
78

 Júl/August 2017
  4,90 €

ZDRAVOTNÍCTVO 
JE CHUDOKRVNÉ, 
NEMÁ JASNÉ PRAVIDLÁ



Júl/August 20172



3

THE GAMING
DRONE
PLATFORM

www.dronenbase.com



Júl/August 20174

VYDAVATEĽ 
Positive Media s.r.o.

Identifikácia	
IČO: 45 921 784     DIČ: 2023138733
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 68689/B 

Registrácia: ISSN 2454-0552 

Sídlo	vydavateľstva	
Škultétyho 18,
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

Riaditeľka	spoločnosti	
Jana Ondrejka  
(janaondrejka@finreport.sk)

Financial Report s.r.o. 
Júl/August 2017
Periodicita: dvojmesačník

Reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Obrázok na titulnej strane: Martin Rusina, Positive Media s.r.o. 

REDAKCIA
Financial Report s.r.o.

Šéfredaktorka	
Jana Ondrejka (janaondrejka@finreport.sk)

Zástupca	šéfredaktorky	
Ján Beracka (janberacka@finreport.sk)

Vedúci	redaktori
Ivana Michalová (michalova@finreport.sk) 
Marek Mittaš (marekmittas@finreport.sk)

Redaktori	
Jana Poláčiková

Spolupracovníci	na	vydaní		
Michal Petráš

Jazyková	redakcia
Andrea Hoštáková

Fotograf	
Tomáš Griger

Ilustrácie
Martin Rusina

Art	director,	grafika	a layout	
Positive Media s.r.o.

OBCHOD A PREDAJ INZERCIE
Obchodný	manažér,	predaj	inzercie	
a	predplatného 
Marek Hronec (hronec@finreport.sk)
+421 903 012 102

MARKETING
Marketingový	manažér	 
Marek Hronec (hronec@finreport.sk)
+421 903 012 102

Technická	podpora	 
Michal Petráš, Positive s.r.o.
Tomáš Griger, Positive s.r.o.

PORTÁL
FinReport.sk

TIRÁŽ



5

EDITORIÁL

SLOVENSKÉ SOCIÁLNE DEFICITY

že ekonomike sa darí. To je, samo-
zrejme, dobrá správa aj pre systém 
sociálneho zabezpečenia, aj pre zdra-
votníctvo, keďže z odvodov pritečie 
viac peňazí. Ak však budú tieto pro-
striedky prichádzať do zle nastavené-
ho systému, v podstate je to to isté, 
ako keby leteli rovno von z okna.

Slovensko má ambíciu stať sa 
pevnou súčasťou vyspelého fungu-
júceho sveta, no bez fungujúceho 
sociálneho zabezpečenia, dôchod-
kového systému a kvalitného zdra-
votníctva tu namiesto prosperujúcej 
krajiny vybudujeme zvláštnu ilúziu 
úspechu. Tento úspech pritom bude 
len Potemkinovou dedinou, z ktorej 
bude cez obecný rozhlas znieť, že 
ekonomika medziročne posilnila o tri 
či štyri percentá. 

Napriek všetkým negatívam nie 
je dôvod na to, aby sme podliehali 
zbytočnej skepse a mali porazeneckú 
náladu. Aj v Správe o stave republiky, 
ktorú pred časom predniesol prezi-
dent Andrej Kiska, zaznela pochva-
la na adresu ministra zdravotníctva 
Tomáša Druckera za to, že sa snaží 
o zmenu k lepšiemu. Som presved-
čený, že cestou von z problémov je 
práve hľadanie pozitív, od ktorých sa 
môžeme odraziť. 

Verme, že letné slnečné lúče nám 
pomôžu vnímať realitu v svetlejších 
farbách.

Prajem vám pevné zdravie a krásne 
leto.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky Financial 
Report a celý náš tím

sú ťažkosti, ktoré trápia seniorov. 
Hľadanie fungujúceho modelu vedie 
k tomu, že mechanizmy, ktoré by 
mali udržať penzijný systém v cho-
de, nefungujú. Celé roky riešime, aký 
má byť vzťah medzi prvým a druhým 
pilierom, hoci priebežný systém sa 
nachádza v terminálnom štádiu. To 
je realita, ku ktorej sa treba postaviť 
čelom.

Slovensko však v sociálnej oblas-
ti zažíva aj čiastkové úspechy. Miera 
nezamestnanosti sa dostáva k histo-
ricky najnižším hodnotám. Aj v tejto 
oblasti je však na čom pracovať, keďže 
množstvo ľudí pracuje za nízke mzdy 
a stáva sa „pracujúcou chudobou“. 
Viac o stave Slovenska v sociálnej ob-
lasti nájdete v článku „Dôchodkový 
a sociál ny systém – ako ďalej?“.

Slovensko bolo pred krízou zná-
me aj ako „Tatranský tiger“, keďže 
ekonomika výrazne rástla. Roky krí-
zy síce spôsobili, že pruhovaná eko-
nomická šelma skrotla na reťazi, no 
v súčasnosti sa už opäť hovorí o tom, 

Je leto, čas zbierať zážitky, nie zará-
bať peniaze. Vidieť miesta, o kto-

rých sme doteraz iba čítali, zažiť veci, 
po ktorých sme túžili, jednoducho 
žiť tak, aby život stál za to. 

Letné radovánky však zrejme 
neplánujú ľudia odkázaní na nie-
ktorú zložku sociálneho systému. 
Zdravotníctvo, dôchodkový systém 
a sociálna záchranná sieť nefungujú 
hladko. V nezávideniahodnej situácii 
sa tak ocitajú pacienti, dôchodcovia 
a taktiež aj nezamestnaní, hendike-
povaní, mladé rodiny a ľudia s rela-
tívne nízkym príjmom.

Letné túžby naozaj zostanú len 
nesplneným snom, ak okrem času 
a peňazí nebudeme mať dostatočné 
pevné zdravie. Problém nízkej kvali-
ty slovenského zdravotníctva je úzko 
prepojený s celkovou kvalitou života, 
preto sa týka nás všetkých. Aj počas 
letných mesiacov sú tak problémy 
v slovenských nemocniciach a ambu-
lanciách nepríjemným návratom do 
reality. 

Hovorí sa, že obuvník chodí bosý. 
V prípade slovenského zdravotníctva 
je toto príslovie bolestne pravdivé. 
V čase, keď si do nemocníc nosíme 
vlastný teplomer, toaletný papier či 
príbor, je úplne nepatričné položar-
tom prirovnávať zdravotníctvo k tak 
či onak chorému pacientovi. Žarty 
už totiž musia ísť bokom. Problémy 
zdravotníctva majú pre nás vážne dô-
sledky, o ktorých sa dočítate v článku 
„Anabáza slovenského zdravotníctva“.

Iné oblasti sociálnej starostlivosti 
o občanov odkrývajú ďalšie problé-
my. Dôchodkový systém je príbe-
hom neustálej zmeny. To, čo zostáva, 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Marek	Mittaš

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Finančné	korporácie	v zisku	

V 1. štvrťroku 2017 dosiahli finančné korporácie na Slovensku zisk v objeme 506,5 milióna eur. Ide 
o medziročný nárast ziskovosti finančných korporácií, ktorý ovplyvnil rast zisku vo všetkých troch 
typoch finančných inštitúcií. Peňažné finančné inštitúcie si pripísali zisk v hodnote 232,4 milióna eur, 
poisťovacie korporácie a penzijné fondy 172,7 milióna eur a ostatní finanční sprostredkovatelia 
101,4 milióna eur.
Zdroj: Ústredie ŠÚ SR                                                                                                                            

Certifikát	za	transparentnosť	

Prvých sedem slovenských  firemných nadácií a nadačných fondov získalo certifikát Transparentná 
firemná nadácia, prípadne nadačný fond. Tým sa zaradili medzi lídrov v transparentnosti v prostredí 
tretieho sektora. Certifikát udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolu-
práci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. V súčasnosti sa týmto ocenením môžu pochváliť Nadácia 
Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond 
Slovenských elektrární a Nadačný fond Telekom. Transparentná firemná nadácia, či nadačný fond, 
musí spĺňať viac ako dvadsať kritérií. Medzi najdôležitejšie patria zverejňovanie finančných prehľadov 
o činnosti nadácií, komunikácia o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovanie profilov 
pracovníkov a členov všetkých orgánov, ale aj detailné informácie o procese udeľovania grantov.
Zdroj: Asociácia firemných nadácií                                                                                                                                                         

Firmy	si	začali	požičiavať	viac	

Priemerná výška úverov, ktoré mikro, malí a strední podnikatelia čerpajú na podporu svojho bizni-
su, sa zvyšuje. Na vyššej podpore sa podpísal nielen priaznivý vývoj úrokových sadzieb na trhu, ale 
aj európske podporné mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto úvery dostupnejšie. Podľa skúseností 
Odboru riadenia MicroSME segmentu v ČSOB vyplýva, že v priemere najvyššie investičné úvery 
čerpajú podnikatelia v Trnavskom kraji a najnižšie v Nitrianskom. Prevádzkové úvery, ktoré sú 
určené predovšetkým na riešenia krátkodobých záležitostí, sú najvyššie v Banskobystrickom kraji 
a najnižšie v Prešovskom kraji. Z údajov ČSOB o financovaní tohto segmentu vyplýva, že priemerná 
výška prevádzkového úveru dosiahla vlani 22 247 eur a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšila o rovnú 
pätinu. Ešte výraznejšie sa zvýšila priemerná výška investičného úveru, na 34 437 eur, čo je o 24 % 
viac ako v roku 2014.
Zdroj: ČSOB                                                                                                                                                       
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Po	komerčných	nehnuteľnostiach	bol	v	roku	2016	
vysoký	dopyt	

Objem transakcií v oblasti nehnuteľností sa na Slovensku v roku 2016 takmer zdvojnásobil na približ-
ne 850 miliónov eur. Slovensko zaznamenalo dopyt prevažne po nehnuteľnostiach určených maloob-
chodníkom. Podiel nehnuteľností na maloobchodné účely na všetkých transakciách na slovenskom 
trhu s nehnuteľnosťami predstavoval v minulom roku približne polovicu. 
Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia                                                                                                                           

