnosti môže byť poistený iba 
vtedy, keď ide o dlhodobú práceneschopnosť a klient 
poberá dávky zo sociálnej poisťovne na základe ne-
mocenského poistenia. Poisťovňa taktiež môže žiadať 
prehliadku poisteného u doktora, ktorého určí.

Rovnako hrajú konkrétne okolnosti dôleži-
tú úlohu aj v prípade rizika straty zamestnania. 
Podmienkou poistenia môže byť napríklad to, že 
ukončenie pracovného pomeru inicioval zamestná-
vateľ. Zároveň však toto prepustenie môže nastať 
iba z vybraných dôvodov. Vylúčené teda môže byť 
napríklad prepustenie zo strany zamestnávateľa 
z dôvodu hrubého porušovania pracovnej zmlu-
vy, či nedostatočného plnenia pracovných úloh. 
Poistné plnenie napríklad nastane v prípade, že 
zamestnávateľ končí svoju činnosť, ale aj vtedy, ak 
sa zamestnanec stane nadbytočným. Podmienkou 
nároku na poistné plnenie môže napríklad byť za-
radenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
ktorú vedú úrady práce. 

Degresivita	poistenia
Ta trhu finančných produktov je aktuálne veľký 
konkurenčný boj o klienta, a ten sa prejavuje aj 
tým, že sa poisťovne snažia o čo najväčšiu flexibi-
litu svojich produktov. Prejavom takejto flexibility 
je aj degresivita poistenia schopnosti splácať úver. 
Na trhu sa teda objavujú poistné produkty, ktoré 
znižujú poistnú sumu. Miera znižovania poistnej 
sumy sa odvíja od postupného splácania úveru. 
Výhodou pre klienta je to, že nižšia poistná suma 
znamená aj nižšie poistné.                                                                                  

Poistenie schopnosti splácať úver 
sa uzatvára proti riziku smrti, 
ale aj proti ďalším rizikám, ako 
sú invalidita, práceneschopnosť 
a strata príjmu.

Dôležitou okolnosťou je 
degresivita poistenia, ktorá 

so splácaním úveru 
znižuje poistnú sumu.
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PRI POISTENÍ 
NEHNUTEL'NOSTI POZOR 
NA PODPOISTENIE

BANKY	A POISŤOVNE	· Pri poistení nehnuteľnosti pozor na podpoistenie

Poistenie nehnuteľnosti je produkt, ktorý je 
relatívne možné rôzne upravovať, klient by 
mal vedieť, čo od poistenia očakáva. Navyše 
je dôležité, aby sa takáto poistka náležite 
aktualizovala, inak môže klientov čakať 
nemilé prekvapenie a za poistnú udalosť 
nezískajú také plnenie, ako očakávali.

dá na príklade hračkárskeho domče-
ka pre bábiky. Obrazne sa samotný 
dom dá považovať za predmet po-
istenia nehnuteľnosti. Obrátenie 
tohto domu „hore nohami“ spôsobí, 
že z jeho interiéru vypadne viacero 
vecí. Práve to všetko sa, popri ďalších 
položkách, považuje za domácnosť, 
a tieto veci do poistenia nehnuteľ-
nosti nespadajú. 

Výrazný rozdiel medzi pojmom 
nehnuteľnosť a domácnosť sa môže 
výrazne prejaviť aj v praxi. Ak sa na-
príklad na trvalo neobývanej chate 

oplotenie, rôzne stĺpy, spevnené plo-
chy a chodníky. 

Samotné poistenie nehnuteľnos-
ti zahŕňa viaceré riziká, napríklad 
požiar, zásah bleskom, únik dymu, 
povodeň, vandalizmus, poškodenie 
nehnuteľnosti hmyzom, prípadne 
hlodavcami, taktiež aj škody spôso-
bené snehom. Okrem toho poistenie 
kryje riziko pádu predmetov na bu-
dovu a podobne.

Medzi pojmom nehnuteľnosť 
a domácnosť je však z pohľadu pois-
tenia zásadný rozdiel. Ilustrovať sa 

Nehnuteľnosť	či	majetok?
Na trhu sa objavujú súhrnnejšie pro-
dukty a taktiež viac vyšpecifikované. 
Vzhľadom na to je z pohľadu klienta 
dôležité vedieť, čo je vlastne predme-
tom poistenia. Predmetom poistenia 
nehnuteľnosti sú v zásade budovy či 
stavby. Predmetom poistenia teda sú 
rodinné domy, byty, garáže, altánky, 
rôzne oplotenia, bazény či hospodár-
ske budovy. Poistenie kryje aj poško-
denia studne, septiku či žumpy. 

Súčasťou te jto poistky je  a j 
poistenie vedľajšej stavby, teda 

Autor:	Ján	Beracka
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polovičnú sumu stotisíc eur, vzniká 
podpoistenie s koeficientom 0,5. Ak 
v takejto situácii nastane v poistenej 
nehnuteľnosti krytá škoda vo výške 
päťdesiattisíc eur, klient nemôže rá-
tať s celou sumou. Vyčíslená škoda 
sa totiž prenásobí koeficientom pod-
poistenia a až výsledná suma tvorí 
poistné plnenie. Pri škode v spomí-
nanej výške päťdesiattisíc eur tak 
klient získa od poisťovne náhradu 
dvadsaťpäťtisíc eur. 

Ak by tento klient mal poistnú 
sumu nastavenú na hodnotu nehnu-
teľnosti, poisťovňa by vyplatila pl-
nenie v celej výške vzniknutej škody. 
Pri vyššej sume by však platil klient 
vyššie poistné. 

Výluky	z	poistenia
Z poistenia je, samozrejme, vylúčené 
akékoľvek úmyselné poškodenie ne-
hnuteľnosti. Klient tiež stráca nárok 
na poistné plnenie vtedy, ak škoda 
vznikla zle zabezpečenou nehnuteľ-
nosťou, napríklad ak záplava bytu 
vznikla kvôli zle zatvorenej vodo-
vodnej batérie, prípadne v dôsledku 
dažďa, ktorý do interiéru vnikol cez 
otvorené okno. Živelné pohromy nie 
sú dôvodom na plnenie, ak vznikli 
ľudskou činnosťou. Môže ísť naprí-
klad o rôzne zosuvy pôdy. Kompletný 
zoznam výluk, pochopiteľne, obsa-
huje poistná zmluva.                            

chvíli, keď si vo svojej nehnuteľnos-
ti zabudnú kľúče a zabuchnú dvere. 
Poistenie pomôže aj pri zalomenom 
kľúči v zámke. 

 Zároveň môže byť poistenie 
užitočné pri odstraňovaní príčin 
havárie, klienti sa tak môžu ľahšie 
dostať k službám elektrikára či ply-
nára. Poistenie zároveň môže pokryť 
alebo znížiť náklady spojené s týmito 
prácami. 

Tretiu kategóriu asistenčných slu-
žieb banky poskytujú klientom, kto-
rých nehnuteľnosti sa po poistnej 
udalosti stali neobývateľné. Poistenie 
teda môže pomôcť klientom s ná-
hradným ubytovaním či presťahova-
ním zariadenia domácnosti. Okrem 
toho poistka môže zabezpečiť ochra-
nu poisteného objektu.

Poistná	suma
Aby však poistenie fungovalo správ-
ne, musí byť správne stanovená po-
istná suma. V zásade by poistka mala 
umožniť zaobstaranie nehnuteľnosti 
v rovnakom regióne a v podobnom 
štandarde v prípade, že nastane 
totálna škoda a oprava nie je možná. 
Takáto situácia nastane napríklad 
v prípade, že rozsiahla povodeň po-
škodí statiku nehnuteľnosti a je po-
trebné ju zbúrať.

Poistná suma by teda mala zod-
povedať reálnej hodnote nehnuteľ-
nosti. Zároveň je dôležité tento pa-
rameter poistnej zmluvy pravidelne 
aktualizovať. Zveľaďovaním nehnu-
teľnosti jej reálna hodnota stúpa. Ak 
to klient nezohľadní v úprave poiste-
nej sumy, hrozí podpoistenie. To je 
okolnosť, ktorá zásadným spôsobom 
znižuje výšku plnenia v prípade, že 
nastane poistná udalosť. 

Ak je nehnuteľnosť v hodnote na-
príklad dvestotisíc eur poistená na 

rozbije počas víchrice okno, toto po-
škodenie kryje poistenie nehnuteľ-
nosti. Ak však cez rozbité okno vojde 
do chaty lupič a vykradne ju, tieto 
škody poistenie nehnuteľnosti kryť 
nebude. 

Popri poistení nehnuteľnosti je 
preto dobré dojednať aj ďalšie pripo-
istenia domácnosti či zodpovednosti 
za škodu a podobne. Na trhu sa obja-
vujú aj produkty, ktoré kombinujú po-
istenie nehnuteľnosti s ďalšími služ-
bami, napríklad práve aj s poistením 
domácnosti. 

Poistenie zodpovednosti za ško-
du sa vzťahuje napríklad na susedov. 
Poisťovňa teda rieši situácie ako vy-
topenie suseda, prípadne poškode-
nie cudzieho majetku užívaním ne-
hnuteľnosti. Ide napríklad o situácie, 
keď dieťa prekopne loptu mimo po-
zemok domu a rozbije susedovi okno. 
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje 
aj na prevádzku zariadení bytu či 
domu. 

Asistencia
Poistné produkty môžu pritom zahŕ-
ňať aj rôzne asistenčné služby, kto-
ré pomáhajú riešiť komplikovanú 
životnú situáciu. Poisťovňa, samo-
zrejme, poskytuje asistenciu pri rie-
šení poistenej udalosti. S asistenciou 
môžu klienti počítať napríklad aj vo 

Poistná suma by mala 
odrážať hodnotu 

nehnuteľnosti.

Je dôležité rozlišovať 
medzi poistením 
nehnuteľnosti 
a domácnosti.
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PRI BÝVANÍ JE POTREBNÉ 
MYSLIEŤ NAJMÄ 
NA BUDÚCNOSŤ!

Pri bývaní je potrebné myslieť najmä na budúcnosť!

Výhodné hypotéky umožnili takmer každému 
splniť si sen o bývaní. S nehnuteľnosťou 
však „kupujeme“ aj zodpovednosť, a práve 
tá je často slabým článkom. V situácii, 
keď sa väčšina nehnuteľností kupuje 
na úver, je aktuálnejšie ako kedykoľvek 
predtým ochrániť jej hodnotu poistením.

Zdroj:	redakcia	FR

Potrebné	je	brať	ohľad	aj	na	druhých
Vytopenie, požiar, výbuch, živelné pohromy, to 
všetko môže znenazdajky zasiahnuť do pokojného 
rodinného života. Otázkou potom zostáva, ako ďa-
lej. Samotná nehnuteľnosť, alebo jej vybavenie, je 
do značnej miery zničené, banka so splátkami ne-
počká a kde vziať peniaze na obnovu? Na toto mys-
lí málo mladých ľudí a nakoniec môžu zostať pred 
otázkou, ako splatiť bývanie, ktoré vďaka poško-
deniu výrazne stratilo na cene. Poistenie bývania 
je v tomto prípade prvou vecou, ktorú je potrebné 
spraviť po podpise kúpnej zmluvy. 

Poistenie,	ktoré	pomôže,	aj	keď	nie	ste	
doma
Možno ste počuli o prípadoch, keď odídete z domu 
a prasknuté potrubie v byte vytopí niekoľko 

poschodí. Vždy si preto všimnite, či je súčas-
ťou poistenia bývania a nehnuteľností aj poiste-
nie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti 
a všeobecnej zodpovednosti automaticky a zadar-
mo. Niektoré poistenia dokonca dokážu kryť aj 
vás a vašu rodinu práve vo chvíľach, keď ste mimo 
domu. Jednoducho dávajú na vás pozor a súčasne 
strážia nehnuteľnosť. Miroslav Lazový, riaditeľ 
úseku vývoja produktov ERGO Poisťovne, hovorí: 
„Naším cieľom je kvalitné poistenie za prijateľnú 
cenu. V živote sa môžu stať rôzne nepríjemné uda-
losti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Preto 
sme zahrnuli do poistenia domácnosti aj poistenie 
zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti 
s územnou platnosťou Celý Svet. Klient získava 
toto krytie pri komplexnom poistení domácnosti 
a je zahrnuté v cene poistenia až do limitu 350 000 
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eur.“ Navyše sa poisťovňa pýši štatistikou, že v po-
istení nehnuteľnosti/domácnosti 99 zo 100 po-
istných udalostí vyrieši bez znižovania poistného 
plnenia z dôvodu nedostatočného poistného krytia.

Pomocná	ruka	pri	problémoch
Každý, kto sa ocitol v problematickej situácii, vie, 
ako dobre padne pomoc a rada. Pritom práve krízo-
vé situácie sú často spojené aj s poistným plnením. 
Mnohé poisťovne preto poskytujú asistenciu nielen 
pri poistných udalostiach, ale aj pomoc, čo robiť, ak 
nastane nešťastie. Monika Gavenčiaková, riaditeľka 
úseku externého predaja v ERGO Poisťovni, zdôraz-
ňuje: „Poisťovne sa snažia aktívne ponúkať asistenč-
né služby klientovi, ktoré mu pomôžu ľahšie preko-
nať poistnú udalosť. V ERGO Poisťovni ponúkame 
klientom asistenčné služby hneď v niekoľkých pro-
duktoch, ako napríklad pomoc pri havarijnej situá-
cii v domácnosti tak, aby sa klient vedel rýchlejšie 
zorientovať a vybaviť poistnú udalosť bez starostí.“ 
Čo teda robiť ako prvé pri havarijnej situácii? Eva 
Kratkoczka, riaditeľka úseku likvidácie poistných 
udalostí ERGO Poisťovne, radí: „V prvom rade by sa 
mal klient snažiť zabrániť vzniku poistnej udalosti, 
alebo zabrániť jej zväčšovaniu, samozrejme tak, aby 
pri tom neohrozil seba alebo okolie. V prípade ha-
varijného stavu je potrebné okamžite kontaktovať 

asistenčnú službu poisťovne. Po stabilizovaní situá-
cie musí klient kontaktovať poisťovňu, nahlásiť po-
istnú udalosť a riadiť sa ďalšími pokynmi poisťovne.“

Kombinácia	poistiek	prináša	úsporu
V praxi platí zásada, že ak spojíte viacero poistiek 
pod jednu zmluvu, zvyčajne získate finančný bene-
fit. To je určite príjemné zistenie vzhľadom na to, že 
popri splátkach za bývanie je potrebné ušetriť každé 
euro. Túto stratégiu poisťovní potvrdzuje aj Henrich 
Kubička, člen predstavenstva v ERGO Poisťovni: 
„Poskytujeme klientom zaujímavé zľavy pri kom-
plexnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. 
V praxi to znamená, že klient sa skôr rozhodne pre 
kvalitné poistné krytie so zodpovedajúcou hodno-
tou poistnej sumy ako pre lacné a nedostatočné po-
istenie. Pri riešení poistnej udalosti je potom spokoj-
ný nielen klient, ale aj poisťovňa, ktorá rieši poistnú 
udalosť bez zbytočných komplikácií. Komplexnosť 
je vhodná aj pri vybavovaní poistného krytia, keď 
všetko v podstate vybavíte na jednom mieste. To je 
v čase starostí s riešením poistnej udalosti nemalý 
benefit.“ Komplexnosť zároveň znamená, že poist-
ka vám dá aj predĺženú záruku na elektrospotrebič, 
a to až 5 rokov a plnením až 1 000 eur v balíku Elite. 
V prípade, že je spotrebič neopraviteľný, vyplatí po-
isťovňa klientovi časovú cenu spotrebiča.                                                                                 
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NA ROZBITÉ 
ČELNÉ SKLO 
POSTAČÍ PZP

BANKY	A POISŤOVNE	· Na rozbité čelné sklo postačí PZP

Čelné sklo, ktoré rozbije kameň letiaci 
spod kolies iného auta, musí riešiť 
poisťovňa v rámci povinného zmluvného 
poistenia zodpovednosti za škodu 
(PZP). Nie je teda potrebné pripoistiť 
si riziko poškodenia čelného skla.

s prevádzkou motorového vozidla, 
t. j. s jeho činnosťou a pohybom. 
Prejavom prevádzky motorového 
vozidla je v tomto prípade otáčavý 
pohyb jeho kolies. Aj keď kameň 
nie je súčasťou motorového vozidla, 
bez pôsobenia otáčavého pohybu 
kolies idúceho motorového vozidla 
by kameň zostal na svojom mieste 
na ceste a k jeho vymršteniu a vzni-
ku škody by nedošlo. Prevádzka 
motorového vozidla je teda prí-
činou vymrštenia kameňa, ktorý 
nárazom do čelného skla iného 

republiky vo svojom vysvetľujúcom 
stanovisku vyhlásil, že škoda spôso-
bená na čelnom skle letiacim kame-
ňom má pôvod v prevádzke vozidla. 

Letiaci	kameň	súvisí	
s	prevádzkou
To, že kameň odletí spod kolies, pod-
ľa stanoviska súdu nepochybne súvi-
sí s prevádzkou vozidla. „Ak v súvis-
losti s valivým pohybom kolies dôjde 
k vymršteniu kameňa, ktorý spôso-
bí škodu na čelnom skle iného auta, 
k takejto škode dochádza v súvislosti 

Významné inštitúcie mali ešte 
v roku 2013 odlišný názor na to, 

či vymrštenie kameňa spod kolies 
auta má, alebo nemá pôvod v pre-
vádzke vozidla. V rôznych „rohoch 
ringu“ sa ocitli  Národná banka 
Slovenska (NBS) a Slovenská kan-
celária poisťovateľov (SKP). Kým 
NBS videla dôvody letiaceho kame-
ňa v prevádzke vozidla, SKP bola 
proti. V praxi sa teda stávalo, že 
motoristi si mali uplatňovať škodu 
na čelnom skle z havarijnej poistky. 
V roku 2014 Najvyšší súd Slovenskej 

Autor:	Ján	Beracka
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vzniku tejto zodpovednosti patrí 
prevádzka konkrétneho motorového 
vozidla, vznik škody, v tomto prípade 
na členom skle, a príčinné súvislosti 
medzi nimi. Každá z týchto okolností 
musí byť preukázaná, aby sa prediš-
lo prípadnému poistnému podvodu,“ 
uviedla SKP. 

Zároveň sa odvolávala na takzvané 
dva liberačné dôvody, teda okolnos-
ti vylučujúce zodpovednosť škodcu 
a jeho poisťovne. „I v prípade, keď sa 
preukáže zodpovednosť konkrétneho 
prevádzateľa vozidla, zákon umož-
ňuje škodcovi a, samozrejme, i jeho 
poisťovni, zbaviť sa zodpovednosti, 
teda liberovať sa,“ uviedla SKP. 

Prvým dôvodom podľa SKP je, 
že škoda bola spôsobená okolnosťa-
mi, ktoré nemajú pôvod v prevádz-
ke, a druhým je preukázanie toho, 
že prevádzateľ, teda vodič, nemo-
hol škode zabrániť ani pri vynalo-
žení všetkého úsilia, ktoré možno 
požadovať. 

Kľúčové je teda to, že Najvyšší 
súd SR vo svojom stanovisku uznal, 
že vymrštenie kameňa spod kolies 
idúceho auta má pôvod v prevádzke 
automobilu. „Svojej zodpovednosti 
sa prevádzkovateľ nemôže zbaviť, ak 
bola škoda spôsobená okolnosťami, 
ktoré majú pôvod v prevádzke,“ ob-
jasnil súd. Za pravdu teda v podstate 
dostala NBS.                                        

záležitosťou“ a rozdielne prístupy 
k tejto škodovej udalosti sa v minu-
losti prejavovali v spôsobe, akým po-
isťovne likvidovali škody. 

Preto NBS v roku 2013 vydala 
vlastné stanovisko, ktoré označi-
lo letiaci kameň za udalosť, ktorú 
spôsobila prevádzka vozidla. „V prí-
pade škody na čelnom skle zaujíma 
NBS stanovisko, že vymrštenie 
kameňa spod kolies iného moto-
rového vozidla je okolnosť, ktorá 
má pôvod v prevádzke. Prejavom 
prevádzky motorového vozidla je 
v tomto prípade otáčavý pohyb jeho 
kolies. Aj keď kameň nie je súčas-
ťou motorového vozidla, bez pôso-
benia otáčavého pohybu kolies idú-
ceho motorového vozidla by kameň 
zostal na svojom mieste na ceste 
a k jeho vymršteniu a vzniku škody 
by nedošlo. Prevádzka motorového 
vozidla je teda príčinou vymrštenia 
kameňa, ktorý nárazom do čelného 
skla spôsobí škodu,“ uviedla ban-
ka v júli 2013. Vzhľadom na to má 
podľa NBS škodu na čelnom skle 
hradiť PZP. 

S týmto výkladom nesúhlasila 
SKP. „Právnym dôvodom plnenia 
poisťovne z PZP je preukázaná zod-
povednosť prevádzateľa motorové-
ho vozidla, teda škodcu, za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla. Medzi skutkové okolnosti 

motorového vozidla spôsobí ško-
du,“ vyhlásil vo svojom stanovisku 
Najvyšší súd SR.

Podľa Najvyššieho súdu SR „nie 
sú pochybnosti o tom“, že valivý po-
hyb kolies a rýchlosť vozidla sú „oso-
bitou, špecifickou vlastnosťou jeho 
prevádzky“. Samotnú prevádzku 
súdne stanovisko dokonca definuje 
omnoho širšie. „Motorové vozidlo je 
v prevádzke nielen vtedy, keď sa po-
hybuje, ale aj vtedy, keď síce stojí, ale 
v chode je jeho motor. Prevádzkou 
motorového vozidla je aj príprava 
na jazdu a bezprostredné výkony po 
ukončení jazdy, ako aj výkony po-
trebné na údržbu vozidla. Už samot-
né uvedenie motoru do chodu patrí 
k prevádzke motorového vozidla bez 
ohľadu na to, či sa vozidlo uvedie do 
pohybu, alebo nie, či sa to stalo na 
ceste, prípadne na inom priestran-
stve verejnosti prístupnom, alebo 
ešte v garáži, a či motor uviedol do 
chodu sám prevádzkovateľ, alebo 
jeho pracovník. Medzi okolnosti 
majúce pôvod v prevádzke patria aj 
nedostatky alebo chyby materiálu, 
a to aj nespoznateľné,“ uvádza sa 
v rozhodnutí. 

Starší	spor	o	čelné	sklo
Debata o povahe škody na čel -
nom skle auta, ktorú spôsobil le-
tiaci kameň, nie je „akademickou 

Najvyšší súd SR sa pri svojom rozhodnutí oprel 
o § 428 Občianskeho zákonníka:

Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ 
zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, 
ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zod-
povednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode 

nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, ktoré možno požadovať.

V momente, keď sa Najvyšší súd Slovenskej re-
publiky priklonil k tomu, že letiaci kameň spod 
kolies má pôvod v prevádzke vozidla, stal sa 
neúčinný aj druhý liberačný dôvod.
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BANKY	A POISŤOVNE	· Prestrelka medzi NBS a spoločnosťou Rapid life pokračuje

Autor:	Ján	Beracka

potvrdený Krajským súdom v Bratislave, „rozhodol 
o tom, že žalovaný, ktorým je SR zastúpená NBS 
svojím nesprávnym úradným postupom, ako i jej 
predchodcov spôsobila spoločnosti Rapid life život-
ná poisťovňa, a. s., škodu“.

Rozhodnutie súdu teda interpretuje jednoznačne. 
Upozorňuje, že právny základ nároku spoločnosti 
Rapid life na náhradu škody spôsobenej SR – v za-
stúpení Národnou bankou Slovenska „tu je daný“. 

„Rovnako jednoznačný je aj nadväzujúci skutkový 
záver súdov, že ‚súd má za preukázané vykonaným 

Spor sa začal tým, že NBS žiadala Rapid life, aby 
nezavádzala svojich klientov. Poisťovňa reago-

vala tým, že im bola spôsobená škoda nesprávnym 
výkonom dohľadu. Jadro sporu spočíva v poist-
nom produkte UDPK. Tento produkt bol naviaza-
ný na chybné kalkulácie, ktoré viedli k tomu, že 
klienti platili nízke poistné. Poisťovňa však má po-
volenie z ministerstva financií z roku 1995. NBS 
a Rapid life sa tak sporia o to, kto je za chybné na-
stavenia zodpovedný. 

Poisťovňa Rapid life upriamuje pozornosť na to, že 
Okresný súd v Bratislave I rozsudkom, ktorý bol 

Spor Národnej banky Slovenska (NBS) 
a poisťovne Rapid life pokračuje v rovnakom 
duchu, v akom sa začal. Obe strany sú 
presvedčené o tom, že majú pravdu.
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dokazovaním, že postupom NBS, respektíve jeho 
právnych predchodcov, keď ako orgán dozoru nad 
poisťovníctvom schválil matematicky nesprávne 
poistné kalkulácie obsiahnuté v právne záväznom 
obchodnom pláne Rapid life a neskôr následnými 
kontrolami nad ich dodržiavaním vykonanými 
v rokoch 1993 a 2003 utvrdzoval v ich správnosti, 
bola žalobcovi spôsobená škoda‘,“ hovorí poisťovňa. 
Tá podľa spoločnosti Rapid life spočíva v inkaso-
vaní nesprávne kalkulovaného poistného v nižšej 
výške pri produkte UDPK, keďže bol viazaný kalku-
láciami schválenými štátnym orgánom. 
 
NBS však rozsudky interpretuje úplne odlišne, po-
stoj poisťovne Rapid life od základu odmieta. Oba 
rozsudky totiž hovoria o tom, že právny základ ža-
lobcu na náhradu škody voči NBS je daný, oba súdy 
však zároveň zamietli žalobu voči Ministerstvu fi-
nancií SR. 

Práve v tom je podľa centrálnej banky v súvislosti 
s rozsudkami problém. „Obidva tieto súdy vnútor-
ne rozpornými výrokmi týchto svojich rozsudkov 
zároveň aj priznali základ nároku a aj zamietli celý 
nárok na náhradu údajnej škody, ktorá je predme-
tom sporu žalujúcej poisťovne Rapid proti ňou 
žalovanej Slovenskej republike. Toto je absolútne 
rozporuplné, zmätočné a nezákonné,“ hovorí NBS. 

Spoločnosť Rapid life sa domáha vyplatenia škody vo 
výške prevyšujúcej 32 miliónov eur, NBS však hovorí 
o tom, že rozsudky sa výške škody vôbec nevenujú. 
„Obidva tieto súdy nerozhodovali a nerozhodli o výške 
údajnej škody, čo nepravdivo tvrdí poisťovňa Rapid. 
Okrem týchto dvoch súdnych rozsudkov, podľa do-
stupných zdrojov judikatúry, neexistuje žiadne iné 
súdne rozhodnutie, nieto rozhodnutie Najvyššieho 
súdu SR, ktorým by súd zároveň aj priznal a aj za-
mietol nárok či základ nároku toho istého žalobcu 
na náhradu tej istej údajnej škody proti tomu istému 
žalovanému,“ vysvetľuje svoj postoj NBS. Už v októbri 
minulého roka NBS podala dovolanie na Najvyšší súd 
SR s návrhom na zrušenie rozsudku krajského súdu 
aj rozsudku okresného súdu. Zároveň pripomína, že 
dovolacie konanie na Najvyššom súde SR ešte nie je 
právoplatne ukončené.                                                                                             
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VÝSLEDKY SÚŤAŽE 
FINANČNÝCH PRODUKTOV 
ZLATÁ MINCA 2016

O výsledkoch v tridsiatich produktových 
kategóriách bánk, poisťovní 
a fondov rozhodla 54–členná odborná 
porota. Mediálnym partnerom súťaže Zlatá 
minca 2016 je časopis Financial Report.

Okrem produktových kategórií ocenila aj 
s p o lo č no st i  v  s amo statných  k ate gór i -

ách Najinovatívnejšia banka (Tatra banka), 
Najinovatívnejšia poisťovňa (Allianz – Slovenská 
poisťovňa) a OBJAV roka 2016. 

Víťazstvo v aspoň jednej z kategórií zaznamena-
li Allianz – Slovenská poisťovňa, VÚB, Pioneer 
Investments, mBank, Tatra banka, AXA, UniCredit 
Bank, J&T Banka, Prima banka, Poštová banka, 
Dôvera a Wüstenrot stavebná sporiteľňa.
Objav roka 2016 (tri ocenené produkty)
Allianz – Slovenská poisťovňa • Program Šťastný 
Život
ČSOB Poisťovňa • Perspektiv
mBank • Prvá Pôžička s nulovým úrokom

Kapitálové životné poistenie   
1. 50 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa • Program 
Senior
2. 39 bodov  Wüstenrot poisťovňa • Životné poiste-
nie pre zdravie a dôchodok
3. 28 bodov  Uniqa • VitalŽivot
       
Investičné životné poistenie   
1. 46 bodov  AXA • Kumulativ MAX
2. 38 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Investičné životné poistenie v programe Môj Život
3. 31 bodov  Generali Poisťovňa • La Vita s detský-
mi pripoisteniami*
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné 
uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie, aj ako 
rizikové životné poistenie.       

Zdroj	a foto:	Zlatá	minca,	Media	Project	Agency
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Rizikové životné poistenie   
1. 45 bodov  AXA • ActiveLife
2. 41 bodov   Generali Poisťovňa • La Vita s detský-
mi pripoisteniami*
3. 36 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Program Šťastný Život
*Produkt La Vita s detskými pripoisteniami je možné 
uzatvoriť aj ako investičné životné poistenie, aj ako 
rizikové životné poistenie.       
       
Úrazové poistenie   
1. 50 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Poistenie invalidity následkom úrazu
2. 40 bodov  AXA • Úrazové poistenie 5 PLUS
3. 36 bodov  Uniqa • Úraz & Starostlivosť    
       
Poistenie majetku   
1. 69 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa • Môj 
domov – Komplexné poistenie domova
2. 44 bodov  AXA • Poistenie Domov IN
3. 43 bodov  Uniqa • Domov & Šťastie
       
PZP zodpovednosti z prevádzky motorových 
vozidiel
1. 67 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Povinné zmluvné poistenie
2. 54 bodov  Generali Poisťovňa • AUTOMATIK s 
havarijnými pripoisteniami AUTOSET
3. 30 bodov  Kooperativa poisťovňa • Povinné 
zmluvné poistenie

Havarijné poistenie   
1. 76 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   Moje 
Auto KASKO
2. 64 bodov  Generali Poisťovňa • Automax s mož-
nosťou telematického pripoistenia SOS Partner
3. 27 bodov  Uniqa • Auto & Voľnosť  KASKO  
       
Cestovné poistenie   
1. 84 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím lie-
čebných nákladov
2. 53 bodov  Union poisťovňa • Krátkodobé cestov-
né poistenie
3. 38 bodov  Generali Poisť., od. z. Európska ces-
tovná poisťovňa • Ročné cestovné poistenie liečeb-
ných nákladov za 19 €

Bankové účty   
1. 48 bodov  mBank • mKonto
2. 42 bodov  Tatra banka • Tatra Personal
3. 27 bodov  ČSOB • Účet Pohoda
3. 27 bodov  Fio banka • Fio osobný účet
       
Internet banking   
1. 68 bodov  Tatra banka • Internet banking
2. 40 bodov  VÚB • VÚB Internet banking
3. 31 bodov  mBank • Moderný internet banking 
mBank
       
Mobile banking   
1. 58 bodov  Tatra banka • MobilePay
2. 35 bodov  ČSOB • Aplikácia ČSOB Smartbanking
3. 29 bodov  VÚB • VÚB Mobil Banking
       
Sporiace účty   
1. 42 bodov  mBank • mSporenie
2. 36 bodov  VÚB • Sporiaci účet
3. 34 bodov  Poštová banka • Zlatý vklad
       
Termínované vklady   
1. 24 bodov  Poštová banka • Termínovaný vklad
1. 24 bodov  Prima banka Slovensko •   Termínovaný 
vklad
3. 22 bodov  Slovenská sporiteľňa •   Termínovaný 
vklad
       
Spotrebné úvery          
1. 27 bodov  UniCredit Bank • Bezúčelový PRESTO 
Úver
2. 26 bodov  mBank • Prvá Pôžička s nulovým 
úrokom
3. 24 bodov  VÚB • VÚB Flexipôžička na investíciu 
do domácnosti
       
Úvery na bývanie   
1. 57 bodov  VÚB • VÚB Hypotéka na bývanie
2. 55 bodov  Slovenská sporiteľňa • Hypotéka bez 
prekážok
3. 31 bodov  ČSOB • Hypotéka
       