Prvá	slovenská	mobilná	banka	s	inteligentným	
bankovníctvom	bude	fungovať	už	toto	leto	

Na Slovensko vstupuje nová banka pod názvom 365. V základnej výbave ponúkne bežný účet a platob-
nú kartu zadarmo aj inteligentné mobilné bankovníctvo. Stať sa klientom bude možné  bez nutnosti 
podpisovať písomné dokumenty. Stačiť bude iba smartfón.  Nová banka je dcérou Poštovej banky. Prví 
klienti si ju budú môcť odskúšať v beta verzii už v lete. Oficiálne štartuje svoju činnosť na jeseň. 
Zdroj: 365 bank                

Testovala	sa	pripravenosť	poisťovní	na	jadrovú	haváriu	

Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP) začiatkom júna 2017 preveroval pripravenosť likvidovať 
škody v prípade jadrovej havárie v elektrárni Mochovce. Okrem štandardného preverenia spojenia 
s likvidátormi škôd a hovorcami členských poisťovní tento rok testovali aj online nahlasovanie škôd 
cez webovú stránku združenia a taktiež spojenie s call centrami jednotlivých poisťovní. Takéto tes-
tovanie prebieha minimálne raz ročne ako simulácia prípadu jadrovej havárie, keď je potrebná sú-
činnosť viacerých poisťovní. Výsledok niekoľkohodinového testovania potvrdil pripravenosť členov 
združenia v prípade mimoriadnej udalosti na našich jadrových elektrárňach. Členovia SJPP sú Allianz –  
Slovenská poisťovňa, a. s., ČSOB Poisťovňa, a. s., Generali Poisťovňa, a. s., Poisťovňa HDI Versicherung 
AG, Kooperativa poisťovňa, a. s., VIG, MSIG Insurance Europe AG, Union poisťovňa, a. s., UNIQA 
poisťovňa, a. s., Wűstenrot poisťovňa, a. s.
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.                

Samosprávy	v roku	2016	dosiahli	prebytok			

Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií v Slovenskej repub-
like sa k 31. 12. 2016 skončilo s prebytkom 302,361 milióna eur, čo je v porovnaní so 43,631 milióna 
eur v roku 2015 viac o 592,99 %. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol 
účtovný prebytok municipalít v roku 2016 ešte vyšší a dosiahol 353,429 milióna eur. V roku 2016 
hospodárili v ozdravnom režime len obce Ladomirová a Orovnica. Ministerstvo financií SR počas roka 
zaviedlo nútenú správu v Martine a v Ladomirovej, v nútenej správe sa už niekoľko rokov nachádza 
mestská časť Bratislava – Devín.
Zdroj: Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Marek	Mittaš

Poštová	banka
Novou členkou predstavenstva Poštovej banky sa v júni stala Zuzana Žemlová a bude 
zodpovedať za oblasť riadenia rizík. Pred začiatkom pôsobenia v Poštovej banke pôsobila 
Zuzana Žemlová v Sberbank Slovensko. Od roku 2010 vykonávala svoju činnosť ako člen-
ka predstavenstva v Unicredit Bank Slovensko. 

Ďalšou novou tvárou v Poštovej banke je Dáša Juríková, ktorá sa stala novou strategickou 
konzultantkou pre značku Poštová banka. Pod jej aktivitu spadá stratégia ďalšieho rozvoja 
značky a jej implementácia  v rámci celkového nastavenia marketingovej komunikácie a PR.                                                                                                                     

AFISP
Po zasadnutí predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných po-
radcov, ktoré sa konalo 7. 6. 2017, sa stal novým predsedom AFISP jednohlasnou voľbou 
Martin Lancz zo spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.                                                                                                                        

ČSOB	stavebná	sporiteľňa
Novým riaditeľom ČSOB stavebnej sporiteľne je Radomír Kašiar. Do riaditeľského kresla 
prechádza z pozície riaditeľa Divízie finančného reportingu, účtovného riadenia a nákupu 
ČSOB. Kašiar pôsobí v sektore bankovníctva a poisťovníctva súhrnne už 17 rokov. Priamo 
v skupine ČSOB pôsobí od roku 2007. V tejto spoločnosti zastával viaceré riadiace pozície 
v oblastiach finančného a projektového riadenia a risk manažmentu.                                                                                                                  
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Manažérske rošády ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Home	Credit
Novým analytikom spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit sa na kon-
ci mája stal Roman Müller. Doteraz pracoval v rovnakej spoločnosti v rámci širšieho 
tímu externej komunikácie a viedol samostatné projekty súvisiace so spotrebiteľskými 
financiami a finančným vzdelávaním verejnosti. Zároveň sa v spoločnosti od 1. júna stá-
val Miroslav Zborovský novým ombudsmanom klientov slovenského a českého Home 
Creditu. Miroslav Zborovský pôsobí v Home Credit nepretržite od roku 1999, pričom na-
posledy zastával funkciu šéfa starostlivosti o klienta.                                                                                                                         

ATOS
Riaditeľom pre Česko aj Slovensko v spoločnosti Atos IT Solutions and Services sa stal 
Martin Sůra, ktorý vystriedal doterajšieho riaditeľa Emila Fitoša. Ten naďalej ostáva čle-
nom vedenia. Martin Sůra pracoval v spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s.r.o., pôsobil 
ako District Manager pre verejnú správu  na Slovensku. Zastával niekoľko obchodných 
a manažérskych pozícií v regióne strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. 
V roku 2013 bol Martin Sůra vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti HP a zá-
roveň sa stal aj riaditeľom divízie Enterprise Group.                                                                                                                      

AXA
Od júna tohto roka bol poverený vedením vzťahov s verejnosťou skupiny AXA v ČR a na 
Slovensku Jiří Cívka. Komunikácii a spoločenskej zodpovednosti sa venuje viac ako 
osemnásť rokov. Osem rokov viedol komunikáciu poisťovne Generali. Je predseda pra-
covnej skupiny pre CSR Českej asociácie poisťovní a stálym hosťom Rady vlády pre BESIP. 
Dlhodobo sa venuje tiež neziskovému sektoru.                                                                                                                       
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ANABÁZA 
SLOVENSKÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA

EKONOMIKA	· Anabáza slovenského zdravotníctva

Autor:	Jana	Poláčiková

Zdravotníctvo spolu so školstvom sú dôsledkom 
nevydareného sociálneho a finančného mana-
žérstva štátu.

Analytici INEKO upozorňujú na negatívny trend 
rastúceho deficitu zdravotníctva, ktorý do roku 
2060 môže narásť až na 2 % HDP ročne a vytvorí 
tak nový kumulatívny dlh až na úrovni 73 % HDP. 
To je už toxický dlh.

Všetky doterajšie snahy o reformu zdravotníctva 
dopadli vždy horšie ako bolo zamýšľané. Niečo 

sa začalo, potom sa na polceste zrušilo, dnes už 
ani nevieme prečo. Napokon sme ho nechali ba-
lansovať na jednej nohe z troch. 

Z trojice pilierov systému zdravotníctva, teda po-
istenci – zdravotné poisťovne – poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti, sa stratil pacient – človek. 

Zdravotníctvo je všadeprítomné, 
nezávisle od nášho vedomia. 
Od narodenia až po posledný výdych. 
Je preto prirodzené, že každej civilizovanej 
a kultúrnej spoločnosti záleží na tom, 
aby sme sa nielen rodili, ale aj umierali 
v dôstojných podmienkach. Ako ľudia.
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O našom zúfalom stave svedčí aj fakt, že nedo-
kážeme ani štatisticky vyhodnotiť komparatívne 
zdravotnícke ukazovatele pre OECD. Môžeme iba 
hádať, či dáta nevieme, alebo radšej nechceme ve-
dieť. Podľa analýzy INEKO i-Health Slovensko pra-
videlne monitoruje len 41 % požadovaných ukazo-
vateľov pre potreby medzinárodného porovnania 
OECD. Až 31 % požadovaných údajov nedokáže 
sledovať vôbec. V porovnaní indexu komplexnosti 
zdravotníckych dát s okolitými štátmi sme dopadli 
najhoršie s 55 bodmi. 

Našu nekompetentnosť dokazuje aj skutočnosť, že 
sme jedinou krajinou OECD, ktorej zdrojom dát 
o spotrebe a predaji liekov je súkromná obchod-
ná spoločnosť. To je už prevádzkové riziko, ak štát 

nemá pod kontrolou svoju liekovú politiku ani len 
štatisticky.

Čierna	diera	v	„zdravotníctve“
Dostupné štatistiky neklamú, pumpujeme do sys-
tému primerané zdroje. Strácajú sa v spletitých 
a spriaznených vzťahoch určené na tendre, na 
predražené CT, mamografy, rekonštrukcie..., na 
konci ktorých ani keby sme boli slepí, hluchí, by 
sme už nemohli hovoriť o žiadnych štandardoch 
kvality ani o porovnateľných štandardoch zdravot-
nej starostlivosti. A tak v indikátore kvality zdravia 
počas svojho života v porovnaní s 28 krajinami EÚ 
Slováci prežívajú najmenej rokov života v zdraví, 
len 54, čo je hlboko pod priemerom EÚ, ktorý sa 
pohybuje okolo 61 rokov.

Z krajín V4 má Slovensko najväčší percentuálny 
podiel výdavkov z HDP na zdravotníctvo, ale na-
príklad v počte 42 všeobecných lekárov na 100-tisíc 
obyvateľov hlboko zaostáva za priemerom EÚ, kto-
rý je na úrovni 78,3. V rovnakom protiklade je aj 
stredná dĺžka života. Na Slovensku sa za posledné 
dve dekády predlžuje najpomalšie z krajín V4.  

Zdravotné	poisťovne	na	začiatku	
aj	na	konci
Podľa autorov reformy zdravotníctva v SR z roku 
2003 malo byť postavenie zdravotných poisťovní 

úplne odlišné od toho dnešného. Mali byť prevo-
dovým kolieskom medzi poistencom a poskytova-
teľom zdravotnej starostlivosti. Na začiatku aj na 
konci ich služieb mal byť ich klient – poistenec.

Poisťovne mali proaktívne nakupovať služby a za-
bezpečovať manažment pacienta v záujme pois-
tenca. Vzhľadom k zúfalému stavu riadenia verej-
ných financií zdravotné poisťovne už iba „limitujú“ 
zvyšné dve nohy zdravotníctva, v ktorom sa stratil 
pacient, už len vykrývajú deficity, a na rozvojové 
programy už nezvýši ani cent.

Krajina Výdavky (% HDP)

Priemer EÚ 10,1

Slovenská republika 8,2

Maďarsko 8,1

Česká republika 7,2

Poľská republika 6,7

Zdroj: OECD

Výdavky na zdravotníctvo v roku 2016



Júl/August 201714

EKONOMIKA	· Anabáza slovenského zdravotníctva

kolísanie sadzieb počas roka spôsobuje aj meška-
nie platieb štátu, ktorých výpadok poisťovne sanu-
jú z vlastných zdrojov, ktoré by mohli investovať 
inak, napr. do rozvojových dlhodobých programov, 
modernizácie zdravotníctva, do jeho elektronizácie 
a digitalizácie.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje fi-
nančné toky a transakcie nielen na strane príjmov, 
ale aj na strane výdavkov zdravotných poisťovní, 
je stabilizácia platieb za poistencov štátu, ktoré 
sú oslabované zmenami v sadzbách, a ktoré štát 
upravuje podľa stavu štátneho rozpočtu. Časté 

Výdavky zdravotných poisťovní V mil. eur
Na jedného 
obyvateľa 

(v eur)

Na jedného  
pracovníka 

(v eur)

Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 417,0 261 596

Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 162,0 214 489

Ambulantná starostlivosť 1 449,0 267 610

Iná zdravotná starostlivosť 194,8 N A N A

Financovanie ÚDZS, 
operačných stredísk NCZI 487,0 N A N A

Výdavky zdravotných poisťovní spolu 4 271 5,0 742 1 695

Zdroj: Cena štátu INESS

Výdavky zdravotných poisťovní 2016 

Príjmy zdravotných poisťovní V mil. eur
Na jedného 
obyvateľa 

(v eur)

Na jedného  
pracovníka 

(v eur)

Medziročná 
zmena 
(v %)

Odvody platené štátom 1 417,0 261 596 596

Odvody platené poistencami 
(vrátane ročného zúčtovania) 1 162,0 214 489 489

Ostatné príjmy 1 449,0 267 610 610

Príjmy zdravotných poisťovní spolu 4 265,5 786 1 795 -0,3

Príjmy zdravotných poisťovní 2016
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Už	dnes	je	neskoro
Zdravotníctvo sa dnes kompletne na všetkých 
jeho nohách nachádza na „urgentnom príjme“  
a potrebuje:
 y Okamžité zefektívnenie výdavkov, tzn. odstrá- 

 niť korupciu, tiché monopoly a kartelové doho- 
 dy na všetkých jeho distribučných tokoch.
 y Zlepšiť prevenciu chronických chorôb vo vekovej 

 kategórii 25 – 40 rokov.
 y Vzhľadom k demografickému vývoju posilňovať 

 gerontologickú zdravotnú starostlivosť vo väzbe 
 na hospice, ústavy LDCH, ústavy sociálnej 
 starostlivosti.

 y Vzhľadom k demografickému vývoju a očakáva- 
 ným zmenám na trhu práce, zmenám v štruktúre 
 práce a výrobných technológií je nevyhnut é pre- 
 definovať systém zdravotných odvodov za pois 
 tencov štátu, keďže sa ich podiel bude zvyšovať  
 a  dynamizovať ho na báze malusov, bonusov 
 a zabrániť možným vplyvom diskriminácie.
 y Prepojiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti  

 so systémom sociálneho zabezpečenia.
 y Predefinovať kategorizáciu výkonov krytých  

 verejným zdravotným poistením.  

 y Zadefinovať výkony neodkladnej zdravotnej sta- 
 rostlivosti vrátane ich kategorizácie.
 y Otvoriť trh s doplnkovým zdravotným poistením 

 (akupunktúra, dentálne zdravotné výkony, plas- 
 tická chirurgia atď.).
 y Postupne zavádzať regulovanú spoluúčasť pa- 

 cientov, lebo bezplatné zdravotníctvo je ilúziou.  
 Reálne slovenské domácnosti  zaplatia za zdra- 
 votnícke tovary a služby priamo v lekárňach za  
 voľnopredajné lieky približne 1 miliardu ročne. 

Ani zdravotníctvo sa nevyhne integrácii s digi-
tálnymi technológiami, s robotmi a umelou inte-
ligenciou. Môžeme očakávať zmenu charakteru 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zmenu 
postavenia poistenca a pacienta. Rovnako sa zmení 
aj vzdelávanie zdravotníckeho profesijného stavu, 
ktorého prirodzeným dôsledkom bude radikálna 
zmena zdravotného  systému. Vďaka učiacim sa 
strojom a umelej inteligencii sa možno dočkáme 
humanizácie zdravotníctva, v ktorom sa dôstojne 
budeme rodiť aj umierať. Ako ľudia.
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Právo na hradené cezhraničné ošetrenie vyplýva 
z európskej smernice o uplatňovaní práv pa-

cientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 
To, ako bude vyzerať úhrada nákladov na ošetrenie, 
závisí do značnej miery od toho, čo pokrýva zdra-
votné poistenie v domácej krajine. 

Kľúčové pre úhradu nákladov je totiž to, či konkrétnu 
diagnózu uhrádza domáci systém. Ak táto konkrétna 
diagnóza nie je súčasťou domáceho poistenia, zdra-
votná poisťovňa nemá povinnosť povoliť ošetrenie 
v zahraničí, prípadne ho preplatiť. Problém môže teda 
nastať napríklad pri zriedkavých diagnózach. 

Dôležitou okolnosťou je, že poisťovne zdravotnú 
starostlivosť v zahraničí preplatia len do tej výšky, 

SO ZDRAVOTNOU 
POISTKOU SA DÁ 
ÍSŤ DO CELEJ EÚ. 
ZA DOMÁCE CENY

Pacienti na Slovensku majú 
nárok na hradené poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti 
v inom členskom štáte EÚ. 
Právo na toto poisťovňou 
hradené ošetrenie v inom 
členskom štáte pacientom 
vyplýva z európskej legislatívy. 
Pacienti, ktorí oň majú záujem, 
však potrebujú povolenie, ktoré 
nemusia automaticky dostať. 

Autor:	Ján	Beracka
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v  a ke j  s a  p re p l ác a 
v  domovske j  k ra j i -
ne. Ak by napríklad 
pacient poistený na 
Slovensku absolvoval 
operáciu v Rakúsku, 
slovenská poisťovňa 
uhradí rovnakú sumu, 
akú za rovnaký zá-
krok platí slovenským 
nemocniciam. 

Priama	náhrada
Systém poskytovania 
cezhraničnej zdravot-
nej starostlivosti ro-
zoznáva dva základné 
scenáre úhrady výdav-
kov. Prvou možnosťou 
je, že slovenská zdra-
votná poisťovňa pria-
mo pokryje náklady na 
cezhraničnú zdravot-
nú starostlivosť. Tento 
režim je v platnosti 
pre verejných poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti. Pacient, ktorý chce využiť túto možnosť, 
musí požiadať svoju poisťovňu o predchádzajúce 
povolenie. 

Aj v tomto prípade existuje možnosť, že pacient 
bude musieť za ošetrenie vopred platiť. Týka sa to 
krajín, v ktorých je poskytovanie starostlivosti takto 
nastavené. Pacient však má právo požiadať orgány 
v štáte, kde podstúpil ošetrenie, o náhradu výdavkov. 
Tento orgán následne pacientovi vyplatí stanovené 
percento zo zaplatenej sumy. Ak sa v domovskej 
krajine uhrádza za takýto zákrok viac, pacient má 
právo požiadať v domovskej krajine svoju poisťovňu 
o doplatok za zákrok, ktorý absolvoval.

Preplatenie	nákladov
Druhou možnosťou je, že si pacient zdravotnú sta-
rostlivosť v zahraničí uhradí sám a následne požia-
da o jej náhradu. Táto možnosť zahŕňa aj súkrom-
ných poskytovateľov a pravdepodobne si taktiež 

vyžiada predchádzajúci súhlas poisťovne. To, že 
pacient súhlas získa, nie je isté.

Poisťovňa musí toto povolenie udeliť v prípade, že 
konkrétne ošetrenie nie je k dispozícii v domovskej 
krajine, ale povinné zdravotné poistenie ho nahrá-
dza. Zamietnutie žiadosti neprichádza do úvahy 
ani vtedy, ak poskytovatelia starostlivosti v do-
movskej krajine nie sú schopní poskytnúť ošetre-
nie v prijateľnom čase. 

Naopak, neudeliť povolenie môže poisťovňa v prí-
pade, že pacient bude vystavený neprijateľnému 
bezpečnostnému riziku, ale aj v prípade, že znač-
nému riziku bude vystavené obyvateľstvo. Okrem 
toho poisťovňa nemusí predchádzajúce povolenie 
vydať, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
vyvoláva závažné a konkrétne dôvody. Dôvodom 
na nesúhlas je aj to, že poskytovatelia v domovskej 
krajine sú schopní poskytnúť starostlivosť v lekár-
sky opodstatnenej lehote.
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PAVOL CHOVAN:
ZDRAVOTNÍCTVO JE 
CHUDOKRVNÉ, NEMÁ

JASNÉ PRAVIDLÁ
Na trhu zdravotného poistenia na Slovensku je špecifické 

konkurenčné prostredie. Jednu veľkú štátnu poisťovňu dopĺňajú 
dve súkromné poisťovne. Systém zdravotnej starostlivosti 
však má mnohé slabiny a nad slovenským zdravotníctvom 
visia mnohé otázniky. Ako sa však jediná štátna poisťovňa 

dostala do straty? Prečo Slováci platia vysoké odvody? 
Aj na tieto otázky odpovedá Pavol Chovan, riaditeľ úseku 

získavania klientov spoločnosti Union zdravotná poisťovňa.