Kreditné karty   
1. 42 bodov  VÚB • MasterCard World
2. 28 bodov  Slovenská sporiteľňa • Štedrá karta
2. 28 bodov  Tatra banka • Visa štandard súkromná
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Debetné karty          
1. 29 bodov  mBank • Zlatá mKarta
2. 25 bodov  VÚB • VISA Inspire mobilné platby  
(aplikácia VÚB Wave2Pay)
3. 21 bodov  Slovenská sporiteľňa • Platobná karta 
Maestro
       
Stavebné sporenie   
1. 66 bodov  Wüstenrot stavebná sporiteľňa •   
Sporenie pre deti – Krôčik
2. 53 bodov  Prvá stavebná sporiteľňa • Sporenie 
Lišiak
3. 35 bodov  ČSOB stavebná sporiteľňa • Profit 
Maxi Plus
       
Zdravotné poistenie   
1.  57 bodov  Dôvera zdravotná poisťovňa •   
Zdravotné poistenie
2. 54 bodov  Union zdravotná poisťovňa •   Verejné 
zdravotné poistenie
3. 41 bodov  Všeobecná zdravotná poisťovňa •   
Zdravotné poistenie
       
Doplnkové dôchodkové sporenie      
1. 51 bodov  AXA • Doplnkové dôchodkové sporenie
2. 32 bodov  NN Tatry – Sympatia • Doplnkové dô-
chodkové sporenie
3. 30 bodov  DDS Tatra banky • Doplnkové dôchod-
kové sporenie
       
Akciové fondy   
1. 13 bodov  Pioneer Investments • Pioneer Funds 
– European Potential
2. 10 bodov  AXA • AXA CEE Akciový fond
2. 10 bodov  Franklin Templeton Investments •   
Franklin Global Growth Fund
       
Dlhopisové fondy   
1. 18 bodov  Pioneer Investments • Strategic 
Income
2. 8 bodov  Allianz Global Investors • Allianz 
PIMCO Euro Bond
3. 7 bodov  AM Slovenskej sporiteľne • SPORO 
Privátny fond pravidelných výnosov

Peňažné fondy a fondy krátkodobých
investícií   
1. 15 bodov  Pioneer Investments • Pioneer Funds 
– Euro Corporate Short-Term
2. 14 bodov  IAD Investments • Zaistený-IAD de-
pozitné konto
3. 9 bodov  AM Slovenskej sporiteľne • SPORO 
Euro Plus Fond
       
Realitné fondy   
1. 17 bodov  Tatra AM • TAM-Realitný fond
2. 15 bodov  IAD Investments • IAD – Prvý realitný 
fond
3. 10 bodov  Prvá Penzijná správcovská spoločnosť 
Poštovej banky • Náš Prvý Realitný š. p. f.
       
Zmiešané fondy   
1. 19 bodov  Pioneer Investments • Pioneer Funds 
– Global Multi-Asset
2. 12 bodov  Raiffeisen Capital Management •   
Raiffeisen-Global Mix
3. 9 bodov  AM Slovenskej sporiteľne • SPORO 
Aktívne portfólio, o. p. f.
       
Fondy fondov   
1. 23 bodov  Pioneer Investments • Pioneer Fund 
Solutions – Balanced
2. 21 bodov  C-QUADRAT • C-QUADRAT ARTS 
Total Return Global-AMI
3. 15 bodov  AXA • AXA Selection Emerging Equity
      
Poistenie podnikania   
1. 74 bodov  Allianz – Slovenská poisťovňa •   
Podnikatelia
2. 31 bodov  Generali Poisťovňa • ProFi
3. 16 bodov  Colonnade (QBE) • Allriskové poiste-
nie majetku
       
Podnikateľské účty   
1. 39 bodov  Tatra banka • Tatra Business
2. 20 bodov  Fio banka • Fio podnikateľský účet
3. 18 bodov  ČSOB • Podnikateľské konto
3. 18 bodov  mBank • mKonto Biznis
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Podnikateľské úvery   
1. 23 bodov  Tatra banka • BusinessÚver Expres
2. 20 bodov  ČSOB • Investičný úver
3. 19 bodov  UniCredit Bank • PRESTO Business
3. 19 bodov  VÚB • Profiúvery/Podnikateľská úve-
rová linka
       
Investičné bankovníctvo   
1. 29 bodov  J&T Banka • Investičný vklad
2. 23 bodov  Privatbanka • Privatbanka Wealth 
Management
3. 18 bodov  Tatra banka • Private Banking

V Zlatej minci 2016 boli zachované všetky kategó-
rie bánk, poisťovní a fondov z ročníka 2015.
Výsledky boli vyhlásené 21. apríla 2017. 
Mediálny partner: FinReport.sk

Organizátorom súťaže Zlatá minca je Media Project 
Agency, zastúpená konateľom Jiřím Ščobákom.

O	Zlatej	minci
Zlatá minca je súťaž finančných produktov, ktorá 
sa na Slovensku koná od roku 2005. Primárnym 
cieľom súťaže je zorientovať verejnosť v ponuke 
bánk, poisťovní a ďalších finančných subjektov pô-
sobiacich na Slovensku. Oslovuje všetkých, ktorí sa 
zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich op-
timálny výber pre svoje požiadavky a potreby. Pre 
finančné spoločnosti pôsobiace na slovenskom 
finančnom trhu poskytuje Zlatá minca príležitosť 
porovnať a vylepšiť svoje produkty so zreteľom na 
úžitok klienta. Svojím zameraním projekt Zlatá 
minca šíri finančnú gramotnosť a finančnú zodpo-
vednosť medzi slovenských občanov.
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CENA PRE EKONÓMOV 
ECONOMICUS MÁ SVOJHO 
VÍŤAZA

Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov 
pozná svojho víťaza. Je ním kolektív 
autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár. 
Cenu vo výške 10 000 eur, ktorú získali za 
prácu „Predpovedanie volatility strategicky 
prepojených obchodovateľných komoditných 
fondov: Prípad zlata a striebra“, im dnes 
v Bratislave odovzdal predseda dozornej rady 
Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro.

Zdroj	a foto:	VÚB

Economicus je súťaž vedeckých prác z oblasti 
ekonómie a financií publikovaných v renomo-

vaných zahraničných odborných časopisoch. Súťaž 
je každoročne vyhlásená Nadáciou VÚB v záujme 
podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu 
na Slovensku. Poslaním súťaže je výchova mla-
dých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej čin-
nosti. Práce prihlásené do ôsmeho ročníka súťaže 
hodnotila odborná medzinárodná porota zložená 
z profesorov zahraničných univerzít. 

Ocenená autorská dvojica v práci poukázala na 
fakt, že pri predpovedaní vývoja ceny jednej vzác-
nej komodity môže významne pomôcť volatilita 
(miera neurčitosti vo vývoji cien) inej strategicky 
prepojenej komodity. Medzinárodnú porotu autori 

presvedčili svojím výskumom a závermi, pomocou 
ktorých možno vylepšiť odhad krátkodobého rizika 
investičných portfólií, vrátane vzácnych kovov ako 
zlato a striebro. Ich práca bola uverejnená v maga-
zíne Quantitative Finance.

„Som rada, že aj tento rok môžeme podporiť 
mladé ekonomické talenty – aktívnych ľudí, ktorí 
investujú svoju energiu a čas do štúdia a výsku-
mu, aby napredovali,“ hovorí členka správnej rady 
Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa 
VÚB banky Elena Kohútiková.

Nadácia VÚB dnes spolu s ocenením víťaznej 
práce vyhlásila nový ročník dvoch vzdelávacích 
programov. Do súťaže Economicus možno pri-
hlásiť vedecké články publikované v roku 2017 
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v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných 
ekonomických časopisoch. Víťaza finančnej od-
meny vo výške 10 000 eur vyberie medzinárodná 
odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 
31. januára 2018. 

V rámci grantovej schémy Hosťujúci profesor 
majú slovenské univerzity a vysoké školy ekono-
mického zamerania možnosť pozvať významného 
zahraničného profesora, ktorý bude na nich počas 
jedného semestra prednášať. Prihlášky, ktoré je ne-
vyhnutné poslať  do 31. októbra 2017, bude posu-
dzovať medzinárodná komisia zložená z profesorov 
zahraničných univerzít. Nadácia VÚB na základe jej 
odporúčaní udelí dva granty v celkovej hodnote až 
90 000 eur.                                                                                 
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Regulácia provízií finančných 
sprostredkovateľov vyvolala nesúhlas 
sprostredkovateľov, zástupcov poisťovní 
a taktiež aj zástupcov bánk. Viaceré 
expertné asociácie dokonca hovoria o tom, 
že predkladaný návrh z dielne ministerstva 
financií zásadne poškodí sprostredkovateľský 
trh, padajú slová o likvidácii trhu. 

transpozíciu Smernice o distribúcii 
poistenia a nebudú sa prijímať legis-
latívne zmeny, ktoré kladú zásadné 
prekážky podnikaniu a hospodárskej 
súťaži na finančnom trhu,“ upozor-
ňuje Huttová. 

„Banky a poisťovne majú regulá-
ciu odmien sprostredkovateľov, ktorí 
sú ich zástupcami, vo svojich rukách 
už dnes. Ak by sa doteraz navrhova-
né zmeny naozaj presadili, poistný 
i bankový trh by to ovplyvnilo iba 
negatívne,“ dopĺňa.

Okrem toho upozorňuje, že určitá 
prirodzená regulácia provízií už v sú-
časnosti funguje. „Sprostredkovateľ 
inkasuje províziu na konkrétny fi-
nančný produkt, ktorý je nastave-
ný povedzme na tri alebo päť rokov. 
Ak klient túto zmluvu vypovie skôr, 
sprostredkovateľ musí časť provízie, 
a niekedy aj celú, vrátiť. Poisťovne 
a banky sa k nám nesprávajú nad-
štandardne priateľsky, to je naozaj 
tvrdý biznis, kde si každý chráni svo-
je,“ upozorňuje Huttová. 

Zúženie	trhu
SLASPO jasne hovorí o význame 
sprostredkovateľského trhu pre 
klienta. „Klient sa nedostane k poist-
kám cestou, ktorá je v poisťovníctve 
bežná, teda cez externé distribučné 
siete, poskytujúce mu služby v do-
mácnosti. Obávame sa poklesu pois-
tení domácnosti, domov, áut a iného 
majetku, pretože odmena pre agen-
tov, rozložená do siedmich rokov 
spôsobom podľa predloženého návr-
hu, by distribútorov nemotivovala,“ 
upozorňuje SLASPO.

Samotní sprostredkovatelia nao-
zaj očakávajú výrazný pokles počtu 
sprostredkovateľov, ktorí by túto 
činnosť vykonávali. „Ak by prešla re-
gulácia v tejto podobe, počet agentov 

silné reštrikcie nutne vyvolajú otra-
sy na trhu s poistením a spôsobia 
úbytok novej produkcie, následne 
aj predpísaného poistného, ktorý je 
v tejto chvíli ťažko odhadnuteľný,“ 
hovorí Slovenská asociácia poisťovní 
(SLASPO).

V súčasnosti tento návrh teda 
spôsobuje neistotu, konkrétne vply-
vy sú nejasné, účastníci trhu sú však 
presvedčení o tom, že prostredie 
poškodia. „V tejto chvíli nechceme 
predikovať vplyv zmien, kým nie je 
stanovený obsah, ktorý bude v ko-
nečnom dôsledku prerokovávaný 
vládou a následne Národnou radou 
SR. Dúfame, že sa sústredíme na 

Hrozí	koniec?
Samotní sprostredkovatelia dokonca 
rovno hovoria, že takto navrhnutá 
úprava provízií sprostredkovateľský 
trh zničí. „Regulácia tak, ako je na-
vrhnutá, by zlikvidovala náš sektor. 
Nepredpokladáme, že toto sa stane, 
pretože s takýmto návrhom nesú-
hlasíme nielen my, ale ani banky 
a poisťovne,“ hovorí Darina Huttová, 
generálna tajomníčka Asociácie fi-
nančných sprostredkovateľov a fi-
nančných poradcov. 

Aj poisťovne skutočne vyjadrujú 
obavy z negatívnych vplyvov tejto re-
gulácie na samotný trh aj koncových 
klientov poisťovní. „Navrhované 

Autor:	Ján	Beracka
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majú potrebu ‚kradnúť‘ klientov a re-
alizovať takzvané prepoisťovanie,“ 
hovorí.

Je skutočne pravda, že nepoctiví 
agenti poškodzujú celý trh. „Čo sa 
týka výšky provízií, dnes je na trhu 
štandardom, že si niektoré spoloč-
nosti pýtali od bánk a poisťovní 
dodatočné podporné zdroje, ktoré 
boli  vyplácané nad rámec štan-
dardných provízií, a to im posky-
tovalo istú konkurenčnú výhodu. 
Obmedzenie daňovo uznateľných 
výdavkov bánk a poisťovní by ta-
kéto praktiky malo obmedziť, ak 
nie úplne ukončiť. Sme za rovnaké 
podmienky pre všetkých. Tým sa 
vyfiltrujú spoločnosti, ktoré vedia 
hospodáriť, od tých, ktoré naopak 
hospodáriť nevedia a spôsobovali 
neustály tlak na zvyšovanie proví-
zií a migráciu sprostredkovateľov 
medzi samostatnými finančnými 
agentmi, čoho výsledkom je predlo-
žená novela zákona. Sme dokonca 
za zavedenie minimálnej kapitálo-
vej sily samostatných finančných 
agentov,“ hovorí Zedníková.

Problémom môžu podľa agen-
tov byť navyše aj poplatky spojené 
s produktmi. Reguláciu navrhnutú 
ministerstvom financií považuje za 
zle nastavenú. Aktuálny návrh iba 
ochraňuje zisk nadnárodných po-
isťovacích a bankových korporácií 
tým, že zníži ich náklady, ale neob-
medzí ich vo výške poplatkov, ktoré 
môžu vyberať od klienta... Klientom 
škodia v tomto prípade poplatky, 
ktoré s týmito produktmi súvisia, 
ich výška, netransparentnosť a roz-
loženie,“ hovorí. „Správne riešenie je 
teda odkloniť sa od regulácie proví-
zií a naopak riešiť len poplatky súvi-
siace s problematickými produktmi,“ 
dopĺňa Gálik.

ktoré majú dnes širokú sieť pobočiek 
so svojimi zamestnancami. 

Či však tento pohyb bude v pro-
spech klienta, nie je podľa spotrebi-
teľov jasné. „Keďže sú to najmä ban-
ky, ktoré lobujú za zníženie provízií, 
predpokladáme, že budú chcieť po-
silniť svoje vlastné interné siete. Či 
už rozšírením existujúcej siete, alebo 
vytvorením novej. Stále sme však 
pri tom, že budú ponúkať len svoj 
vlastný produkt. Rovnako na tom 
budú poisťovne. Veľká časť ich ob-
chodu pochádza práve od maklérov 
a tento výpadok sa budú snažiť po-
kryť interne. Či ich to vo finále vyjde 
lacnejšie, je však otázne. Pôjde o to, 
do akej miery im „lacnejšia“ interná 
sieť dokáže vykryť výpadok obchodu 
z maklérskych sietí,“ hovorí Zuzana 
Zedníková, Chief Operating Officer 
spoločnosti DELUVIS.

Problémy	chcú	riešiť	inak
Samotní sprostredkovatelia pripúšťa-
jú, že niektoré problémy na trhu, kto-
ré mieni nová úprava riešiť, existujú. 
Napríklad boj so zbytočným prepo-
isťovaním si však predstavujú inak. 
„Otázka nepoctivých sprostredkova-
teľov trápi aj nás a je veľkým omylom 
myslieť si, že seriózny sprostredkova-
teľ akýmkoľvek spôsobom podporuje 
nestabilitu kontraktov,“ upozorňuje 
Huttová. 

Riešiť problém prepoisťovania 
klientov a nepoctivých agentov sa 
podľa jej slov dá úpravou vstupných 
bariér na trh. „Z prečistením trhu 
nemáme problém. Dobrý nástroj je 
napríklad cena za vstup na trh. Dnes 
je nastavená na 30 eur, ale napríklad 
v Českej republike je to 10 000 čes-
kých korún, teda približne desaťná-
sobok. Takéto opatrenie, prirodzene, 
vytlačí z trhu agentov, ktorí naopak 

bez ohľadu na to, či tých ‚dobrých‘, 
alebo ‚zlých‘ by klesol o polovicu až 
dve tretiny. Prežili by len tí, ktorým 
nebude prekážať medziročný pokles 
príjmu o 90 %, takže paradoxne by 
najviac utrpeli profesionáli, kto-
rí sa aktívne živia len finančným 
sprostredkovaním v rámci hlavného 
pracovného pomeru. Klienti by teda 
boli pri uzatváraní produktov poiste-
nia a úverov odkázaní viac na banky 
a ich už dnes prepracovaných ľudí,“ 
hovorí Roman Gálik, územný riaditeľ 
spoločnosti Fincentrum. 

Zároveň očakáva, že môže vznik-
núť paralelný čierny trh. „Kombinácia 
zníženia počtu profesionálnych fi-
nančných sprostredkovateľov a zo-
trvanie dopytu po týchto službách 
vytvorí tlak na vznik čierneho trhu 
s neoficiálne vyberanými poplatka-
mi za sprostredkovanie priamo od 
klientov. Klientom táto regulácia síce 
prinesie väčšiu odkupnú hodnotu pri 
investičnom životnom poistení, ke-
ďže poplatky sa tiež budú rozpočíta-
vať do siedmich rokov, ale to je slabá 
útecha, keďže ich strop regulácia vô-
bec nerieši a klienti budú musieť za 
kvalitné finančné sprostredkovanie 
platiť priamo,“ dopĺňa Gálik.

Okrem toho je podľa neho možné 
očakávať, že takéto zásadné pohyby 
na trhu podstatne zmenia štruktúru 
trhu, ťažiť z toho budú veľkí hráči. 
„Práve dravé malé a stredné banko-
vé a poisťovacie spoločnosti tlačili 
poistné a úroky smerom nadol tým, 
že dávali klientom lepšie podmienky 
ako tie najväčšie. Toto využili klien-
ti a ich finanční sprostredkovatelia 
v prospech klienta. Toto by sa stalo 
minulosťou. Tieto spoločnosti by 
stratili predajné kanály,“ hovorí Gálik 
s tým, že na tomto vývoji získajú veľ-
ké zahraničné banky a poisťovne, 
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Po deviatich rokoch na poste predsedu 
predstavenstva väčšej maklérskej 

spoločnosti sa rozhodol zmeniť svoje 
smerovanie. Post v exekutíve vymenil 

za mentoring, prostredníctvom ktorého 
chce viesť finančných sprostredkovateľov 
do nového veku, kde odbornosť, kvalita 

a profesionalita určia úspech v podnikaní. 

Autor:	Redakcia	FinReport	

Foto:	archív	Milana	Repku

pokračovať v tejto oblasti. Začínal 
som v bankách, neskôr v Prvej sta-
vebnej sporiteľni a posledných deväť 
rokov som zastával pozíciu pred-
sedu predstavenstva spoločnosti 
Fincentrum. Mám teda dostatok skú-
seností, ktoré ma priviedli k tomu, že 
skôr ako exekutívna pozícia ma viac 
oslovila príležitosť, pri ktorej môžem 

P o  s e p t e m b r o v o m  o d c h o d e 
z Fincentra som sa ocitol vo fáze ur-
čitého hľadania môjho nového sme-
rovania. Dlho som sa zamýšľal nad 
tým, akým životným smerom sa 
chcem ďalej uberať. Vo finančnom 
biznise som strávil značnú časť mo-
jej profesionálnej kariéry, takže 
som vedel, že aj ďalšie kroky budú 

Dlhé	roky	ste	zastávali	
exekutívnu	pozíciu	vo	
finančnom	sprostredkovaní.	
Niekoľko	posledných	
mesiacov	však	bolo	vaše	
pôsobenie	nejasné.	V	apríli	
ste	oznámili	zmenu.	Čo	stálo	
za	kariérnou	zmenou	a aké	
máte	dnes	plány?
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Práve aj prieskum trhu finančných 
sprostredkovateľov a kvalifikované 
rady klientom do istej miery vyvinuli 
tlak na to, že sa aj klienti začali pýtať, 
prečo máme najvyššie úroky z okoli-
tých krajín. Banky prehodnotili svo-
ju predchádzajúcu politiku a upra-
vili podmienky na európsku úroveň. 
Momentálne je situácia na hypote-
kárnom trhu najlepšia, aká kedy bola 
na Slovensku zaznamenaná.

Čo sa týka regulácie, je potreb-
ná a nevyhnutná, no už dnes má 
Slovensko mimoriadne tvrdo na-
stavené podmienky. Podobné nie sú 
v Česku, ani v Nemecku či v Rakúsku. 

Myslím, že dnes sme už ďaleko od 
deväťdesiatych rokov a od dôchod-
kovej reformy, keď robil finančného 
sprostredkovateľa a „predavača“ po-
istiek každý, kto o to prejavil záujem. 
V súčasnosti je situácia iná. Služba 
finančných sprostredkovateľov a po-
radcov je čoraz viac žiadaná a tým, že 
je prístupná širokej vrstve klientov, 
začína prinášať ovocie. Napríklad 
spomeniem zaujímavé zníženie úro-
kových sadzieb pri hypotekárnych 
úveroch. Kedysi bolo Slovensko 
takpovediac Popoluškou v porovna-
ní s ostatnými krajinami. Mali sme 
nezmyselne vysoké úrokové sadzby. 

odovzdávať svoje skúsenosti a tvo-
riť vzdelávacie programy pre iných. 
Hovorím o pozícii, vďaka ktorej sa 
môžem podieľať na rozvoji a raste 
celej spoločnosti. Po krátkom oddy-
chu od hektického pracovného nasa-
denia som začať pracovať v spoloč-
nosti Brokeria, kam som od 1. apríla 
nastúpil ako konzultant. O tom, že 
to bolo správne rozhodnutie, ma 
presviedčajú aj samotní ľudia, ktorí 
pre spoločnosť Brokeria pracujú. Sú 
to profesionáli a skutočne kvalitní fi-
nanční poradcovia. S väčšinou z nich 
som spolupracoval aj v minulosti.

Na	finančnom	trhu	
prebiehajú	turbulentné	
zmeny.	Veľmi	ošemetnou	
témou	je	regulácia	
zákona	o finančnom	
sprostredkovaní.	Ako	ju	
vnímate	vy?	
Regulácia je dnes v princípe súčasťou 
našich životov a netýka sa len finanč-
ného sprostredkovania, ale celého 
finančného trhu. Z môjho pohľadu 
je kľúčovou úlohou všetkých osôb, 
ktoré vytvárajú legislatívu a ktoré sa 
podieľajú na riadení krajiny, aby vy-
tvorili také podnikateľské prostredie, 
ktoré na jednej strane zabezpečí fé-
rovú súťaž, ale na druhej strane bude 
reagovať na realitu, ktorú aktuálne 
žijeme. Faktom je, že na Slovensku 
je dnes legislatíva týkajúca sa finanč-
ného sprostredkovania veľmi prísna. 
Možno najtvrdšia v celej Európe. 
Môžem len pripomenúť, že pred pár 
rokmi vstúpil do platnosti zákon čís-
lo 186/2009 Z. z., ktorý značne upra-
vil pôsobenie finančných sprostred-
kovateľov. Reguloval ich činnosť 
na trhu, nariadil vzdelávanie, ktoré 
musí absolvovať každý, kto chce vo 
finančnom sprostredkovaní pôsobiť. 
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Minister	Kažimír	dávnejšie	
deklaroval,	že	legislatívne	
úpravy	vychádzajú	najmä	
zo	zlých	skúseností	
klientov	s maklérmi.	
Svoje	rozhodnutia	
teda	obhajuje	tým,	že	
ochraňuje	spotrebiteľov	
od	neodborníkov.	Ako	
to	vnímate	vy?	Ako	
vie	spotrebiteľ	odlíšiť	
profesionála,	ktorý	je	
skutočne	prospešný	od	
diletantského	„predavača“	
poistiek?	
Základnou mantrou sprostredkova-
nia a poradenstva je analýza situácie 
a návrh optimálneho riešenia. Určite 
sa stane, že niekedy sprostredkova-
telia nenašli vhodné riešenie, alebo 
neboli dostatočne odborne zdatní, 
aby mohli klientom radiť. Kvalitné 
sprostredkovateľské firmy to však 
majú ošetrené mentoringom a pod-
porou. V tých najlepších firmách sa 
má sprostredkovateľ vždy s kým po-
radiť, dostáva školenia, je testovaný 
a sám má za cieľ dosiahnuť čo najvyš-
šiu možnú odbornosť. Taktiež musím 
podotknúť, že sťažnosti, ktoré pri-
chádzajú na NBS a iné inštitúcie, sa 
sprostredkovateľského stavu týkajú 
omnoho menej ako napríklad bánk 
či poisťovní.

V každom prípade pripúšťam, že 
je nevyhnuté neustále pracovať na 
zlepšení osobnej úrovne jednotlivých 
poradcov, ale aj celých manažérskych 
štruktúr. Väčšina sprostredkovateľ-
ských spoločností totiž funguje na 
takzvanom modeli multilevel marke-
ting, ktorý vytvára menšie a väčšie 
manažérske celky. V tomto prípade je 
veľmi dôležitá aj kvalita manažérov 
v jednotlivých skupinách. Práve to je 
moja úloha v novej pozícii. Navrhnúť 

bankách či poisťovniach. Myslím si, 
že si zaslúžia každý zarobený cent. 
Ohroziť ich znamená nielen ohroziť 
dostatočnú informovanosť klien-
tov o finančných produktoch, ale 
aj zabránenie chudobnejším klien-
tom, aby mali prístup k finančnému 
sprostredkovaniu. To v prípade, ak 
by sa provízie zrušili a klient by si tak 
musel službu finančného poradcu za-
platiť z vlastného vrecka.

Regulácia v tejto podobe zrejme 
môže vyhovovať niektorej väčšej 
banke či poisťovni, rozhodne však 
neprospeje finančnému trhu ako cel-
ku a ani klientom.

Poďme	teda	priamo	
k zmenám,	ktoré	sa	týkajú	
vyplácania	provízií	pre	
finančných	agentov.	Ako	
vnímate	tento	konkrétny	
bod?	
Návrhy, ktoré presiakli na verejnosť, 
majú taktiež potenciál vo výraznej 
miere siahnuť práve na provízie fi-
nančných agentov. Ja však verím, že 
aktuálne zavládne normálny, zdravý 
a konštruktívny dialóg medzi asociá-
ciami, sprostredkovateľskými firma-
mi, účastníkmi trhu a ministerstvom 
financií, pričom sa dosiahne prijateľný 
konsenzus. Som totiž stopercentne 
presvedčený, že ak by prešla regulácia 
v takej podobe, ako pred nedávnom 
prenikla na verejnosť, znamenalo by 
to likvidáciu finančných sprostredko-
vateľov. Išlo by totiž o taký tvrdý zásah 
do ekonomiky samotných firiem, ale aj 
jednotlivcov, ktorý by bol jednoducho 
neúnosný. Preto verím, že diskusia do-
núti kompetentných, aby sa situáciou 
zaoberali dôslednejšie, pripravili si 
k problematike širšiu analýzu a nako-
niec prišli s možnosťami, ktoré budú 
znamenať posun vpred a nie likvidáciu. 

V rámci EÚ sme prví, ktorí si trh 
takto upravujú. Odporúčal by som 
pristúpiť k tejto záležitosti trochu 
citlivejšie. Môže sa stať, že príliš 
obmedzujúce podmienky ohrozia 
niekoľko desiatok tisíc rodín, ktoré 
sú späté s finančným poradenstvom. 
Paradoxne by tým vláda podporila 
namiesto vlastných ľudí zahranič-
ných akcionárov a veľké korporácie.

Môžete	vašu	poslednú	vetu	
týkajúcu	sa	zvýhodnenia	
veľkých	korporácií	trochu	
rozvinúť?	Čo	tým	presne	
naznačujete?	
Totiž akákoľvek zahraničná spo-
ločnosť pôsobiaca na našom trhu 
v prípade, že dosiahne zisk, vyvezie 
ho do materských krajín, pričom fi-
nanční sprostredkovatelia, na kto-
rých sú naviazané ich rodiny, pôso-
bia doma. Ich príjmy nie sú až také 
vysoké, aby sme ich mohli označiť za 
závratné. Štatisticky sú len mierne 
nad celoštátnym priemerom. Každý 
sprostredkovateľ si do veľkej miery 
zabezpečuje výšku odmeny prácou 
a aktívnym prístupom. Klientom pri-
tom sprostredkovatelia neraz ušetria 
niekoľko stoviek eur v porovnaní 
s tým, ak by akceptovali produkty 
priamo ponúknuté v konkrétnych 

Skôr ako exekutívna 
pozícia ma viac oslovila 
príležitosť, pri ktorej 
môžem odovzdávať 
svoje skúsenosti a tvoriť 
vzdelávacie programy 
pre iných.
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základnej školy vštepovať zodpoved-
ný model správania sa k financiám 
a sporeniu, a druhým nástrojom sú 
dane a daňové úľavy. Práve touto 
formou sa dá napríklad podporiť 
vhodný poistný produkt, ktorý môže 
pomôcť v dôchodku. Daňový systém 
môže motivovať klientov k odklada-
niu si úspor. 

Neexistuje špeciálne a rýchle rie-
šenie, ktorým by sme stav vyriešili. 
Existuje len dlhodobý program prí-
pravy na túto situáciu, na ktorej sa 
musí podieľať štát (štátne inštitúcie), 
rodina aj súkromné finančné inšti-
túcie. Žiť v presvedčení, že druhým 
pilierom mám vyriešený dôchodok je 
veľmi mylné. Preto by aj ekonomic-
ké kapacity a autority mali nabádať, 
aby sa začala seriózna diskusia, ktorá 
bola doteraz skôr len konfliktom zá-
ujmov ľavice a pravice, a nepriniesla 
doposiaľ nič konštruktívne. Je tu 
priestor pre odborníkov a ekono-
mické univerzity, ktoré by mohli pri-
niesť modely, ktoré už vo svete fun-
gujú. Postaviť program na „viac nôh“ 
a nielen na štátnom a dobrovoľnom 
systéme. Preto bude určite potrebný 
aj ďalší typ poisťovacích produktov, 
ktoré by doplnili portfólio klienta 
tak, aby aj na dôchodku dokázal žiť 
kvalitný život.                        

Ak však bude nastavená rozum-
ne, zvýši kvalitu služieb pre klienta. 
Rozhodne to však bude zásadný čini-
teľ, ktorý ovplyvní v budúcnosti trh. 
Tretí z najzásadnejších faktorov bude 
demografický vývoj. Už dnes je jasné, 
že žiadny súčasný dôchodkový sys-
tém, ani po úpravách, nevyrieši ne-
gatívny demografický vývoj a vplyv. 
V nasledujúcich piatich rokoch však 
bude potrebné realizovať dlhodobé 
riešenia. Úlohou sprostredkovate-
ľov bude aj postarať sa o osvetu voči 
klientom. Čaká ich vysvetľovanie 
a projektovanie situácií, ako aj zvy-
šovanie finančnej gramotnosti spot-
rebiteľov. Ten, kto si už dnes nezačne 
odkladať peniaze na dôchodok, bude 
v budúcnosti chudobný. Ani dnes sa 
nedá povedať, že by slovenskí dô-
chodcovia boli finančne dobre situo-
vaní a ak sa nič významné nezmení, 
tak tí budúci na tom budú ešte horšie. 
Sprostredkovatelia tu môžu zohrať 
veľmi pozitívnu úlohu, a to bude aj 
jeden z pilierov ich podnikateľského 
úspechu.

Dá	sa	teda	očakávať,	
že	vzniknú	aj	úplne	
nové	poistné	produkty,	
prispôsobené	danej	situácii?	
Ako	môže	poisťovníctvo	
pomôcť	nepriaznivej	
situácii?
Je to dobrá otázka, ale v prvom rade, 
ak chceme zmenu, mal by k nej ako 
prvý pristúpiť štát. Mal by otvoriť 
serióznu diskusiu a nabádať občanov 
na sporenie. Vysvetľovať im, prečo je 
to nevyhnutné. Túto zodpovednosť 
majú aj finančné inštitúcie a finanč-
ní sprostredkovatelia, no štát má 
na to aj dva významné prostriedky. 
Prvým je vzdelávací systém, ktoré-
ho prostredníctvom je možné už od 

taký program osobného rozvoja, aby 
sa firma posúvala ako celok dopre-
du, čo je aj odpoveď na vašu otázku. 
Sprostredkovatelia by mali využívať 
permanentné vzdelávanie a čoraz 
väčšiu úlohu by mala v tomto procese 
hrať aj Asociácia finančných porad-
cov a sprostredkovateľov. 