Hovoríte	o	tom,	že	v	systéme	
chýbajú	financie.	Aký	je	váš	
názor	na	výšku	zdravotných	
odvodov	na	Slovensku?	
Koľko	platia	Slováci	
v porovnaní	so	zahraničím?
Na Slovensku je percentuálna výška 
odvodov relatívne vysoká, to platí 
aj v porovnaní s inými krajinami. 
Podiel  hr ubého domáceho pro-
duktu, ktorý ide do zdravotníctva, 
nie je malý. Musíme viac dbať na 
to, aby sme efektívne narábali so 
zdrojmi.

Problémom je, že náš systém je 
chudokrvný, teda nie je úplne dofi-
nancovaný. Vážnou komplikáciou 
v tomto smere je aj cenová asymetria 
medzi Slovenskom a EÚ. Ceny v slo-
venskom zdravotníctve sú európ-
ske. Týka sa to najmä cien liekov aj 
prístrojov. Za tieto európske ceny sa 
prístroje, lieky aj ďalší zdravotnícky 
materiál predávajú aj u nás. Poistenci 
na Slovensku však zarábajú podstatne 
menej ako napríklad ľudia v západnej 
Európe. Ak by systém aj bol dobrý, 
chýbajú zdroje, ktoré by ho podporili.

Ako	vnímate	systém	
zdravotného	poistenia	na	
Slovensku?	V	čom	vidíte	
hlavné	nedostatky?
Ak si v globálnom meradle porov-
náme všetky systémy zdravotnej 
starostlivosti, zistíme, že neexistu-
je optimálny model. Nikdy nebudú 
všetci spokojní. Súčasný model na 
Slovensku garantuje všetkým oby-
vateľom Slovenska bezplatnú zdra-
votnú starostlivosť. Do istej miery 
ju hradíme z odvodov, za časť oby-
vateľov platí štát.

Autor:	Ivana	Michalová
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V minulosti sa objavil strategický 
plán štátnej regulácie, podľa ktoré-
ho mala vzniknúť jedna poisťovňa, 
prípadne fond podľa vzoru Veľkej 
Británie. Je to jedno z riešení, ktoré 
je možné, vyžaduje si však veľkú po-
litickú podporu. Osobne si myslím, 
že v budúcnosti by táto cesta nebola 
vhodná.

Práve teraz sa postupne ukazu-
je, že štátna zdravotná poisťovňa sa 
dostáva do problémov. Je pravdepo-
dobné, že unitárny systém by stratu 

ktorý hovorí o tom, čo je zdravotná 
starostlivosť, legislatíva však odkazuje 
na to, že je bezplatná. To si každý vy-
svetľuje po svojom. Je teda dôležité 
jasne stanoviť rozsah starostlivosti 
hradenej z odvodov. Samozrejme, ak 
potom chce pacient nejaký nadštan-
dard, musí si ho priplatiť. Pripoistenie 
v dnešnej legislatívnej úprave sa dá 
veľmi ťažko uplatniť a treba na tom 
popracovať. 

Deficity	v	zdravotníctve	
naznačujú,	že	je	potrebné	
neustále	hľadať	systémové	
zmeny.	Už	sa	raz	objavil	návrh	
na	zavedenie	systému	jedinej	
štátnej	poisťovne.	Myslíte	
si,	že	tento	návrh	môže	
byť	na	stole	ešte	niekedy	
v budúcnosti?	Kondícia	VšZP	
naznačuje,	že	štát	nespravuje	
zdroje	v	systéme	úspešne...	

Čo	je	podľa	vás	kľúčom	
k efektívnemu	hospodáreniu	
zdravotných	poisťovní?	
Na Slovensku	v	súčasnosti	
rezonuje	zlý	stav	štátnej	
poisťovne,	ktorá	zaznamenala	
v	roku	2016	výraznú	stratu.	
Kde	sa	vo	Všeobecnej	
zdravotnej	poisťovni	(VšZP)	
podľa	vás	stala	chyba?	
Z trhu k nám prichádzajú informácie, 
že VšZP v porovnaní so súkromnými 
zdravotnými poisťovňami dosahovala 
horšie výsledky v revíznej činnosti.

So štátnou poisťovňou sa okrem 
toho spájajú viaceré medializova-
né kauzy. Niektoré uzavreté zmluvy 
s poskytovateľmi boli, jemne poveda-
né, nadštandardné. Samozrejme, tieto 
zdroje chýbajú niekde inde. 

Navyše popri štátnej poisťovni tu 
máme štátne nemocnice. Takmer 30 % 
zdrojov ide na zdravotnú starostlivosť 
do štátnych nemocníc. Pri nezmene-
nom systéme financovania vyzbierané 
poistné nedostatočne kryje zákonom 
garantované navýšenie platov zdravot-
níckych zamestnancov. Ak uvážime, že 
práve VšZP je najväčšia zdravotná po-
isťovňa, tak aj vplyv na ňu je najciteľ-
nejší. O to viac je udivujúce, že vtedajší 
manažment nepristúpil ku korekcii vý-
davkov v iných oblastiach a dostal ju až 
do nútenej správy.

Mohlo	by	diery	vo	financovaní,	
o	ktorých	hovoríte,	zaplátať	
pripoistenie?
Ústavou je dané, že zdravotná staros-
tlivosť je bezplatná. Problém vidím 
vo vymedzení tohto pojmu, pretože 
u lekára uhrádzame rôzne poplatky. 
Napríklad v Holandsku sú definované 
jasné pravidlá a vy, ako občan platiaci 
zdravotné poistenie, ich poznáte.

Na Slovensku dnes síce je zákon, 

„Pripoistenie sa 
v súčasnej podobe 

ťažko uplatňuje. Treba 
na tom popracovať.“

Foto: Tomáš Griger
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bude robiť viac chýb, a o to viac sa 
bude do popredia dostávať informa-
tizácia. Nezabúdajme však, že vždy je 
predmetom liečenia človek.

Technologický	pokrok	sa	
prejavuje	aj	v	správaní	sa	
pacientov.	Ľudia	často	len	
prichádzajú	do	ambulancie,	
no	už	majú	jasnú	predstavu	
o	svojej	diagnóze.	Akú	
prácu	podľa	vás	robí	MUDr.	
Internet?	
Je dôležité, aby si pacient neurčoval 
diagnózu sám, na internete. Keď ma 
niečo bolí, idem k lekárovi a svoje 
ťažkosti mu opíšem. V prípade akút-
neho stavu je zdravotná starostlivosť 
neodkladná, a o dva týždne už bude 
na jej liečenie priveľmi neskoro. Aj 
v rámci zákona je akútna zdravotná 
starostlivosť bezplatná.

Ľudia	diskutujú	o	svojom	
zdraví	na	internete,	niečo	
pre	seba	však	skutočne	môžu	
urobiť	v	rámci	prevencie.	Vy	
ste	aktívny	športovec.	Akú	
úlohu	zohráva	šport	pre	
samotného	manažéra?	Aká	
dôležitá	je	úloha	prevencie?
Niečo môžeme ovplyvniť my, nie-
čo máme geneticky dané. Ak máme 
v génoch napísané, že na konkrétnu 
chorobu máme predispozíciu, tak 
stratégia spočíva v oddialení týchto 
zdravotných ťažkostí.

Dôležité sú preventívne kontroly 
u lekára a najmä správanie sa člove-
ka k vlastnému telu. Všetky výskumy 
ukazujú, že pohyb je veľmi dôleži-
tá súčasť zdravého životného štýlu. 
Samozrejme, treba mať dobre vyvá-
ženú stravu a dobrú psychickú poho-
du, pretože keď má človek nevyrov-
naný vzťah v práci, prípadne v rodine, 

štátnej zdravotnej poisťovne ešte 
zhoršil, a bolo by potrebné dofinan-
covanie. To by plynulo z daňových 
zdrojov a dotklo by sa každého z nás. 

Ako	podľa	vás	teda	bude	
vyzerať	budúcnosť	poistenia?	
Vedeli	by	ste	si	predstaviť	
zapojenie	poistenia	do	
dôchodkového	systému?
Demografický vývoj je veľmi zlý. 
Množstvo mladých ľudí išlo do 
zahraničia a v kombinácii so sta-
vom pôrodnosti a úmrtnosti sa 
Slovensko neuberá dobrým sme-
rom. Dôležitejšiu úlohu bude preto 
hrať pripoistenie, keďže bude slúžiť 
ako rezerva na horšie časy. Ľudia by 
mali zároveň uvažovať smerom do 
budúcna, aby finančnú stabilitu mali 
zabezpečenú, aj keď príde zdravotný 
problém. Určite je priestor na disku-
siu o tom, ako ďalej so sociálnym aj 
zdravotným systémom a ako vhod-
ne skombinovať štátne a súkrom-
né zdroje. Je to úloha pre politikov 
a špecialistov. 

Ako	ovplyvní	v	budúcnosti	
umelá	inteligencia	
poskytovanie	zdravotnej	
starostlivosti?
Dnes je doba, keď sa nám vytráca ľud-
ský pohľad do ľudského organizmu. 
A bojím sa toho, že práve informač-
né technológie a nastupujúca umelá 
inteligencia ohlupujú ľudský mozog, 
pretože sa príliš spoliehame na prí-
stroje, ktoré za nás celú prácu určite 
nespravia. Ako lekár potom pristúpi 
k liečbe, keď stratí kontakt s ľuďmi? 
Nebude mať dostatočné skúsenosti 
s ľudským telom, lebo všetko zaňho 
urobí stroj. Je to budúcnosť, ktorá je 
veľmi zaujímavá, ale má isté úskalia. 
Keď človek nemá dostatok skúseností, 

„Bojím sa robotizácie, 
pretože sa príliš 

spoliehame na prístroje, 
ktoré celú prácu 

nespravia. Ako lekár 
potom pristúpi k liečbe, 

keď stratí kontakt 
s ľuďmi?“

tak to vplýva na jeho zdravie. Keď sú 
všetky dôležité komponenty v rov-
nováhe, vtedy je veľká šanca, že si 
človek zachová zdravie do vyššieho 
veku. 