Čo	robia	samotní	makléri	
v snahe	reagovať	na	
spomínané	zmeny?	
Určite veľmi dôležitú úlohu tu zo-
hrá Asociácia finančných poradcov 
a sprostredkovateľov, ale nielen tá. 
Všetky asociácie, ktoré zastupujú 
sprostredkovateľov, by sa mali zapo-
jiť. Novela zasahuje aj do ich podni-
kania. Väčšie spoločnosti si zafixujú 
trhový podiel a zvýšia zisky, pričom 
tie menšie by stratili distribučné ka-
nály a zároveň by stratili možnosť 
dobehnúť konkurentov. Zdravá súťaž 
by bola ohrozená, a preto som rád, že 
práve aj odborné asociácie vznášajú 
protestné hlasy. 

Ak	by	sme	sa	mali	pozrieť	
dopredu,	nahliadnuť	
do	budúcnosti,	aké	
zmeny	očakávate	na	
finančnom	trhu	v priebehu	
nasledujúcich	piatich	či	
desiatich	rokov?	
Dnes už môžeme povedať, že budú-
cich päť rokov bude charakterizo-
vať niekoľko zásadných okamihov. 
Refinančný boom hypoték pominie. 
Tí klienti, ktorí mali nevýhodné sa-
dzby, už refinancovali, takže silná 
produkcia v oblasti hypoték sa už 
neočakáva a ich podiel na trhu bude 
klesať. Druhou vecou je spomínaná 
regulácia. Pokiaľ by skutočne priš-
la vo veľmi razantnej podobe, môže 
spôsobiť odliv sprostredkovateľov. 

V prípade, ak by sa 
provízie pre agentov 

zrušili, klient by si musel 
službu finančného 

poradcu zaplatiť 
z vlastného vrecka.
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ČO BUDE 
S BRITSKÝMI 

ZÁVÄZKAMI VOČI EÚ 
PO BREXITE?

(OTÁZKY A ODPOVEDE) 

Koncom marca britská premiérka Theresa 
Mayová oficiálne aktivovala článok 50 

Lisabonskej zmluvy a odštartovala tak proces 
odchodu Veľkej Británie z EÚ. O tom, či 

bude tento proces bolestivý, alebo pokojný, 
rozhodnú nasledujúce mesiace. Pojem 

„brexit“ dostane reálny obsah do dvoch rokov, 
dnes nie je isté v podstate nič. Rozhodne 

schopnosť či neschopnosť uzatvárať dohody. 

Autor:	Ján	Beracka

Európska komisia (EK) poslala do rokovaní 
s Veľkou Britániou ako hlavného vyjednávača 

Michela Barniera, v opačnom rohu ringu ešte stále 
stojí britský minister pre brexit David Davis, hoci 
vo Veľkej Británii budú voľby. Vládne veľká neisto-
ta, dôležitých otázok je na stole niekoľko. 

Kto	bude	na	čele	britskej	vlády?
Prvou z nich je, kto bude zastupovať britské záuj-
my, keďže v krajine budú 8. júna predčasné voľby. 
Samotná premiérka sa vo vyhlásení k tomuto roz-
hodnutiu posťažovala, že aj keď má vláda jasnú 
víziu ako postupovať v súvislosti s brexitom, proti 
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sú opozičné strany. Podľa jej slov hrá opozícia „po-
litické hry“ a ak by voľby v krajine neboli, tieto hry 
by pokračovali. „Rozpoltenosť vo Westminstri by 
ohrozila našu schopnosť dosiahnuť úspešný brexit, 
pre krajinu by to znamenalo neistotu, škody a ne-
stabilitu. Preto potrebujeme voľby a potrebujeme 
ich teraz,“ vyhlásila Mayová. Súčasná premiérka 
pôvodne hovorila o tom, že do roku 2020 by voľby 
byť nemali, svoj názor však zmenila. „Prišla som 
k názoru, že jediný spôsob, ako garantovať istotu 
a stabilitu v nasledujúcich rokoch, je usporiadanie 
volieb,“ hovorí Mayová. Podľa jej slov má opozícia 
teraz šancu ukázať, že jej kritický postoj k vládne-
mu plánu má aj reálny obsah a nie je to len poli-
tická hra. Mayová zároveň vyhlásila, že sa o kreslo 
premiérky bude uchádzať znovu. 

S	čím	na	rokovania	prichádzajú	obe	
strany?
Prvou základnou otázkou, pred ktorou obe strany 
stoja, je predmet rokovaní. Ten sa môže líšiť vzhľa-
dom na to, čo chcú obe strany dosiahnuť. Je jas-
né, že Veľká Británia potrebuje dohodnúť podobu 
budúcich vzťahov. Spojené kráľovstvo však bude 
musieť rokovať s množstvom ďalších krajín, nielen 
s EÚ. 

Na druhej strane Veľká Británia bola čistým pri-
spievateľom a dá sa očakávať, že EÚ bude tlačiť 
britskú stranu do splnenia dohodnutých záväz-
kov. Je otázkou, do akej miery sa budú rokova-
nia točiť okolo vyrovnania súčasných vzťahov 
a koľko bude priestoru na rokovanie o budúcich 
partnerstvách. 

Čo	bude	s	britskými	záväzkami	voči	EÚ?
Obe strany sa budú musieť jasne a korektne dohod-
núť na tom, čo bude s britskými záväzkami, ktoré 
presahujú rok 2018, teda rok, v ktorom EÚ zrejme 
vystúpi z EÚ. S britskou účasťou počítajú napríklad 
Európske fondy v programovacom období 2014 
– 2020. Práve v tomto bode je výsledok rokovaní 
veľmi neistý. 

„Scenáre sú v princípe možné len dva. Buď sa 
Európskej únii podarí pritlačiť Spojené kráľovstvo 

k vyplateniu nejakej sumy na pokrytie týchto zá-
väzkov, alebo nie. Na základe správy Snemovne 
lordov by totiž mohla byť v tomto smere v silnej 
pozícii vláda Theresy Mayovej, ktorá by podľa vý-
sledkov analýzy situácie na základe medzinárod-
ného práva nemusela za tieto záväzky zaplatiť 
nič,“ upozorňuje Martin Reguli, analytik Nadácie 
F. A. Hayeka. „Pokiaľ však nedôjde k nejakej forme 
kompromisu v tejto téme, ktorý by mohol pomôcť 
k ústupkom aj v ďalších oblastiach rokovaní, tak by 
túto otázku mohol vyriešiť až právny spor,“ doplnil. 

Ako	bude	vyzerať	obchodná	spolupráca	
EÚ	a	Veľkej	Británie?
Najväčší boj by sa však podľa Martina Reguliho 
mohol odohrať o podobu budúcich obchodných 
vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. „Európska 
únia si sľubuje od svojho jednotného trhu veľmi 
dobrú vyjednávaciu pozíciu, ktorú keď nevyuži-
je dostatočne, tak sa vláda Spojeného kráľovstva 
môže dostať na koňa. Preto sa bude snažiť túto 
tému dostať na začiatok rokovaní. V tejto téme 
tiež teda očakávam potenciálne najväčšie problémy 
a riziká pre finálnu dohodu,“ hovorí. Veľká Británia 
sa rozhodla pre takzvaný „tvrdý brexit“, premiérka 
Mayová už avizovala, že Veľká Británia sa nebude 
uchádzať o prístup na jednotný trh EÚ.

Tie by mali za následok 
zhoršenie situácie pre britské 
podniky, pretože by sa zdvihli 

náklady exportu a zároveň 
by to znamenalo vlnu 

neistoty,“ uzatvára. 
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Čo	bude	s	Britmi	v	EÚ	a	občanmi	EÚ	vo	
Veľkej	Británii?
Budúcnosťou sa s obavami zaoberajú práve takíto 
ľudia, ktorí v zahraničí žijú, pracujú či študujú. Na 
ich každodenný život bude mať totiž brexit pria-
my vplyv. V tejto oblasti by však mohli byť Veľká 
Británia a EÚ na jednej lodi. „Občania členských kra-
jín Európskej únie môžu momentálne cítiť neistotu 
spojenú s budúcim vývojom týkajúcim sa brexitu. 
No napriek tejto neistote je namieste optimizmus, 
keďže obe strany, aj Spojené kráľovstvo, aj Európska 
únia, deklarovali svoj záujem zachovať práva pre ob-
čanov druhej strany a nekomplikovať im povolenie 
na pobyt alebo prácu. Obe strany majú záujem chrá-
niť práva svojich občanov a musia si vyjsť v ústrety 
a spraviť prejav dobrej vôle,“ hovorí Reguli. 

Hrozí	trieštenie	Veľkej	Británie?
Značná časť britských občanov je výrazne nespo-
kojná s výsledkami referenda. Preto rozpad britskej 
únie nemusí byť nereálny, hoci cieľom premiérky 
Mayovej je posilnenie týchto vzťahov. Odtrhnúť 
od Veľkej Británie by sa mohlo Škótsko, hovorí sa 
aj o zjednotení írskeho ostrova, čo by znamenalo 
odchod Severného Írska. „Úvahy o možnom rozpa-
de Spojeného kráľovstva a odchode Škótska alebo 
Severného Írska sú namieste z toho dôvodu, že obe 
tieto oblasti hlasovali proti brexitu v júnovom re-
ferende. Popularita separatistickej Škótskej národ-
nej strany a ich vládnuca pozícia v Škótsku pridá-
vajú šance na opakovanie referenda,“ upozorňuje 
Martin Reguli. 

Hoci neúspešné referendum o samostatnosti 
Škótska z roku 2014 bolo neúspešné, výsledok bol 
relatívne tesný a brexit túto otázku opäť nastoľu-
je. Šance Škótska na zotrvanie v EÚ sa však blížia 
k nule. „Aj keď sa brexitom situácia pre prípadnú 
budúcnosť Škótska radikálne zmenila, v súčasnos-
ti je už takmer nemožné očakávať, že by Škótsko 
po prípadnom odtrhnutí zostalo členom EÚ. To by 
znamenalo pre Škótsko vysoké riziko ekonomickej 
neistoty,“ hovorí Reguli.

Škótsko by odtrhnutím od Veľkej Británie zaži-
lo ekonomický otras a mohla by mať problém so 

zvládnutím prístupovej procedúry. „Aj v prípade, 
že by sa referendum opakovalo v čase, keď by bolo 
jasné, ako dopadnú rokovania o brexite, nemyslím 
si, že by mali šancu podporovatelia škótskej nezá-
vislosti prísť s vierohodným ekonomickým plánom, 
ktorý by Škótov uistil, že tento krok do neznáma 
by sa im vyplatil,“ hovorí Reguli.

Severné Írsko by rovnako mohlo hľadať spôsoby, 
ako sa dostať späť do EÚ. „V prípade Severného 
Írska bude záležať viac pr iamo na dohode 
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a vzťahoch, ktoré by si Spojené kráľovstvo nechalo 
s Írskom, čo je pre severoírsku ekonomiku kľúčové. 
V prípade neúspechu by totiž Severné Írsko mohlo 
zahlasovať za zlúčenie s Írskom a ich situácia by 
teda mohla byť týmto vyriešená,“ dopĺňa analytik 
Nadácie F. A. Hayeka. 

Budú	Veľkej	Británii	dva	roky	rokovaní	
stačiť?
Veľká Británia musí rokovať nielen s EÚ, ale aj 
s ďalšími partnermi vo svete. Dvojročné obdobie 

vyhradené na rokovanie preto stačiť nemusí. 
„Samozrejme, dosiahnuť plnú dohodu do dvoch 
rokov je veľmi náročné a už teraz sa hovorí o tom, 
že by sa mohlo toto obdobie natiahnuť. S tým by 
však museli súhlasiť obe strany. Ak by nedošlo 
k predĺženiu rokovaní a dohoda by nebola na stole, 
tak by sa Spojené kráľovstvo ocitlo mimo EÚ bez 
novej dohody o obchode alebo vzájomných vzťa-
hoch s Úniou, čím by začali pre nich platiť pravidlá 
obchodu podľa Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO),“ hovorí Martin Reguli.                                                                                                                                        
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BREXIT: 
5 VEL'KÝCH 

EKONOMICKÝCH 
OTÁZNIKOV 

Popri politických neistotách to, že má brexit 
aj konkrétne ekonomické vplyvy, je v tejto 
chvíli možné s istotou povedať iba málo.

Autor:	Ján	Beracka

Aké	budú	ekonomické	vplyvy	brexitu?
Hoci bolo referendum už pred niekoľkými mesiac-
mi, stále je komplikované prognózovať ekonomické 
vplyvy brexitu na Veľkú Britániu a EÚ. „Samotné 
ekonomické vplyvy brexitu je v súčasnosti ešte veľ-
mi ťažké odhadovať. Všetko bude závisieť najmä od 
toho, ako bude Londýn a Brusel ohľadom brexitu 
ďalej postupovať, aké obchodné dohody medzi se-
bou uzatvoria a či urobia naozaj všetko pre to, aby 
ochránili ekonomiky oboch zoskupení. Od úrovne 
vzájomných dohôd potom bude závisieť to, k aké-
mu výraznému obmedzeniu medzinárodného ob-
chodu dôjde a ako to naruší podnikateľské pros-
tredie,“ hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej 
banky.

Výrazné škody nastanú, ak rokovania nebudú pri-
nášať reálne výsledky. Ak by sa Londýn a Brusel 
nevedeli dohodnúť na obojstranne výhodných 
obchodných dohodách, ekonomiky oboch zosku-
pení na to doplatia. Vplyv na európsku ekonomi-
ku by zrejme nebol až taký výrazný ako v prípade 
Británie, napriek tomu však platí, že čím ťažšie sa 
budú rodiť vzájomné dohody, tým tvrdšie budú 
vplyvy brexitu. 

Aký	vplyv	malo	rozhodnutie	o	brexite	
doteraz?
Britská ani európska ekonomika sa rúcať neza-
čala. Podľa odhadov britská ekonomika posilnila 
v štvrtom kvartáli minulého roka o 0,6 %, teda 
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rástla rovnakým tempom ako v predchádzajúcich 
mesiacoch. „Najväčším prekvapením po zverejnení 
výsledku referenda bola skutočnosť, že ostrovná 
ekonomika nepoľavila, ale sa jej práve naopak za-
čalo lepšie dýchať,“ hovorí Marek Gábriš, analytik 
spoločnosti ČSOB. Prispelo k tomu oslabenie brit-
skej meny. 

Brexit však doposiaľ pôsobil len obmedzene a vý-
raznejšie vplyvy sa ešte len objavia. „Aj počas ro-
kovaní je Británia naďalej plnohodnotným členom 
EÚ, to znamená, že vplyvy odchodu Británie z EÚ 
sa naplno prejavia až po tomto období. Už v súčas-
nosti sú však najväčšou hrozbou potenciálne obavy 
investorov a podnikateľov z ekonomických vplyvov 
brexitu,“ hovorí Glasová. „Keď totiž podnikateľské 
subjekty začnú mať negatívny pohľad na budúci 
vývoj ekonomiky, podnikateľského prostredia či 
dopytu, začnú sa na tento nepriaznivý scenár pri-
pravovať... Podnikatelia začnú pristupovať k ob-
medzovaniu investícií a iných rozvojových aktivít 
a k skresávaniu nákladov. To sa, samozrejme, ná-
sledne prelieva aj do spomaľovania ekonomické-
ho rastu a do zhoršovania situácie na trhu práce,“ 
dopĺňa.

Ako	zareagovala	britská	mena?
Britskej mene naozaj pomohlo oslabenie libry. 
„Britská libra oslabila voči spoločnej európskej 
mene takmer o 20 %. Najväčší prepad prišiel v prie-
behu prvých troch mesiacov. Aktuálne je voči euru 
stále slabšia asi o 13 %. Podobne to bolo v úvod-
nej fáze aj voči americkému doláru. Momentálne 
je kurz voči zelenej bankovke slabší v porovnaní 
s úrovňou pred brexitom asi o 17 %,“ upozornil 
Gábriš. 

„Slabšia libra teda zvýhodňuje britských exportérov 
vyvážajúcich do zahraničia, keďže ich výrobky, to-
vary či služby sa tak stávajú lacnejšími pre zahra-
ničných kupujúcich. Na druhej strane však slabšia 
libra aj predražuje import, čím rastú náklady brit-
ských obyvateľov na kúpu dovážaných produktov. 
Taktiež pokles libry zdražuje aj nákupy britských 
obyvateľov cez internet z európskych či americ-
kých obchodov,“ dopĺňa Jana Glasová. 