Ďakujeme za rozhovor.

Pavol	Chovan
začal v roku 1993 pracovať v Union 
poisťovni, a. s. Prešiel niekoľkými 
manažérskymi pozíciami, okrem 
iného  desať rokov riadil úsek pre-
daja neživotného poistenia. V roku 
2005 nastúpil do Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, kde získal 
poznatky v oblasti zdravotného 
poistenia a skúsenosti v prostredí 
transformácie podniku na akciovú 
spoločnosť. 

Po založení Union zdravotnej 
poisťovne, a. s. sa v roku 2006 vrá-
til pod značku Union. Od založenia 
Union zdravotnej poisťovne zod-
povedá za úsek získavania klientov. 
Je autorom projektu Zdravá firma 
roka. Od roku 2010 pracuje aj pre 
Union poisťovňu, a. s., a rozvíja 
cesty online predaja pod značkou 
Vipunion.sk. Vo voľnom čase sa 
venuje najmä športu.
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DÔCHODKOVÝ 
A SOCIÁLNY SYSTÉM 
– AKO ĎALEJ?

EKONOMIKA	· Dôchodkový a sociálny systém – ako ďalej?

Sociálny systém je zložitý spoločenský 
organizmus, ktorý sprevádza každého 
človeka od narodenia až po jeho smrť. 
Je odrazom kultúrnej vyspelosti spoločnosti.

Od roku 2003, keď SR pristúpila k najrozsiahlejšej 
reforme dôchodkového systému od systému jed-
ného piliera založeného na stanovených dávkach 
PAYG (pay as you go), po systém stojaci na troch 
pilieroch.  

Každý z troch pilierov má svoje špecifiká a charak-
teristiky. Prvý pilier je povinné dôchodkové pois-
tenie dávkovo definované a priebežne financované 
a spravované sociálnou poisťovňou. Druhý pilier je 
príspevkovo definované poistenie financované pro-
stredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchod-
kové správcovské spoločnosti. Tretí pilier zname-
ná príspevkovo definované poistenie financované 

Nemá jasne vymedzené hranice a možno doň za-
hrnúť dane, sociálne poistenie, zdravotníctvo, 

legislatívu, ktorá upravuje pracovnoprávne vzťahy, 
školstvo, dokonca aj bývanie. Odborníci hovoria 
o systéme sociálnych udalostí alebo rizík, ktoré sú 
kryté politickým a administratívnym  aparátom 
štátu. Za rizikové udalosti sú zvyčajne považované 
choroba, staroba, detstvo, nezamestnanosť, strata 
živiteľa, invalidita, materstvo a chudoba. Možno 
skonštatovať, že rizikové udalosti predstavujú celý 
život jedinca, no tomu súčasnému sociálnemu sys-
tému chýba vzdelávanie, ktoré je takisto jeho sú-
časťou, a ktoré je už dnes katalyzátorom zmien na 
pozadí štvrtej priemyselnej revolúcie Industry 4.0.

Autor:	Jana	Poláčiková	

Zdroj:	ÚPSVaR:	Mesačná	štatistika	2016,	1	–	4/2017

Analýza	sociálneho	systému	INESS	(Bratislava,	február	2006)

ŠR	SR	2015

Kvartálne	štatistické	zisťovania	2016	–	2017	–	ŠÚ	SR,	NBS

Slovenská	komora	exekútorov
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prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú do-
plnkové dôchodkové spoločnosti.

Za 14 rokov od zavedenia dôchodkovej refor-
my a sociálneho systému bol tento niekoľkokrát 
„otvorený“, čím bola podkopaná filozofia samotnej 
reformy. Tá predpokladá dlhodobú, teda minimál-
ne dvadsaťročnú účasť v systéme pravidiel a stabil-
ných podmienok zhodnotenia financií. 

Problémom systému troch pilierov doposiaľ bol 
neustále sa meniaci odvodový systém medzi 
prvým a druhým pilierom, taktiež pravidelne sa 
meniace podmienky nakladania s nasporenými 

dôchodkovými prostriedkami. To sa týka viacerých 
oblastí od dedenia až po spôsoby vyplatenia, čím sa 
znižoval záujem poistencov vstupovať do druhého 
a tretieho piliera. 

Negatívnym faktorom bolo v roku 2008 aj vypuk-
nutie hypotekárnej, neskôr finančnej, potom dlho-
vej, dnes monetárnej krízy, ktorá bude metamor-
fovať. Aj v tomto turbulentnom období sa správala 
väčšina európskych vlád zodpovedne a dôchodkové 
systémy, s výnimkou Grécka, sanovala v kontinu-
álnej línii. Ani jedna zo slovenských vlád však do-
teraz nepochopila, že tento sociálny organizmus 
potrebuje právnu istotu a stálosť podmienok pre 
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219 149 nezamestnaných. Z toho 126-tisíc bolo 
bez práce dlhšie ako jeden rok a 59-tisíc mimo pra-
covného trhu viac ako štyri roky. Približne 21 % 
nemalo zatiaľ žiadny pracovný pomer, napriek 
akútnemu nedostatku pracovných síl v niektorých 
výrobných sektoroch. Táto skupina sa dostala do 
veľmi ťažkej životnej situácie, ktorú už nedokáže 
bez podpory štátu riešiť, keďže je zaťažená exe-
kúciami, a preto sú z dlhodobého hľadiska „neza-
mestnateľní“. Každý rok narastá počet exekúcií 
o 540-tisíc. Z celkového počtu 3,5 milióna exekúcií 
evidovaných na súdoch v roku 2017 má štát pri-
bližne 40 % podiel na pohľadávkach na daniach, 
na sociálnom poistení, na zdravotnom poistení – 
v tom sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. Iba približne 40-tisíc exekúcií sa týka 
dôchodcov. 

Absurdnosť a obludnosť systému spočíva v tom, 
že ten istý štát, ktorý má riešiť krízové situácie 
svojich občanov, zároveň generuje skoro polo-
vicu klientov systému, z ktorého im má pomôcť 
vystúpiť a ktorí sú v ňom zacyklení na niekoľko 
generácií.

Feminizácia	chudoby
Sociológovia bijú na poplach a upozorňujú na 
úplne nový fenomén, na takzvanú feminizáciu 
chudoby.

Donedávna prevládal názor, že najohrozenej-
šou skupinou obyvateľstva sú dôchodcovia. 
Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva sú dnes 
mladé rodiny s malými deťmi, ktoré sú zaťažené 
hypotékami na niekoľko desaťročí, pretože štát 
a samospráva rezignovali na bytovú politiku, 
ktorá je katalyzátorom pre zvrátenie negatív-
neho trendu demografického vývoja Slovenska. 
Akákoľvek nečakaná krízová situácia ohrozuje 
ich sociálny štandard. Rodiny sa dostávajú pod 
obrovský tlak z neistoty príjmov a neschopnosti 
riadenia rodinných účtov.  Rodiny sa rozpadáva-
jú, každé druhé dieťa vyrastá v neúplnej rodine, 
v 95 % týchto rodín sa samoživiteľkami stáva-
jú ženy – matky, a prepadávajú sa tak do pásma 
chudoby. 

svoje fungovanie. Platí to bezpodmienečne a bez 
ohľadu na ideologické zafarbenie vlád.

Týchto 14 rokov takisto ukázalo, že tak ako všetky 
doterajšie vlády, dokázali rozrýpať jeho podmien-
ky administrácie, ako na jeho začiatku, tak aj počas 
jeho zhodnocovania. Rovnako tak ani jedna vláda 
ho nedokázala, či snáď nechcela, nastaviť tak, aby 
na jeho konci – človek v akejkoľvek krízovej život-
nej situácii, neprepadal cez obrovské oká sociálnej 
siete do pásma chudoby. V koncovke je systém ne-
funkčný, nepružný, prebyrokratizovaný, nekompe-
tentný, neproduktívny, predražený a neefektívne 
distribuovaný. To znamená, že zamestnáva obrov-
skú masu úradníkov, ktorí si vzájomne vytvárajú 
agendu, a v ktorej sa človek v ťažkej životnej situ-
ácii stráca.  

Pracujúca	chudoba	a	„nezamestnateľní“
Pracujúca chudoba sa stáva trendom v politike za-
mestnanosti Slovenska. Štatistický úrad SR  k 31. 
decembru minulého roka zaznamenal 2,34 milióna 
zamestnaných. Z toho približne 5 %, teda 117-tisíc 
s minimálnou mzdou. Sociálna poisťovňa evidova-
la k rovnakému dátumu 215-tisíc zamestnancov 
s vymeriavacím základom, ktorý bol pod hranicou 
alebo na úrovni minimálnej mzdy. 

Podľa týchto istých údajov až 144-tisíc zamestnan-
cov vo verejnej správe dosahuje základ mzdy hlbo-
ko pod úrovňou minima, len 292 eur. Zvyšné do-
rovnanie do hranice minimálnej mzdy predstavuje 
jej pohyblivú zložku. 

Reálne sa percentuálny podiel pracujúcej chudo-
by pohybuje na úrovni 10 – 15 % a má vzrastajúci 
trend, čo je vzhľadom k udržateľnosti budúceho vý-
voja generovania odvodov do sociálneho poistného 
systému už na úrovni rizika.  

Štát tak predstavuje najslabší článok a najväčší 
rizikový faktor pre vývoj zdravého a efektívneho 
sociálneho a dôchodkového systému na Slovensku.

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVaR) bolo k 30. marcu 2017 evidovaných 
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Napriek svojim schopnostiam dosahujú v porovna-
ní s mužmi nižšie mzdy na rovnakých pracovných 
pozíciách, nedokážu sa uplatniť na pracovnom 
trhu pri návrate z materskej dovolenky, zároveň 
sú zväčša prvé prepúšťané z organizačných dôvo-
dov. Dokonca aj vo výške starobných dôchodkov 
zaostávajú za dôchodcami mužmi. A to všetko na-
priek zvyšujúcemu sa výberu priebežného poistné-
ho systému, neustále sa zvyšujúcim odvodom do 
sociálneho systému, najnižšiemu štátnemu dlhu 
v histórii Slovenska, znižujúcej sa miere nezamest-
nanosti a skvelým makroekonomickým výsledkom.

Z dlhodobého porovnania mesačných štatistík 
ÚPSVaR sú poberateľmi sociálnych dávok vo väč-
šej miere ženy. Ukazujú to údaje za apríl 2017. 
Len v jednom jedinom type sociálnych dávok – 
Príspevok na pohreb, je pomer prijímateľov muži 
a ženy približne rovnaký.

Nepriaznivý demografický vývoj SR kopíruje de-
mografický vývoj EÚ. Na rozdiel od vyspelej Európy 
však Slovensko rezignovalo na rodinu a rodinnú po-
litiku, na dôstojnú prácu a život, na sociálny štan-
dard, na kvalitné a zmysluplné vzdelanie, ktoré je 
akcelerátorom všetkých zmien, ktoré nezvládneme 
s nastupujúcou priemyselnou revolúciou Industry 
4.0. Čaká nás civilizačná zmena globálneho cha-
rakteru, akú ľudstvo ešte vo svojej histórii nezažilo. 
Integrácia digitálnych technológií so zmenou cha-
rakteru práce zásadným spôsobom zmenia výrobné 
technológie, spotrebiteľské správanie, predefinujú 
sa pracovné pozície, trh práce, kľúčové kompeten-
cie a zručnosti, samotné myslenie a vzdelávanie. 
Zmenia sa aj ekonomické a sociálne vzťahy, ktorých 
prirodzeným dôsledkom bude radikálna zmena dô-
chodkového a sociálneho systému. A určite to ne-
bude len o neskoršom odchode do dôchodku alebo 
o valorizácii sociálnych dávok.

Typ sociálnej dávky Celkom SR (v eur) Z toho ženy (v eur)

Prídavky na dieťa 25 768 255 18 757 037

Príplatok k prídavku na dieťa 30 747 24 543

Rodičovský príspevok 28 643 420 27 928 888

Rodičovský príspevok na dieťa SDNZS 2 116 387 2 034 498

Príspevok pri narodení dieťaťa 3 488 124 3 488 124

Príspevok na viac súčasne narodených detí 2 979 2 979

Príspevok na pohreb 316 369 190 650

Príspevok na starostlivosť o dieťa 981 352 894 361
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EKONOMIKA	· Druhý pilier bude rásť. Jeho potenciál je nevyužitý

V súčasnosti ešte existuje diskusia o tom, či 
sa druhý pilier oplatí, alebo nie. V budúcnosti 
sa však pochybnosti, ktoré dnes ešte panujú, 
stratia. V oblasti budúcich dôchodkov sa 
na priebežný pilier nebude dať spoľahnúť, 
sporenie na vlastný dôchodok je nevyhnutné.  

zvyšuje z päťnásobku na sedemná-
sobok jednej dvanástiny všeobecné-
ho vymeriavacieho základu, ktorý 
platil v kalendárnom roku, ktorý 
dva roky predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom sa platí poistné, teda 
na sumu 6 181 eur.

Okrem tejto zmeny sa od 1. ja-
nuára tohto roku sadzba povinných 
príspevkov do druhého piliera zvýši-
la zo 4 % z vymeriavacieho základu 
na 4,25 %. Sadzba do druhého pi-
liera sa bude zároveň od roku 2017 
každoročne zvyšovať o 0,25 % až do 
roku 2024, keď dosiahne výšku 6 % 
z vymeriavacieho základu. Sadzba 
poistného na starobné poistenie, do 
sociálnej poisťovne, teda do prvé-
ho piliera, sa bude zároveň v tomto 
období adekvátne znižovať tak, aby 
v úhrne so sadzbou povinných prí-
spevkov do druhého piliera zosta-
la vo výške 18 % z vymeriavacieho 
základu. 

Výkonnosť	a	rizikovosť
Otázna však zostáva samotná vý-

konnosť fondov. Pravidlá investova-
nia sú legislatívne regulované, a to sa 
na ich výkonnosti odráža. 

Fondy druhého piliera by si však 
podľa odborníka mohli vo všeobec-
nosti počínať lepšie. „Je pravdou, že 
dlhodobá výkonnosť viacerých fon-
dov je pre mňa sklamaním. Na druhej 

V neprospech prvého piliera hovo-
rí aj miera solidarity prvého piliera. 
Na výšku dôchodkov z prvého pi-
liera platí príjmové obmedzenie, na 
ktoré narazia ľudia s vysokým príj-
mom. Priemerný osobný mzdový 
bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa pri 
výpočte dôchodkov započítava v celej 
výške. Z hodnoty priemerného osob-
ného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa 
započítava v roku 2016 a v nasledu-
júcich rokoch 68 %. Na priemerný 
osobný mzdový bod nad hodnotou 
3 sa pri výpočte výšky dôchodku 
neprihliada. Osobný mzdový bod 
predstavuje podiel hrubej mzdy po-
istenca v danom kalendárnom roku 
a dvanásťnásobku priemernej mesač-
nej mzdy na Slovensku. Priemerný 
osobný mzdový bod sa vypočítava, 
pochopiteľne, na základe osobných 
mzdových bodov. 

Na druhej strane maximálny 
vymeriavací základ na dôchodko-
vé poistenie sa od začiatku roku 

V roku 2015, dnes po ďalších voľbách 
opäť slovenský premiér, Robert 

Fico označil druhý pilier za pravicovú 
modlu, ktorá sa skončila fiaskom. Keď 
sa začal prvýkrát vyplácať dôchodok 
z druhého piliera, mnohí sporitelia, 
teda investori do druhého piliera, os-
tali z výšky svojho dôchodku sklamaní, 
keďže bol nízky. V zásade mali seniori 
nízky dôchodok, buď boli v druhom 
pilieri krátko, alebo preto, že mali re-
latívne nízky príjem a posielali si do 
druhého piliera nízku sumu. 

V budúcnosti však budú mať ľudia 
v produktívnom veku dosť dlhý čas 
na sporenie v druhom pilieri a disku-
sia o výhodnosti v tomto smere ne-
bude už aktuálna. Navyše nepriazni-
vý demografický vývoj bude neustále 
oslabovať prvý pilier. „V roku 2049 
bude na 278-tisíc dôchodcov pripa-
dať 251-tisíc pracujúcich, na jedného 
dôchodcu bude pripadať 0,9 pracu-
júceho,“ upozornila strana Sloboda 
a Solidarita (SaS). 

Autor:	Ján	Beracka
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strane štyri fondy si dokázali vyge-
nerovať ročnú výkonnosť nad desať 
percent,“ upozorňuje Maroš Ovčarik 
z  por tálu  Finančnýkompas.sk . 
Samozrejme, k najvýkonnejším patria 
fondy, ktoré sú rizikové.

Dôchodkové správcovské spo-
ločnosti ponúkajú negarantované 
fondy, ale aj fondy s garantovaným 
výnosom. Druhá alternatíva pred-
stavuje absolútne konzervatívne 
investovanie, a takýto garantovaný 
výnos je zákonite relatívne nižší. To, 
koľko konkrétny sporiteľ z druhého 
piliera vyťaží, závisí aj od jeho prí-
stupu k riziku. „Najväčším problé-
mom druhého piliera je, že viac ako 
80 % sporiteľov bez ohľadu na svoj 
vek má svoje úspory na dlhopisových 
fondoch s nízkymi výnosmi,“ dopĺňa 
Ovčarik.

Pre	mladých	jasná	voľba
Pre vstup do druhého piliera 

je v súčasnosti vek stále dôležitý 
a ovplyvňuje aj to, akým spôsobom 
investovať. Sporitelia si totiž môžu 
vybrať rizikovejšie fondy, ale aj tie 
menej rizikové. „Hlavným kritériom 
je vek. Pokiaľ do dôchodku zostá-
va sporiteľovi pätnásť a viac rokov, 
odporúčam mať väčšinu úspor v in-
dexových fondoch, prípadne akcio-
vých fondoch,“ hovorí Ovčarik.

Mladí ľudia by však podľa jeho 
slov nemali váhať a do druhého pi-
liera vstúpiť. „Podľa môjho názoru, 
druhý pilier by mal byť pre mladých 
ľudí samozrejmosť. Dôchodkový 
systém sa bude v budúcnosti ešte 
veľakrát upravovať. Aj preto je lep-
šie riziko budúceho dôchodku roz-
ložiť medzi dva, prípadne tri piliere. 
Nespoliehať sa len na štát,“ hovorí 
Ovčarik. „Je mimoriadne dobré, že 
druhý pilier vznikol a že vydržal 
dodnes,“ uzatvára. Zdroj: Národná banka SLovenska, DSS Poštovej banky podľa www.adss.sk

Vývoj čistej hodnoty majetku 
v jednotlivých fondoch 

dôchodkových správcovských
spoločností

Čistá hodnota 
v eurách

(k 2. máju 2017)

Výkonnosť 
od vzniku p. a. 