Doplatí	na	brexit	slovenská	
ekonomika?
Pre Slovensko platí, že ak brexit zásadne oslabí 
našich najvýznamnejších partnerov, ekonomika 
to pocíti. „Vplyv brexitu na slovenskú ekonomiku 
bude taký výrazný, ako výrazne dopadne brexit na 
ekonomiky našich hlavných obchodných partne-
rov, predovšetkým Nemecka, ale aj ostatných kra-
jín Únie,“ hovorí Glasová. „Priamy vplyv brexitu na 
Slovensko by nemusel byť výrazný vzhľadom na 
to, že náš zahraničný obchod s Veľkou Britániou 
nie je príliš rozsiahly. Dôležitý pre nás bude pre-
dovšetkým ten nepriamy vplyv, teda to, ako brexit 
ovplyvní ekonomiky našich obchodných partnerov 
a prostredníctvom nich následne aj slovenskú eko-
nomiku,“ dopĺňa.

Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov 
Slovenska okrem samotnej Veľkej Británie patrí 
predovšetkým Nemecko, Česká republika, Poľsko, 
Rakúsko či Maďarsko. Veľká Británia je však kra-
jinou, s ktorou malo Slovensko v roku 2016 druhé 
najvyššie aktívne saldo zahraničného obchodu. 
Výška v minulom roku dosiahla viac ako 2,9 miliar-
dy eur. Na prvom mieste je z pohľadu Slovenska 
Nemecko s aktívnym saldom vo výške vyše 4,2 mi-
liardy eur. 

Najzásadnejší partner Slovenska v zahraničnom 
obchode je EÚ ako celok. Aktívne saldo obchodnej 
bilancie Slovenska s EÚ sa vyšplhalo v minulom 
roku na 14,98 miliardy eur. 

Zmení	sa	pozícia	Veľkej	Británie	ako	
finančného	centra?
To, že sa Londýn dostane za hranice EÚ, nega-
tívne ovplyvní aj jeho postavenie vo finančnom 
svete. „Londýn je v súčasnosti jedným z najdôle-
žitejších európskych finančných centier, pôsobí 
tam množstvo komerčných a investičných bánk 
a finančných inštitúcií, ktoré odtiaľ poskytujú 
svoje služby v podstate do celej Únie. V dôsled-
ku brexitu je činnosť týchto londýnskych fi-
nančných inštitúcií v Únii ohrozená, respektíve 
brexit by ju mohol výrazne obmedziť,“ upozor-
ňuje Glasová.
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MILIARDÁROV 
Z ROKA NA ROK PRIBÚDA

EKONOMIKA	· Miliardárov z roka na rok pribúda

Najbohatší ľudia planéty sú zdá sa imúnni 
voči krízam, burzovým otrasom aj politickým 
zmenám. Počet dolárových miliardárov 
vo svete totiž za minulý rok narástol 
o 69 na rekordných 2 257. Ich celkové 
bohatstvo sa zvýšilo o 16 percent na osem 
biliónov dolárov, čo predstavuje približne 
95-násobok veľkosti slovenskej ekonomiky.

Zdroj:	J&T	Banka

Noví	miliardári	stále	pribúdajú
Svet je čoraz bohatší. Aspoň tak možno chápať vý-
voj, počas ktorého za ostatných päť rokov narástol 
celkový počet miliardárov o 55 percent. Ich podiel 
na celosvetovom bohatstve sa za toto obdobie zvý-
šil zo siedmich percent globálneho HDP na 10,7 
percenta a je väčší ako ekonomika akejkoľvek kra-
jiny s výnimkou Spojených štátov a Číny. Najviac 
dolárových miliardárov žije v Ázii – až 1 038. 
Najmenej v Afrike a Oceánii – po 28. V Európe 
ich je 486.  Aspoň jedného miliardára má 68 kra-
jín sveta. Zo stredoeurópskeho regiónu Slovensko 
podľa reportu nemalo v minulom roku žiadneho 

miliardára podobne ako Maďarsko, Poľsko ich má 
troch a Česká republika štyroch. 

Za	boháčmi	stoja	globálne	firmy	
Najviac miliardárov stvorila celosvetová sieť ho-
telov Hyatt (rodina Pritzkerovcov), potravinársky 
gigant Cargill (rodina MacMillanovcov) a výrob-
ca liekov Roche.  Každej z uvedených spoločností 
vďačia za majetok deviati miliardári. Čína má viac 
miliardárov, ktorí majú svoje firmy verejne obcho-
dované na burzách – až 428 oproti mekke kapita-
lizmu, Spojeným štátom s 215 boháčmi. Najväčšie 
firmy podľa trhovej kapitalizácie, ktoré boli 
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založené miliardármi sú však americký Alphabet 
a Microsoft. Najviac miliardárov agregátne vygene-
roval sektor technológií, médií a telekomunikácií 
–13,2 percenta. Za ním nasleduje spracovateľský 
priemysel s 10,5 percentami a investície s takmer 
10 percentami. Aspoň jedného miliardára vytvorilo 
1 811 firiem.

Prvá	priečka	bez	zmeny
Lídrom rebríčka najbohatších ostal Američan 
Bill Gates s majetkom 81 miliárd dolárov a s me-
dziročným rastom bohatstva o jedno percento. 
Zaujímavé nie je len to, ako dlho sa drží v čele, ale 
aj to, že je zároveň prvým človekom na svete, kto-
rý vygeneroval viac ako 100 miliárd hodnoty, pri-
čom doteraz 20 miliárd dal na dobročinné účely. 
Druhým najbohatším je investičný mág Warren 
Buffett s 78 miliardami dolárov, keď jeho maje-
tok narástol za rok o 15 percent. Doteraz venoval 

17 miliárd dolárov na charitu. Svetovou trojkou je 
zakladateľ online obchodu Amazon Jeff Bezos so 
72 miliardami dolárov, ktorého majetok narástol za 
rok o vyše jednu tretinu. 

Pribúdajú	aj	dediči
Dve tretiny svetových miliardárov zbohatlo vlast-
ným pričinením, ale až jedna tretina patrí do klu-
bu tých, čo majetok zdedila, pričom iba 15 percent 
ľudí v skupine „deviatich núl“ sú ženy. Najbohatšou 
z nich je Liliane Bettencourtová, dedička kozme-
tickej firmy L´Oreal. Zaujímavým faktom určite 
je, že každý desiaty je imigrant prvej generácie. 
Najbohatším z nich je pôvodom Rus Sergej Brin, 
spoluzakladateľ technologického Alphabetu. Tak to 
vyplýva z prieskumu Hurun Global Rich List 2017, 
no report pripúšťa, že svetových miliardárov môže 
byť namiesto 2 257 až päťtisíc, keďže mnohí z nich 
pozorne skrývajú svoje bohatstvo.                                                                    
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RIZIKÁ V BIZNISE. 
AKCEPTOVAŤ ICH, 
ALEBO SA BRÁNIŤ?

EKONOMIKA	· Riziká v biznise. Akceptovať ich, alebo sa brániť?

Pri rýchlosti, akou v súčasnosti vznikajú nové 
projekty vo všetkých odvetviach biznisu, je 
potrebné, a v podstate nevyhnutné, dopredu 
plánovať. Rozhodne by bolo chybou zabúdať 
a správne vyhodnocovať všadeprítomné riziká.

Autor:	Michal	Petráš

potrebné rozvíjať. Dôležité je iden-
tifikovať riziká, navrhnúť riešenia 
a zapracovať návrhy tak, aby sa po-
darilo problémom predísť. 

Akceptovať riziko znamená pri-
jať skutočnosť, že konkrétne riziko 
s istou mierou pravdepodobnosti na-
stane. Keď sa tak stane, firma bude 
musieť riešiť vzniknuté problémy. Na 
druhej strane predchádzanie rizikám 
nevyhnutne znamená, že firma musí 
aktívne navrhovať a uskutočňovať 

stránok môže prinášať aj negatívna. 
Ak sa riziká projektu identifiku-
jú správne a včas, usporí sa veľké 
množstvo energie aj finančných pro-
striedkov. Zároveň sa zvyšuje šanca, 
že projekt bude mať úspešný štart 
do života. Na druhej strane je po-
trebné brať do úvahy náklady, kto-
ré so sebou úvaha o týchto rizikách 
prináša.

Samotná analýza rizík môže byť 
veľmi komplexný proces, ktorý je 

Či už ide o riziká spojené s tech-
nickou stránkou, alebo riziká 

týkajúce sa samotných riešení pro-
jektu, je určite potrebné sa nimi zao-
berať a zaujať k nim postoj. To platí 
pre IT sektor, ale aj pre ďalšie oblasti 
podnikania. 

Dve	strany	mince
Zváženie všetkých rizík, odhado-
vanie ich dôsledkov a návrh riešení 
so sebou totiž okrem pozitívnych 
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TOP	 10	 rizík	 v  IT	 oblasti	 podľa	 soft-
vérového	inžiniera	Barryho	W.	Boehma:
1. Nedostatok personálu 
2. Nerealistické rozvrhy a rozpočty 
3. Vytvorenie inej funkcionality ako je požado-
vaná
4. Vytvorenie nevyhovujúceho používateľské-
ho rozhrania 

5. Pozlátenie systému 
6. Neustále zmeny požiadaviek 
7. Nedostatky v externe vytvorených moduloch 
8. Nedostatky v externe zabezpečovaných úlo-
hách 
9. Nedostatok zdrojov pri samotnom riešení 
projektu 
10. Precenenie technológie

skúma interné aj externé riziká pro-
jektu, vyhodnocuje ich pravdepodob-
nosti, navrhuje detailné riešenia.

3. Kombinovaný prístup
Metóda kombinovaného prístupu 
pozostáva z kombinácie predchá-
dzajúcich prístupov. V tomto prí-
pade sa manažéri môžu rozhodnúť, 
v  akom rozsahu sa jednotlivým 
rizikám budú venovať. Využíva sa 
teda základný aj hĺbkový prístup. 
Hrozbou v tomto prípade je prípad-
ná nesprávna alebo nedostatočná 
identifikácia rizík.

Rozsah	manažmentu	rizík
Je potrebné si uvedomiť, že ani naj-
lepšia analýza nezabezpečí úplne 
správnu identifikáciu všetkých rizík 
a ich pravdepodobností. Preto je po-
trebné vykonávať analýzu rizík v ite-
ráciách a riziká riadiť. 

V prípade, že sa firma rozhodne 
do svojho projektu zahrnúť aj ma-
nažment rizík, je dôležité správne 
vybrať aj rozsah tohto manažmentu. 
Do úvahy treba brať rozpočet a efek-
tívnosť odpracovaného času. Každý 
projekt má svoje špecifiká, rozsah, 
úskalia, aj známe okolnosti. Práve 
preto sa môže riadenie rizík pri kaž-
dom projekte líšiť svojím rozsahom, 
ale i podrobnosťou.

klientov dostupné niektoré služby 
a projekt môže byť stratový. 

V prípade, že by prevádzkovateľ ser-
vera vykonal analýzu rizík, mohol by sa 
nad touto situáciou zamyslieť ešte skôr, 
než nastane. Samozrejme, je potrebné 
určiť, či je takéto riziko kritické a na-
vrhnúť jeho riešenie. Tento konkrétny 
problém sa dá riešiť napríklad zriade-
ním záložného servera. Každý projekt 
je však jedinečný, a preto je potrebné 
prispôsobovať rozsah aj typ analýzy.  

Prístup	k	analýze	rizík
Stratégia analýzy rizík by mala zaistiť, 
že vybraný prístup k analýze rizík je 
vhodný pre dané prostredie, že sme-
ruje bezpečnostné úsilie tam, kde je to 
skutočne potrebné. K analýze rizík sa 
dá pristupovať rôznymi spôsobmi, kto-
ré sa od seba odlišujú svojou hĺbkou.

1. Základný prístup
Táto metóda pristupuje k analýze 
rizík vo všeobecnejšej rovine, nie je 
potrebné poznať projekt do hĺbky. 
Tento prístup pomôže identifikovať 
viditeľné riziká a navrhnúť riešenie. 
Tento prístup však nie je schopný od-
haliť riziká ukryté hlbšie v projekte.
 
2. Detailný, hĺbkový prístup
Detailná metóda pozostáva z hĺbko-
vej analýzy celého projektu. Detailne 

opatrenia, ktoré problémovým situ-
áciám zabránia.

Už pr i  pr votnom plánovaní 
by mal každý manažér mať jasno 
v tom, v akom rozsahu sa bude ri-
zikám venovať. Zároveň by si mal 
ujasniť, či bude schopný prípadné 
hrozby akceptovať, alebo vloží ener-
giu do toho, aby sa problémovým 
situáciám vyhol. 

Ak by manažér pri prvotnom plá-
novaní projektu venoval čas aj analý-
ze rizík, mohol by konkrétne riziko 
odhaliť hneď na začiatku. Mohol by 
sa rozhodnúť, či chce tomuto riziku 
predchádzať, alebo bude akceptovať 
jeho prípadné vplyvy. 

Ak by toto konkrétne riziko bolo 
známe hneď na začiatku, bolo by 
možné navrhnúť možnosti, ako sa 
mu efektívne vyhnúť. 

Analýza	rizík
Pri IT projektoch, ale aj iných, sa 
často podceňuje analýza rizík, či už 
na začiatku projektu, prípadne počas 
ostrej prevádzky.

Príkladom môže byť prevádzka 
servera. V tomto prípade sa vynára 
množstvo rizík spojených napríklad 
s tým, že server prestane fungovať, 
aktuálnou je aj otázka ochrany dát. 
Môže nastať situácia, že z dôvodu ne-
funkčnosti servera prestanú byť pre 
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INVESTÍCIE 
DO NEHNUTEL'NOSTÍ 
PREKONAJÚ REKORDNÝ 
ROK 2016

INVESTOVANIE	· Investície do nehnuteľností prekonajú rekordný rok 2016

Rekordný rok 2016 v sektore nehnuteľností 
v regióne strednej a východnej Európy 
s objemom investícií 12,2 miliardy eur 
bude v roku 2017 pravdepodobne 
prekonaný. Vyplýva to zo správy 
s názvom Kompas investičného trhu 
s nehnuteľnosťami 2017 (CEE Real Estate 
Investment Compass 2017), ktorú vydala 
medzinárodná konzultačná spoločnosť 
Colliers International a medzinárodná 
právna kancelária CMS. 

V  roku 2017 sa tiež očakáva rôz-
norodosť zdrojov investičných 

tokov do realitného trhu v regióne 
CEE, ale aj rastúca aktivita ázijských 
investorov a investorov zo strednej 
a východnej Európy.

Správa s názvom Kompas investič-
ného trhu s nehnuteľnosťami 2017 
skúma kľúčové trendy na trhu s ne-
hnuteľnosťami za posledných päť 
rokov v šiestich krajinách regiónu 
CEE (Bulharsko, Česká republi-
ka, Maďarsko, Poľsko, Slovensko 
a Rumunsko). Pozerá sa tiež na to, čo 
je vo výhľade pre rok 2017.

Zdroj:	TS	Colliers	International	a	CMS
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z celkových investícií do realitného 
sektora v strednej a východnej Európe.

„V tejto fáze sa prípadné negatívne 
dosahy brexitu, okrem bežných fú-
zií a akvizícií v strednej a východnej 
Európe, javia ako zanedbateľné a nič 
nenasvedčuje tomu, že britské firmy 
zastavili investičné plány v tejto oblasti, 
ako následok referenda. Avšak, výsle-
dok referenda a neistota, ktorá z tohto 
vyplýva, viedla niektoré spoločnosti so 
sídlom v Londýne k oznámeniu, že budú 
zvažovať pre niektoré činnosti alterna-
tívne lokality mimo územia Spojeného 
kráľovstva. Brexit preto môže mať po-
zitívne účinky na objeme investícií do 
nehnuteľností v strednej a západnej 
Európe, najmä v Nemecku, Belgicku, 
Francúzsku, Poľsku a v škandinávskych 
krajinách mimo eurozóny,“dopĺňa 
Mark Heighton, vedúci poradenstva 
pre nehnuteľnosti vo Veľkej Británii 
zo spoločnosti CMS.

Dôležitá	zmena	trhu
Výrazný posun nastal v roku 2016, 
keď investície z Južnej Afriky, Ázie 
a  regiónu strednej a východnej 
Európy presiahli objem investícií 
z G10. Správa odhaľuje, že sa predpo-
kladá, že toky z týchto regiónov budú 
v roku 2017 pokračovať. Stimulovať 
investičnú aktivitu v regióne budú 
najmä zdroje investícií z ázijských 
krajín, ako aj domácich krajín stred-
nej a východnej Európy.