(k 21. aprílu 2017)

Akciové fondy
VITAL akciový negarantovaný

d. f. AEGON, d. s., a. s. 58 871 623,39 2,370 %

PROGRES akciový negarantovaný
d. f. Allianz Slovenská d. s. s., a. s. 343 928 285,81 3,604 %

Akciový negarantovaný
a. d. f. AXA d. s. s., a. s. 190 928 674,68 3,604 %

PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. 
DSS Poštovej banky, d. s. s., a. s. 48 492 133,90 2,126 %

Dynamika akciový negarantovaný
d. f. NN d. s. s., a. s. 95 389 285,21 2,878 %

PROFIT akciový negarantovaný
d. f. VÚB Generali d. s. s., a. s. 77 427 177,38 3,417 %

Súčet 815 037 180,37

Zmiešané fondy
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný

d. f. NN d. s. s., a. s. 29 241 146,34 2,490 %

Mix, zmiešaný  negarantovaný
d. f. VÚB Generali d. s. s., a. s. 39 924 748,30 3,290 %

Súčet 69 165 894,64

Dlhopisové fondy
SOLID – dlhopisový garantovaný

d. f.AEGON d. s. s., a. s. 561 656 194,38 2,306 %

GARANT dlhopisový garantovaný
d. f. Allianz – Slovenská d. s. s., a. s. 1 945 259 633,80 2,083 %

Dlhopisový garantovaný
d. d. f. AXA d. s. s., a. s. 1 438 830 039,23 1,976 %

DSS Poštovej banky, d. s. s., a. s.
STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. 325  043 940,92 2,822 %

Tradícia – Dlhopisový garantovaný
d. f. NN d. s. s., a. s. 581 789 888,13 1,978 %

KLASIK, dlhopisový garantovaný
d. f. VÚB Generali d. s. s., a. s. 967 347 093,64 1,978 %

Súčet 5 819 926 820,10

Indexové fondy
INDEX – Indexový negarantovaný

d. f. AEGON, d. s. s., a. s. 23 717 259,13 11,680 %

Indexový negarantovaný
a. d. f. AXA d. s. s., a. s. 242 887 837,23 12,061 %

DSS Poštovej banky, d. s. s., a. s.
Perspektíva indexový negarantovaný d. f. 17 867 131,29 9,873 %

Index – Indexový negarantovaný
d. f. NN d. s. s., a. s. 56 894 885,40 10,003 %

INDEX – Indexový negarantovaný
d. f. VÚB Generali d. s. s., a. s. 129 836 091,53 11,034 %

Súčet 417 203 204,58

Výkonnosť fondov druhého piliera

OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a GLOBAL indexový negarantovaný dôchodko-

vý fond spoločnosti Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., sa zlúčili s fondom PROGRES akciový negarantova-

ný dôchodkový fond. Nástupníckym dôchodkovým fondom je akciový negarantovaný fond PROGRES.
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TRETÍ PILIER JE ŠANCA 
PRE MLADÝCH, KTORÝM 
POMÔŽE ZAMESTNÁVATEL'

EKONOMIKA	· Tretí pilier je šanca pre mladých, ktorým pomôže zamestnávateľ

Autor:	Ján	Beracka

známy fakt, že štátny dôchodok nebude môcť v bu-
dúcnosti poskytnúť Slovákom ani také zabezpeče-
nie ako dnes,“ hovorí Martin Višňovský, člen pred-
stavenstva NN Tatry – Sympatia. 

Účasť	štátu	aj	zamestnávateľa
Upozorňuje na to, že tento nástroj umožňuje aj 
dohodnúť si podporu zo strany zamestnávateľa. 

Priebežný dôchodkový systém ohrozuje nepriazni-
vý demografický vývoj. Počet pracujúcich na jedné-
ho dôchodcu sa znižuje, a to je trend, ktorý žiadna 
vláda žiadnym svojím rozhodnutím nezmení zo 
dňa na deň. Práve preto je dôležité na dôchodok 
sporiť, napríklad aj v treťom pilieri. „V súčasnosti 
by o tejto alternatíve mali uvažovať najmä mladí 
ľudia v produktívnom veku. Už dávnejšie je totiž 

Na dôchodok z prvého piliera sa spoľahnúť 
nedá, na dôchodky sa sťažujú už súčasní 
dôchodcovia. K dôstojnejšej starobe budúcim 
seniorom môže pomôcť tretí pilier.
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Tretí pilier je šanca pre mladých, ktorým pomôže zamestnávateľ ·	EKONOMIKA

„Tretí pilier je výhodný najmä pre tých, ktorým doň 
prispieva aj zamestnávateľ, čím sa znásobuje výška 
nasporených peňazí na účte sporiteľa,“ dopĺňa. 

Sporenie v treťom pilieri v obmedzenej forme 
podporuje aj štát. Práve kombinácia týchto fakto-
rov je pri rozhodovaní významná. „O treťom pilieri 
by mal uvažovať každý, komu do tretieho piliera 
prispieva aj zamestnávateľ. Tretí pilier poskytuje aj 
daňovú výhodu. Daňové zvýhodnenie sa do tretie-
ho, teda dobrovoľného, piliera vrátilo od začiatku 
roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane 
sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť 
viac ako 180 eur za rok. Bez týchto výhod je tretí 
pilier podľa môjho názoru neatraktívny, málo vý-
konný a drahý,“ upozorňuje Maroš Ovčarik z por-
tálu Financnykompas.sk. Pri daňovej sadzbe 19 % 
daňovníci sporiaci v treťom pilieri vzhľadom na 
platnú úľavu zaplatia na daniach o 34,20 eura me-
nej. Zároveň príspevky do tretieho piliera nezvy-
šujú vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej 
poisťovne.

Súčasťou tretieho piliera na Slovensku by sa 
okrem toho mohol stať v blízkej budúcnosti tak-
zvaný preddôchodok. Je to mechanizmus, ktorý 
by umožnil účastníkom tretieho piliera čerpať svo-
je prostriedky tak, aby mohli ísť do predčasného 
dôchodku bez toho, aby sa im znižoval starobný 
dôchodok.

Dlhodobá	investícia
Sporiť v treťom pilieri znamená investovať v kon-
krétom fonde, ktorý spravuje konkrétna doplnko-
vá dôchodková spoločnosť (DDS). Klient si teda 
vyberá jednak spoločnosť, a následne aj konkrétny 
fond, do ktorého peniaze vloží. To sú dve základ-
né rozhodnutia, ktoré sporiteľ robí. Svoju voľbu 
však môže v čase meniť. „Prestup z jednej DDS do 
druhej je po roku bezplatný a zmena fondov je rov-
nako uskutočniteľná kedykoľvek a zadarmo,“ hovo-
rí Višňovský.

Tento druh investovania je dlhodobou záleži-
tosťou, a tak treba k nemu pristupovať. „Pri výbere 
konkrétneho fondu je dobré pozrieť si výkonnosť 
fondu od vzniku a porovnať ho s konkurenčnými 
fondmi. Pri dôchodkovom sporení a výbere fondov 
nie je vhodná stratégia sledovať vývoj fondov na 

dennej báze a snažiť sa reagovať na zmeny. Takéto 
špekulácie pri dôchodkoch rozhodne na sú na 
mieste,“ hovorí Ovčarik.

Regulované	investovanie
DDS-ky však podliehajú prísnym pravidlám, tieto 
investície sú relatívne bezpečnejšie. Napriek tomu 
aj v rámci fondov tretieho piliera sú konzervatív-
nejšie a aj rizikovejšie  možnosti. „Ide o formu in-
vestície, ktorá je, vzhľadom na reguláciu a dohľad, 
oproti ostatným možnostiam oveľa bezpečnejšia. 
V prípade mladších ľudí, by som uprednostnila 
pred konzervatívnejším fondom radšej ten dyna-
mický. Tie sa na dlhšie časové obdobie oplatia ove-
ľa viac, keďže konzervatívne fondy majú výrazne 
nižšie výkony,“ radí Ing. Monika Fojtík, manažérka 
zo spoločnosti DELUVIS. Sporitelia, ktorí budú 
v systéme viac ako desať rokov, sa môžu obzerať po 
rizikovejších investíciách do akciových fondov.  

Fondy v treťom pilieri existujú v dvoch podo-
bách. Sú príspevkové a výplatné. Do výplatných 
fondov putujú prostriedky po podaní žiadosti o vy-
platenie prostriedkov, aj v týchto fondoch sa môžu 
zhodnocovať. 

S tretím pilierom sú spojené aj poplatky. DDS má 
nárok odplatu za správu doplnkového dôchodkové-
ho fondu. Tento poplatok sa určuje ako stanovené 
percento z čistej hodnoty majetku. V prípade prí-
spevkových fondov je toto percento pre rok 2017 vo 
výške 1,5 %. V ďalších rokoch postupne o desatinu 
percentuálneho bodu klesá, až od roku 2020 bude 
vo výške 1,2 %. Výplatný dôchodkový fond má po-
platok pre rok 2017 nastavený na úroveň 0,75 %, od 
roku 2020 postupne klesne na 0,6 %.  

DDS má nárok aj na odplatu za zhodnotenie. 
Do úvahy pripadá aj poplatok za prestup, na ten 
má konkrétna DDS právo iba v prípade, že sa pre-
stup klienta udeje do jedného roka od uzavretia 
účastníckej zmluvy. 

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 
31. 12. 2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je 
aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za 
odstupné, a to vo výške určenej podľa dávkového 
plánu, ak v ňom je určená. Inak je vo výške 5 % ak-
tuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, 
ku ktorému sa odstupné vypláca. 
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BANKY	A POISŤOVNE	· Budúcnosť poistenia? Krytie rizík šité na mieru

poistné produkty. Jednoducho poisťovne budú viac 
chrániť proti rizikám, čoraz menej budú mať klien-
ti ambície ukladať svoje prostriedky v poisťovni, či 
zhodnocovať ich. „Pretrvávanie nízkych úrokových 
sadzieb na finančnom trhu bude vplývať na nízke 
garancie zhodnotenia sporivých zložiek poistných 
produktov, čo bude spôsobovať zvýšený záujem 
klientov o rizikové životné poistenia na úkor pois-
tenia kapitálového či investičného,“ hovorí Ondrej 
Reichbauer, riaditeľ Úseku tvorby produktov a pod-
pory predaja Poštovej poisťovne. V čase nízkych 
úrokových sadzieb získavajú výhodu dlžníci na úkor 
sporiteľov. Úplne prirodzene tak budú prednosť do-
stávať produktom, ktoré kryjú riziká. 