Rozsiahle transakcie s rôznymi typmi 
portfólií, ktoré zahŕňajú ázijských in-
vestorov, sa môžu stať bežnými v re-
alitnom segmente CEE. To bude mať 
za dôsledok hodnoty transakcií, ktoré 
budú porovnateľné alebo dokonca pre-
sahujúce minuloročné výsledky vzhľa-
dom na veľký počet potenciálnych 

cezhraničných investorov z blízkych 
krajín, akými sú Rakúsko a Česká re-
publika. Očakávame, že noví hráči by 
mohli prísť z Blízkeho východu. Naďalej 
ostáva veľmi silná aj aktivita lokálnych 
investorov a developerov.“

„Po úspešnom roku 2016 zažila Česká 
republika veľmi optimistický prvý 
štvrťrok, keď v rámci regiónu získala 
viac ako 60 % z celkových investícií do 
nehnuteľností. Výkonnosť trhu v krát-
kodobom až strednodobom horizonte 
môže byť ovplyvnená skutočnosťou, že 
Česká národná banka upustila od re-
žimu devízových intervencií vo vzťa-
hu k českej korune,“ uvádza Lukáš 
Hejduk, vedúci poradenstva pre ne-
hnuteľnosti pre Českú a Slovenskú 
republiku. „Slovenský trh naďalej 
funguje na zdravej a stabilnej úrovni 
a sľubuje príležitosti pre nové projekty,“ 
doplnil.

CEE	v hľadáčiku	kapitálu	
zo	západnej	Európy	a	USA
Podľa správy, záujem kapitálových 
tokov zo západnej Európy a USA sti-
mulujú vyššia návratnosť a solídne 
vyhliadky na rast nájmov v CEE. Preto 
sa predpokladá, že zotrvajú na rovna-
kej úrovni – v objeme až 4,9 miliardy 
eur, ktoré sa dosiahli v roku 2016.

Západná Európa zostala v minulom 
roku hlavným zdrojom investícií 
na realitnom trhu v strednej a vý-
chodnej Európe. No príliv kapitá-
lu z Juhoafrickej republiky (20 %) 
a ázijských krajín (16 %) znížil tento 
podiel na 22 % celkových investícií 
do nehnuteľností v strednej a vý-
chodnej Európe v porovnaní so 44 % 
v roku 2011. Predpokladá sa tiež, že 
v roku 2017 zostane aktivita Veľkej 
Británie na úrovni približne 7 až 9 % 

V prvom štvrťroku 2017 sa predbež-
ne odhadujú investície do nehnu-
teľností na šiestich trhoch CEE vo 
výške 2,3 miliardy eur, čo predsta-
vuje 41 % a 45 % nárast v porovnaní 
s 1. štvrťrokom 2016 a 1. štvrťrokom 
2015. Česká republika získala 62 % 
z celkových investícií do nehnuteľ-
ností v strednej a východnej Európe. 
Predbežné údaje z prvého štvrťroka 
2017 tiež naznačujú pokračujúcu 
výraznú aktivitu lokálnych investo-
rov v Maďarsku, Českej republike 
a Poľsku, ale aj nedávny vstup thaj-
ských investorov.

Pri pohľade na trendy v strednej 
a východnej Európe v roku 2017 sa 
v Budapešti a Bukurešti predpokladá 
vyššia návratnosť vďaka nižším vý-
nosom (vo všetkých troch segmen-
toch realitného trhu: kancelársky, 
maloobchodný a priemyselný), Prahe 
(v kancelárskom a priemyselnom seg-
mente), zatiaľ čo v Bratislave (všetky 
sektory), vo Varšave (priemyselný 
a maloobchodný sektor) a v Sofii 
(kancelársky a priemyselný segment) 
sa očakáva pokračovanie obdobnej 
situácie na trhu.

„Rastúca zrelosť regiónu CEE môže 
pomôcť v boji proti špecifickým rizi-
kám ovplyvňujúcim západnú Európu. 
Príkladom je dosah brexitu, ktor ý 
sa môže ďalej rozvíjať v roku 2017. 
Celkové následky brexitu však nie sú 
dosiaľ v plnej miere známe a niektoré 
z nich môžu dokonca byť pre strednú 
a východnú Európu pozitívne,“ hovorí 
Mark Robinson, riaditeľ prieskumu 
Colliers pre región CEE.

Ermanno Boeris, riaditeľ Colliers 
International Slovakia dodáva: „Na 
Slovensku stále evidujeme záujem 
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zvýšenie sofistikovanosti štruktúrovania 
veľkých realitných transakcií,“ doplnil.
Domáci investori sú stále spokoj-
ní s likviditou trhu a kapitalizáciou 

v súvislosti so stratami v dôsledku záruk 
alebo náhrad škôd na trhoch strednej 
a východnej Európy je ďalším znamením 
rastúcej zrelosti v regióne, rovnako ako 

zdrojov kapitálu. V priebehu posled-
ných troch rokov značne vzrástol zá-
ujem zo strany ázijských investorov 
v regióne, najmä v Poľsku a Maďarsku. 
V roku 2016 dosiahol celkový objem 
investícií 2 miliardy eur.

Aktivita Južnej Afriky medzitým do-
siahla v roku 2016 rekordnú úroveň 
2,4 miliardy eur. Aj keď sa jej činnosť 
v roku 2017 nemusí zhodovať s ostat-
ným rokom, s viac ako 10 domácimi 
investičnými realitnými fondmi pria-
mo, či nepriamo zameranými na re-
gión strednej a východnej Európy, sa 
transakcie budú realizovať aj naďalej.

„Ak sa ceny ropy a komodít udržia na 
súčasnej úrovni, mali by sme v roku 
2017 tiež očakávať väčší záujem zo 
strany Turecka, Brazílie, Ruska a krajín 
Stredného východu a severnej Afriky,“ 
povedal Luke Dawson, generálny 
riaditeľ a riaditeľ oddelenia investí-
cií pre región strednej a východnej 
Európy Colliers International.

Rast	domácich	investorov
Cezhraničné a domáce toky sa za 
posledných päť rokov viac ako zdvoj-
násobili a dosiahli 2,6 miliardy eur 
v roku 2016, čo je silný znak zrelosti 
regiónu. Slovenský a český trh boli 
najväčšími zdrojmi i cieľmi cezhranič-
ného investičného toku v rokoch 2011 
až 2016, zatiaľ čo maďarské domáce 
toky rástli najrýchlejšie len nedávno.

„Čím sme ďalej od roku 1989, tým viac 
sa rozvíjajú trhy strednej a východnej 
Európy a sú čím ďalej tým menej závis-
lé od vonkajších investorov. To možno 
pozorovať nielen v oblasti nehnuteľnos-
tí, ale aj na celom trhu fúzií a akvizícií,“  
vysvetľuje Wojciech Koczara, partner 
CMS. „Rozšírenie poistného pokrytia 
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v roku 2017 globálne ekonomické 
spomalenie, ktoré môžu spustiť vyš-
šie výnosy dlhopisov alebo rastúci 
čínsky dlh.

len 2 % transakcií na svojom domá-
com trhu, môžu byť v pokušení byť 
viac aktívni. Hlavným rizikom pre 
domáce aktivity v regióne CEE bude 

komerčných nehnuteľností, ktorá 
sa odhaduje v rozmedzí 55 až 65 %. 
Miestni investori, ako napríklad 
v Poľsku, kde v roku 2016 realizovali 
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BENÁTKY: 
MESTO PLNÉ ZÁŽITKOV 
A ROMANTIKY

VOĽNÝ	ČAS	· Benátky: mesto plné zážitkov a romantiky

Hlavné mesto severného Talianska je od 
nepamäti centrom veľkého záujmu. 
Už v renesancii sa tu stretali cesty 
obchodníkov s korením, látkami, zlatom aj 
s láskou. Benátky patrili taktiež moreplavcom 
a dobrodruhom. Dnes sa mesto teší najmä 
enormnému záujmu turistov a pôžitkárov 
z celého sveta. Málokde vás čakajú lákavé 
zážitky kedykoľvek v roku. Benátky 
v máji iste očaria nielen zamilovaných.

Benátky nikdy neboli chudobné, nudné ani za-
budnuté. Najväčší rozmach dosiahli na pre-

lome 16. a 17. storočia, keď si tu robili zastávky 
všetci významní obchodníci a moreplavci. Jedným 
z najznámejších mužov Benátok sa bezpochyby 

stal aj Marco Polo, a čo sa týka žien, tie tu taktiež 
boli veľmi známe. Veronica Franco bola tak, ako 
všetky inšpiratívne ženy v tom období, kurtizánou. 
Patrila k tým najznámejším, pretože do histórie 
nevošli len jej prsia, ale aj básne, ktoré napísala 

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Jana	Ondrejka,	Redakcia	FR
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pod vedením Domanica Verniera. Mnoho krásnych 
žien tu predávalo lásku, zvádzali mužov na ulici 
a aj umelci ako Tizian, Giorgione, Tintoretto a ďal-
ší si sem chodili po inšpiráciu pre maľbu nahých 
tiel. Preto je toľko krásnych prostitútok ozdobou 
umeleckých galérií. Ak by nebolo Benátok, možno 
by nikdy nevznikli.

Hoci tu pred pár storočiami prekvitala láska za pár 
drobných, dnes je mesto rajom zaľúbených dvojíc. 
Vodné taxíky a gondoly sú presne to, čo si zamilo-
vané dvojice nikdy nenechajú ujsť. 

Po	vode	lacno	aj	draho
V Benátkach sa môžete pohybovať pešo alebo lo-
ďou. Klasické taxíky na štyroch kolesách tu jedno-
ducho nepremávajú. Medzi tie cenovo najprijateľ-
nejšie patria vodné autobusy, ktoré brázdia kanál 

La Grande. Ak si chcete priplatiť a mať súkromie, 
vezmite si vodný taxík, čo je romanticky upravená 
loď. Najdrahšou prepravou je gondola s gondolie-
rom, ktorá sa cenovo vyrovná leteckej doprave. Za 
pár minút člnkovania zaplatíte od sto eur vyššie. 

Mesto	plné	slávy,	kde	sa	neustále	
niečo	deje
Do tohto mesta slávne osobnosti radi zavítali nie-
len v minulosti, ale chodia sem aj dnes. Nie je nič 
nezvyčajné stretnúť tu hviezdy až z Hollywoodu. 
Často ich sem privádza slávny filmový festival 
alebo Benátske bienále, ktoré sa koná každý rok 
niekoľko mesiacov, približne od mája do novem-
bra. Slávne Benátske bienále predstavuje exhibíciu 
umenia z celého sveta. Presnejšie každý druhý rok 
sa tu strieda umenie s architektúrou. Zastúpenie 
na bienále má aj československý pavilón. 
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Začiatkom roka Benátky žijú presláveným karne-
valom. Počas septembrových dní zase historickými 
pretekmi gondol. Toto mesto jednoducho bez ohľa-
du na ročné obdobie navštívi priemerne 60-tisíc 
ľudí denne a vždy je pre nich niečo pripravené.

Povinný	turistický	itinerár	plus	prídavok
Kto raz vstúpi do vodného mesta, určite nemôže 
obísť historické námestie so slávnou Kampanilou, 
čiže zvonicou sv. Marka, odkiaľ budete mať 
Benátky ako na dlani. Múzeum Ca' Pesaro dý-
cha moderným umením, Museo del Settecento 
Veneziano zas disponuje najväčšou zbierkou ume-
nia z 18. storočia v Benátkach. Múzeá sú tu všade 
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a Museo Correr je špecialitou, ktorá vám priblíži 
historický život v Benátkach. Práve tu si každý uve-
domí, že život v Benátkach rozhodne nebol nudný. 
No a to tu nehrozí ani dnes. 

Ak ste si na návštevu Benátok vyhradili viac času, 
môžete si spraviť aj výlet na ďalšie blízke ostrovy, 
ktoré taktiež stoja za vzhliadnutie. Jedným z nich 
je napríklad ostrov Burano. Iba 7 kilometrov po 
vodnej hladine a narazíte na pestrofarebné domče-
ky ako z rozprávky, ktoré boli vo svojej podstate ke-
dysi orientačným bodom pre moreplavcov. Tí podľa 
nich vedeli, že už o chvíľu budú na tom správnom 
mieste – v Benátkach.                                                                            
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NAJKURIÓZNEJŠIE 
GOLFOVÉ IHRISKÁ SVETA

VOĽNÝ	ČAS	· Najkurióznejšie golfové ihriská sveta

Autor:	Marek	Mittaš
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sa čarokrásnym priestorom. V roku 
2013 bolo označené ako unikátne 
miesto, ktoré musíte navštíviť, ak ste 
golfovým fanatikom a certifikát exce-
lentnosti mu vystavila aj stránka Trip 
Advisor. Na ihrisku stáli aj také golfo-
vé legendy ako Trevor Immelman, 
Padraig Harrington, Bernard Langer, 
Colin Montgomerie a ďalší. Golfové 
ihrisko ponúka aj kúpele a je priamo 
súčasťou prírodnej rezervácie, takže 
predstavuje vlastne malé safari, ktoré 
je možné absolvovať na golfovom vo-
zidle. Je to rozhodne menej tradičný 
green, ako je možné zažiť kdekoľvek 
v Európe alebo v zámorí.

Cape	Kidnappers
Toto golfové ihrisko je známe už len 
tým, že na ňom pracoval známy ar-
chitekt Tom Doak a ponúka 6 510 
metrov čistého potešenia. Na tom, že 
je ihrisko v prírodnom raji na Novom 
Zélande by nebolo ešte nič také ne-
zvyčajné, no jeho krása sa ukáže, len 
čo začnete hrať. Ako sa uvádza na 
ich oficiálnej stránke, preverí všet-
ky zručnosti golfistov. Vrátane tej, 

ihriska v rezervácii Entabeni Safari 
v Juhoafrickej republike. Ihrisko svo-
jím dizajnom budí rešpekt po celom 
svete a zahrať si tu znamená prejsť 

Legend	Golf	
Spojenie pr írody,  golfu a  safa-
ri. Toto bolo hlavnou myšlienkou 
pri tvorbe osemnásťjamkového 

Golf patrí k jednému z najurodzenejších 
športov a vyznačuje sa istým duchom 
konzervativizmu, tradície a klasiky. Na svete 
je však dostatok ihrísk, kde sa môžu
do sýtosti vyblázniť aj golfoví liberáli, 
pretože hra sama osebe nie je len o triafaní 
loptičky do jamiek, ani o tom vidieť stále 
rovnaké športoviská. Je aj o zážitkoch.
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to ihrisko pre odvážnych, ktorí sa ne-
boja ukázať aj viac ako talent na hru.

Le	Touessrok	Golf	
Osemnásťjamkové ihrisko zabe-
rá celý ostrov v Indickom oceáne. 
Nachádza sa pätnásť minút plavby 
od ostrova Maurícius, čo je prakticky 
aj jediná prístupová cesta, ako sa na 
ihrisko dopraviť. Celý areál navrhol 
nemecký dizajnér Bernhard Langer 
a umožnil na ihrisku spraviť všet-
ky golfové prekážky, pričom využil 
celú plochu ostrova na to, aby hra 
bola príťažlivá nielen po vizuálnej, 
ale aj po technickej stránke. Časopis 
Golf World Magazine toto ihrisko 
posunul do rebríčka top 10 najlep-
ších ihrísk na svete. Je určené pre 
pokročilých hráčov, ale vychutná si 
ho každý. Aj preto, že za pekného 
počasia je možné pozorovať pobrežie 
ostrova Maurícius, je tu krásna príro-
da, možnosť potápania sa pri pobreží 
s bielym pieskom a, samozrejme, krá-
ľovský luxus a starostlivosť, ktorá tu 
na hráčov čaká. Ak je niekde na zemi 
golfový raj, tak je to práve tu.    

to razantná zmena oproti klasické-
mu povrchu a pre niektorých golfis-
tov unikátna príležitosť skúsiť niečo 
nové. Golfové ihrisko je kombinova-
né s pretekárskou dráhou automobi-
lov NASCAR. Samozrejme, preteky 
a golfové turnaje sa dokážu dokonale 
zosynchronizovať, aby neprišlo k zra-
neniam, ale vnímať pri hre pach ben-
zínu dodáva celému hernému zážitku 
na originalite a autentickosti.

La	Jenny
Francúzi boli vždy viac národom bo-
hémov ako golfistov, no keď sa to 
spojí, vznikne rezort La Jenny, kto-
rý vytvoril z naturistov a milovníkov 
golfu jednu veľkú rodinu. Ide o jedi-
ný nudistický golfový rezort na sve-
te, ktorý začal svoje fungovanie už 
v roku 1993 a od roku 2009 ponúka 
rozšírený areál šesťjamkového ihris-
ka. Nie je to síce najrozľahlejší green, 
ale v dobrej spoločnosti sa dá absol-
vovať aj viac ráz. Je to jediný rezort, 
kde vyzlečiete aj predpísané golfové 
oblečenie a prvýkrát si užijete krásnu 
zelenú trávu na bosom chodidle. Je 

pozerať sa pod nohy. Ihrisko bolo do-
končené v roku 2004 a veľmi rýchlo 
si vybudovalo dobrú povesť. K jeho 
atraktivite prispieva aj vybudovanie 
dráhy do horského masívu. To zna-
mená, že okolo dráh sa rozprestie-
rajú rokliny, v ktorých búši oceán, 
140-metrové zrázy aj jaskyne. Keď 
sa jednoducho loptička ocitne mimo 
dráhy, radšej ju hľadať nechoďte. 

Brickyard	Crossing	Golf
Ide o jedno z absolútne najkurióznej-
ších ihrísk na celom svete. Z myšlien-
ky do reálnej podoby ho doviedol ar-
chitekt Pete Dye a leží v Indianapolise 
v štáte Indiana. Konkurenta tejto 
ploche by ste hľadali márne. Nie je to 
však miesto pre každého. Ak hľadáte 
bizarnosti, nájdete tu potešenie, no 
ak radšej trváte na panenskej prírode 
odrezanej od sveta, nebude vám veľ-
mi pochuti. Najväčším prekvapením 
je, že jamky 7 – 10 idú proti všetkým 
uznávaným, písaným aj nepísaným 
golfovým pravidlám a sú umiestne-
né v časti, ku ktorej sa dá dostať len 
prechodom cez rýchlostnú cestu. Je 
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V ROKU 2018 PRÍDE 
NA TRH NOVÉ AUDI Q8 
Z BRATISLAVSKÉHO ZÁVODU VW

V apríli skupina Volkswagen (VW) potvrdila, že 
exkluzívne v Bratislave bude vyrábať nové 
Audi Q8. Z linky budú prvé takéto 
autá schádzať v roku 2018.

Zdroj:	TS	Audi	

Fotografie:	Audi	



„Získať do portfólia prestížny model Audi Q8 
pre nás znamená prejav veľkej dôvery, z čoho sa 
v Bratislave s celým tímom veľmi tešíme,“ uviedol 
Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predsta-
venstva pre technickú oblasť vo VW SK.

Slovenský závod má už s vozidlami Audi skúse-
nosti. „Pri výrobe nového modelu využije závod 
technológie a skúsenosti z výroby aktuálneho 

sériového vozidla Audi Q7. Z jednej z najnovších 
karosární s približne tisíckou robotov budú v bu-
dúcnosti vychádzať tri modely: nová generácia 
Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8,“ uviedla 
spoločnosť VW. 

Bratislavský závod označuje spoločnosť VW za 
svoju výstavnú skriňu. „Dali sme si záväzok mať 
tú najlepšiu štartovaciu pozíciu pri rozhodovaní 

75

V roku 2018 príde na trh nové Audi Q8 z bratislavského závodu VW ·	AUTO	MOTO



76 Máj/Jún 2017

AUTO	MOTO	· V roku 2018 príde na trh nové Audi Q8 z bratislavského závodu VW 

o výrobe nových modelov, a to s cieľom zabezpečiť 
budúcnosť závodu a stabilné pracovné miesta pre 
našich zamestnancov,“ dodal Ralf Sacht. 

Výroba vozidiel v Bratislave sa rozšíri z dvoch na tri 
výrobné segmenty. Prvým segmentom sú vozidlá 
Volkswagen a Audi, konkrétne modely Volkswagen 
Touareg, Audi Q7, Audi Q8. Segment vozidiel 
Porsche zastupuje výroba Porsche Cayenne. Tretím 
je segment malých mestských vozidiel New Small 
Family. Do tejto oblasti patria modely Volkswagen 
up!, elektrický Volkswagen e-up!, ŠKODA Citigo, 
SEAT Mii.

Špecifikácia nového Audi Q8 je známa od januára. 
Pod kapotou bude mať Audi Q8 hybridný plug-in 
pohonný agregát so súhrnným výkonom 330 ki-
lowattov (kW) a maximálnym krútiacim momen-
tom 700 newtonmetrov (Nm). Spaľovací motor 3.0 
TFSI pritom ponúka výkon 245 kW a maximálny 
krútiaci moment 500 Nm. Samotný elektromotor 
je schopný ponúknuť výkon 100 kW a maximálny 
krútiaci moment 330 Nm. 

Z nuly na sto sa model Audi Q8 dostane za 5,4 se-
kundy. Vodič môže počítať s maximálnou rýchlos-
ťou 250 km/h. Výrobca podľa normy NEDC udáva 

spotrebu 2,3 litra pohonných hmôt na 100 km. 
Kapacita lítium-iónovej batérie je 17,9 kilowattho-
diny (kWh). Táto batéria umožňuje dojazd 60 km. 
Spolu s motorom FTSI sa celkový dojazd nového 
Audi šplhá k tisícke kilometrov. 

V interiéri zaujmú displeje s rozlíšením 1 920 x 720 
pixelov. Ten má rozmery 12,3 palca a počas jazdy 
ponúka mapy aj dodatočné informácie, ktoré môžu 
byť užitočné. Priblížený režim mapy zobrazuje ak-
tuálnu polohu aj okolie v 3D. 
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V roku 2018 príde na trh nové Audi Q8 z bratislavského závodu VW ·	AUTO	MOTO

Všetky ostatné obrazovky v interiéri sú dotykové. 
Automobilka sa chváli tým, že dotykové obrazov-
ky výrazne obmedzili počet ovládacích prvkov. 
Interiér je vybavený aj head-up displejom, ktorý 
využíva technológiu rozšírenej reality. Údaje na 
displeji teda pôsobia dojmom, že sa nachádzajú na 
vozovke. 

Dĺžka vozidla je 5,02 m, rázvor kolies dosahuje 
3 m. Šírka vozidla je 2,04 m a výška 1,70 m. Tento 
model ponúka dvadsaťtripalcové disky. Batožinový 
priestor dosahuje objem 630 litrov. Automobilka 
použila svetlá Matrix LED, technológia LED osvet-
ľuje aj interiér. 
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PROGRAM SNG NA MESIAC JÚN sa svet rastlín a čarovných bytos-
tí z ríše zvierat stretáva so svetom 
detí? O čom šumí tráva, čo si hovoria 
mravce a ako vzniká báseň, to všetko 
zažijeme už pred prázdninami na ča-
rovnej lúke na okraji mesta.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 11. 6. | 15.00
Siesta v galérii: Nech šije! Móda 
na Slovensku 1945 – 1989
Nedeľný výklad oboznámi s vybraný-
mi okolnosťami vzniku, tvorby a pre-
zentácie módy v období socializmu.
E sterhá z yho palác,  2.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 14. 6. | 18.00
Kurátorský výklad na výstave 
Nech šije!
Výstavu Nech šije!, ktorá je veno-
vaná odevnej kultúre na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1989, predstavia 
kurátorky Zuzana Šidlíková (SMD) 
a Viera Kleinová (SNG).
E sterhá z yho palác,  2.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 15. 6. | 18.00 – 20.00
Workshop pre dospelých: Hudba 
obrazu
Na výstave s názvom Adamčiak, za-
čni!, sa stretneme s ukážkami gra-
fických zápisov nepredstaviteľných 
hudobných partitúr. Pre tohto ne-
oavantgardného umelca dva svety – 
jeden odohrávajúci sa v čase, druhý 
v priestore – sú jednotné. Príďte vy-
skúšať, ako znejú výtvarné diela!
E sterhá z yho palác,  3.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 €
R: barbora.tribulova@sng.sk 

prekračovať plytké brehy spomienko-
vého optimizmu a zároveň búrať isté 
stereotypy. Predstavuje domácu odev-
nú produkciu – od družstevne organi-
zovaných podnikov zameraných na 
individualizovanú, zákazkovú módu, 
cez masívny segment konfekčnej 
výroby až po ateliérovú tvorbu odev-
ných dizajnérov hlásiacich sa o slovo 
od začiatku 80. rokov 20. storočia. 
Vyhľadáva návrhárov a tvorcov, dopo-
siaľ ukrytých v anonymite, objavuje 
invenčné domáce módne médiá, ale 
aj módnu fotografiu známych i menej 
známych slovenských autorov. 

Ponuka	sprievodných	
programov	
Streda 10. 5. | 18.00 
Okrúhly stôl: Nech šije! &
Autorský odev
V druhej polovici 80. rokov sa na 
Slovensku otvoril priestor pre pre-
zentáciu autorského odevu, rovnako 
sa výtvarný odev stal zaujímavým 
predajným artiklom. Stretnutie vý-
tvarníčok a výtvarníkov, spolu s or-
ganizátorkami výstavných projektov, 
sa bude venovať téme autorského 
odevu – možnostiam individuál-
nej tvorby pred nežnou revolúciou. 
Diskusiu moderuje Zuzana Bobiková 
(Slovak Fashion Council).
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 2 €

Piatok 9. 6. | 16.30 – 18.00 |
Rodina
BookObrazy | Marta Straková: 
Čarovná lúka na okraji mesta
Čo magické sa deje za mestom, kde 

Nech	šije!	Móda	na	
Slovensku	1945	–	1989	
7. 4. — 20. 8. 2017
Esterházyho palác – 2. poschodie, 
Bratislava 
Kurátorky: Zuzana Šidlíková (SCD – 
SMD), Viera Kleinová (SNG)

Karol Kállay: Fotografie pre časopis Móda 
III, 1975. Majetok SNG, Bratislava

Výstava Nech šije! mapuje slovenskú 
módu v období rokov 1945 – 1989. 
Výstavu dopĺňa publikácia Zuzany 
Šidlíkovej Stratená móda: Odevná 
kultúra na Slovensku v rokoch 1945 
– 1989 a sprievodca výstavou vydaný 
SNG.

Fungovanie módneho „stroja“ 
v podmienkach reálneho socializmu 
prebiehalo pod nástojčivým diktátom 
totalitnej ideológie – výstava tak sle-
duje prísne strážené cesty a zákruty, 
ktorými sa tichý diktát módy napĺňal 
v odevnej tvorbe a aj v jej propagácii, 
prezentácii a konzumácii. Má ambíciu 

Zdroj	a	foto:	SNG

VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac jún
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Streda 28. 6. | 18.00
O k r ú h l y  s tô l :  N e c h  š i j e !  & 
Podniky x obchod s módou v ro-
koch 1945 – 1989
Diskusia s vtedajšími návrhármi 
priemyselných podnikov a zástupca-
mi obchodu.
Esterházyho palác – 2. poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 2 €

Štvrtok 29. 6. | 17.00
Tvár knihy: Ako čítať deťom kni-
hy? alebo Aby kniha bola nevída-
ným zážitkom
Kniha nemusí byť len povinnou jaz-
dou pred spaním. Z jej čítania sa vie 
stať v správnych rukách divadelný 
scenár plný hry a fantázie. Ale vie 
sa takejto práci s textom priučiť aj 
rodič bez dramatického vzdelania? 
O tom ako zážitkovo deťom podať li-
teratúru nám prídu poradiť na slovo 
vzaté odborníčky Barbora Jurinová 
(EDUdrama) a Lucia Borovská (Úlet 
s knihou), ktoré si so sebou prinesú aj 
svoje tipy na to, aké knihy by nemali 
chýbať v prázdninovej výbave našich 
detí. Moderuje Kristína Kubáňová.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný 

Štvrtok 29. 6. | 19.00
Výstava Adamčiak, začni!
Resumé
Záverečný program na výstave 
Adamčiak, začni! / Retrospektívna 
v ýstava intermediálne j  tvorby 
Milana Adamčiaka 1964 – 2017 spo-
jený s prezentáciou bibliofílie – albu-
mu Milan ADAMČIAK / CONCEPT 
& MUSIC (SNG, Bratislava 2017) 
a   s   kurátorským resumé Lucie 
Gregorovej Stach a Michala Murina.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Foltán, ktorý predstaví dlhoročnú 
tradíciu výroby obuvi.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 25. 6. | 15.00 – 17.00 |
Rodina
Nedeľa v  atmosfére: Prchavý 
mo(nu)ment
Svet okolo nás sa neustále mení, rov-
nako ako jeho obraz. Pomerne rých-
lo sa menia obrazy v galérii, oveľa 
pomalšie budovy naokolo. Niektoré 
veci, diela či spomienky by sme však 
chceli uchovať, pretože majú pre nás 
a možno aj pre spoločnosť zvláštny 
význam. Ako ale vybrať, čo v našom 
obraze sveta zostane a čo nie? A ako 
zastaviť aspoň na chvíľu zub času?
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 
4, Bratislava
Vstupné: 4 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 25. 6. | 18.15
Koncert: Solamente Naturali 
v SNG – cyklus Musica poetica da 
camera
Program: FLAUTO  ULTIMO – VOX 
HUMANA
Účinkujú: Jan Rokyta & Solamente 
Naturali
Súbor Solamente Naturali predstaví 
nový program v spolupráci s inštru-
mentalistom a skladateľom Janom 
Rokytom (CZ). Ako z názvu progra-
mu vyplýva, ide o rôzne podoby na-
podobovania ľudského hlasu na dy-
chových i strunových nástrojoch.

Súbor Solamente Naturali – cyk-
lus koncertov starej hudby na dobo-
vých nástrojoch Musica poetica da 
camera v SNG – z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.
E sterhá z yho palác,  1.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 18. 6. | 15.00
Siesta v galérii: Adamčiak, začni! 
Nedeľný výklad objasní prieniky 
hudby, výtvarného umenia a poézie 
v diele Milana Adamčiaka.
E sterhá z yho palác,  3.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 20. 6. | 16.00
Seminár: Hora v súčasnom umení
Nadácia NOVUM podporuje reali-
záciu tvorivých plánov vizuálnych 
umelcov. V treťom ročníku sa po 
prvý raz stane širšou súčasťou sláv-
nostného odovzdávania cien aj po-
znávací seminár, ktorý má okrem 
odpovedí na otázku „Čo sa za po-
moci nadácie NOVUM podarilo vy-
tvoriť“, aj ambíciu preskúmať témy, 
ktoré spájajú umelcov a umelkyne 
viacerých ročníkov. V tomto roku sa 
seminár bude zaoberať témou hory 
v umení. Na seminári okrem teore-
tikov a historikov umenia vystúpia 
aj traja ocenení autori z predchádza-
júcich ročníkov, ktorých práve téma 
hory zbližuje: Dominik Hlinka, Ján 
Kekeli a Štefan Papčo. V nasledujú-
cich ročníkoch budú zvolené ďalšie 
témy.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 21. 6. | 18.00
Fashion LIVE! Talk vol.2
Na júnovom Fashion LIVE! Talku sa 
budeme venovať firmám či spoloč-
nostiam, ktoré majú dlhoročnú his-
tóriu a v súčasnosti čelia otázkam, 
ako reagovať na zmeny globálneho 
trhu. Našimi prvými hosťami budú 
zástupcovia firmy TONAK z Nového 
Jičína, ktorá patrí medzi najvýznam-
nejších výrobcov klobúkov na sve-
te. Druhým hosťom bude riaditeľ 
spoločnosti ZDE Partizánske Milan 

Program SNG na mesiac jún ·	VOĽNÝ	ČAS
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Obráťme list.

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov

Vytvorili sme pre Vás špeciálny balík služieb:
-  porovnávanie poistných produktov
-  ukladanie rozpracovaných kalkulácií
-  a posielanie ponuky s Vašim logom 

a kontaktnými údajmi

Zaregistrujte sa
na www.KalkulackaOnline.sk do 30.6.2017
a poskytneme Vám skušobnú prevádzku až

do 30.9.2017 úplne zadarmo.
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Pripravujete ponuku
na Havarijné poistenie?

Obráťme list.
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Automatické ocenenie vozidla 
akceptované poisťovňami

Ukladanie rozpracovanej kalkulácie

Odosielanie obhliadky a povinných 
príloh priamo zo systému

Cestovné
poistenie

Povinné zmluvné
poistenie

Dom
Domácnosť

Zodpovednosť
za škodu

Poistenie nulovej
spoluúčasti

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov

Ponuku vytvoríte
za 5 minút

Havarijné
poistenie