Experti očakávajú, že pre poisťovne bude platiť 
policajné heslo „pomáhať a chrániť“. Popri riziko-
vých produktoch by mohli byť v budúcnosti čoraz 

Tvár poisťovníctva bude naďalej, rovnako ako 
dnes, ovplyvňovať regulácia, dá sa očakávať 

jej sprísňovanie. „Výzvou bude stále sa sprísňu-
júcejšia legislatíva týkajúca sa poisťovní. Tento 
trend platí naprieč celým finančným sektorom. 
Očakávame, že európska aj národná regulácia 
budú naďalej ,pritvrdzovať’, čo bude klásť vyššie 
nároky na poisťovne,“ hovorí Peter Brudňák, gene-
rálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Z tohto po-
hľadu vzhľadom na prísnu reguláciu, ktorá na trh 
neustále vplýva, je komplikované hovoriť s istotou 
o tom, čo sa bude diať. Napriek tomu sa niektoré 
budúce trendy už teraz odhadnúť dajú. 

Rizikové	produkty	aj	asistencia
V najbližších desiatich rokoch by sa poisťovne mohli 
čoraz viac vracať k svojej prapodstate, keďže čoraz 
výraznejší podiel v portfóliu by mohli tvoriť rizikové 

BUDÚCNOSŤ POISTENIA? 
KRYTIE RIZÍK ŠITÉ 
NA MIERU
Autor:	Ján	Beracka

Poisťovne sa v nasledujúcich rokoch 
zákonite zmenia, ak budú chcieť vo 
svojom podnikaní uspieť. Popri tlaku 
na zmenu, ktorý vyvoláva technologický 
pokrok, sa poisťovacie spoločnosti zrejme 
budú paradoxne vracať k svojim koreňom. 
Žiarivou superstar by sa mohol stať klient. 
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populárnejšie služby, ktoré budú klientom pomá-
hať riešiť poistné udalosti. „A vývoj poisťovníctva 
určite ovplyvní aj stále rastúci záujem o čisto rizi-
kové poistné produkty, ako aj o rôzne asistenčné 
služby, predovšetkým zdravotného charakteru,“ 
hovorí Brudňák.

Na	jednotlivcovi	záleží	čoraz	viac
Samotné zdravotné poisťovne by mohli prispieť 
k tomu, že v pozornosti poisťovní budú čoraz viac 
individuálni klienti. „Elektronická zdravotná karta 
by mohla výrazne napomôcť k oceňovaniu zdravot-
ného stavu klienta pred vstupom do poistenia a pri 
likvidácii poistných udalostí. Je preto možné, že sa 
v budúcnosti najmä životné poistné produkty budú 
predávať s individuálnejšie určenou cenou vzhľa-
dom na množstvo sledovaných vstupných údajov,“ 
hovorí Reichbauer. Zároveň hovorí o tom, že pois-
ťovne budú pravdepodobne efektívnejšie pracovať 
s údajmi, ktoré od klientov získajú. 

Konkrétne ponuky poistných produktov sa teda 
budú viac individualizovať, to bude znamenať aj 
vyššie nároky na sprostredkovateľskú sieť a odbor-
nú pripravenosť trhových účastníkov. Táto indi-
vidualizácia by mohla so sebou ma druhej strane 
priniesť zoštíhlenie ponuky produktov. 

Klient by tak v budúcnosti  mohol byť omnoho viac 
v centre pozornosti, a práve to by mohol byť jeden 
z najdôležitejších faktorov. „Na trhu budú úspešné 
tie poisťovne, ktoré  pochopia, že absolútnym stre-
dobodom záujmu musí byť ich klient a pochopenie 
jeho potrieb, ktoré sa v čase neustále menia.

S týmto cieľom neodmysliteľne súvisí aj zavádzanie 
inovácií a nových technológií. Bez nich by poisťov-
ne nedokázali držať krok s tým, čo klienti od mo-
derného poistenia vyžadujú,“ hovorí Roman Juráš, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ pois-
ťovne Generali.

Budúcnosť poistenia? Krytie rizík šité na mieru ·	BANKY	A POISŤOVNE
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ANKETA  
Ako sa zmení tvár 
poistenia v nasledujúcich 
desiatich rokoch?
Autor:	Ján	Beracka

ANKETA	· Ako sa zmení tvár poistenia v nasledujúcich desiatich rokoch?

legislatívnych úpravách, ako aplikácia PRIIPs naria-
denia, regulácia na základe smernice o distribúcii 
(IDD), či regulácia provízií slovenského poistného 
sektora, je otázne, ako sa zmení tvár poistenia už 
v priebehu najbližšieho roka. Preto zamýšľať sa nad 
horizontom desiatich rokov je naozaj pohľad do za-
hmlenej vešteckej gule. Pri veštení zväčša funguje 
to, že ak je predpovedí viac, niektoré sa často aj na-
plnia. Pokúsim sa preto načrtnúť niekoľko faktorov 
alebo trendov, ktoré by mohli zmeny slovenského 
poistného sektora v horizonte desiatich rokov vý-
razne determinovať.  

Pretrvávanie nízkych úrokových sadzieb na fi-
nančnom trhu bude vplývať na nízke garancie 
zhodnotenia sporivých zložiek poistných pro-
duktov, čo bude spôsobovať zvýšený záujem 
klientov o rizikové životné poistenia na úkor 

Ondrej	Reichbauer	
riaditeľ Úseku tvorby produktov a podpory 
predaja, Poštová poisťovňa, a. s.

 
Odpovedať na túto otázku vôbec nie je jednodu-
ché. Priznám sa, že pri súčasných očakávaných 
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poistenia kapitálového či investičného. Klienti 
sa tak poistením budú chrániť pred rizikami, 
pričom sporenie uprednostnia u špecialistov na 
investovanie, ak ich kuchyňa bude pre klientov 
transparentnejšia. 

Pokračujúca regulácia poistného sektora bude spô-
sobovať rast prevádzkových nákladov poisťovní. 
Bude preto dôležitá miera flexibility poisťovní po-
kryť tieto náklady primeraným rastom zaslúžené-
ho poistného. Nie všetkým sa to však podarí a po-
istný trh sa bude koncentrovať. Úspory z rozsahu 
uprednostnia veľké univerzálne poisťovne, ktorých 
sila bude rásť. Jedinou obranou menších poisťovní 
bude len ich špecializácia, sústredenie sa na špe-
cifický cieľový trh a ich pružnosť a efektivita pri 
výkone svojej činnosti.   

Napredovanie	v oblasti	online	predaja	
a poskytovania	online	služieb.	
Podiel tohto spôsobu predaja bude rásť, pričom 
mu výrazne napomôžu rôzne internetové porov-
návače, ktoré budú akcelerovať tlak na jednodu-
chosť a transparentnosť produktov, čo v koneč-
nom dôsledku povedie k homogenizácii produktov 
a ich parametrov a k tlaku na znižovanie ich ceny. 
Poskytovanie online služieb poisťovní pri zmeno-
vom konaní a pri likvidácii poistných udalostí sa 
stane bežným štandardom. 

Pribaľovanie	poistných	produktov	ako	
doplnkových	služieb	k iným	finančným	
produktom,	ale	aj	k tovarom.	
Poistenie sa v budúcnosti môže stať čiastkovým 
predmetom takmer každého nákupu. Bežné je 
už dnes napríklad spojenie úveru a poistenia 
schopnosti splácať úver, účtu a celoročného ces-
tovného poistenia, nákupu elektroniky a poiste-
nia predĺženej záruky, mobilu a poistenia jeho 
odcudzenia alebo náhodného poškodenia, či auta 
a povinného zmluvného a havarijného poistenia. 
Nechajme sa preto prekvapiť, k čomu všetkému 

sa  cenovo dostupné poistné produkty budú 
v budúcnosti predávať.   
Efektívnejšie využívanie dostupných informácií 
o klientovi a jeho správaní budú kľúčom k úspechu 
adresnejšieho oslovenia potenciálnych klientov. 
Zber dát, ich analýza a efektívne využívanie v zá-
ujme podpory predaja budú uprednostňovať veľké 
univerzálne poisťovne, ktoré sa pomocou tohto 
nástroja budú snažiť dosiahnuť pokrytie väčšiny 
poistných potrieb svojich klientov.   

Elektronická zdravotná karta by mohla výrazne 
napomôcť k oceňovaniu zdravotného stavu klienta 
pred vstupom do poistenia a pri likvidácii poist-
ných udalostí. Je preto možné, že sa v budúcnos-
ti najmä životné poistné produkty budú predávať 
s individuálnejšie určenou cenou vzhľadom na 
množstvo sledovaných vstupných údajov. Trend 
individualizácie poistného vzhľadom na správanie 
klienta bude trendom aj v neživotnom poistení, 
a to najmä pri poistení motorových vozidiel. 

Nasýtenie predajných sietí množstvom produktov 
je obrovské. Aj v záujme racionalizácie nákladov je 
preto možné predpokladať zoštíhľovanie produk-
tových portfólií jednotlivých poisťovní, resp. mini-
málne zjednodušenie a sprehľadnenie produktov, 
na čo je potrebná úzka koordinácia medzi poisťov-
ňou a predajnými sieťami s dôrazom na vzdeláva-
nie a neustále obnovovanie znalostí. 

Klienti sa  poistením budú 
chrániť pred rizikami, pričom 

sporenie uprednostnia 
u špecialistov na investovanie.
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krok s tým, čo klienti od moderného poistenia 
vyžadujú.

Preto sme ako prví na trhu zaviedli napríklad pripo-
istenie áut SOS partner na princípe telematiky – teda 
spojenia moderných technológií a poisťovníctva. 
Zariadenie so zabudovaným GPS a SIM kartou nain-
štalované priamo v aute po náraze automaticky privo-
lá pomoc. Ak je posádka v núdzi aj v prípade, že auto 
nenarazilo, s operátorom asistenčných služieb sa spojí 
jednoduchým stlačením núdzového tlačidla.

Pri poistení majetku musia poisťovne reflektovať, 
že z našich domovov sa postupne stávajú smart do-
movy. Práve toto môžu efektívne využiť pri pred-
chádzaní a odvrátení škôd – moderné technológie 
môžu napríklad upozorniť na požiar v poistenej 
budove. Miesto na trhu budú mať aj aplikácie, kto-
ré budú klientov upozorňovať, že k ich domovu sa 
blíži napríklad silná búrka.
 
V nasledujúcich rokoch si moderné technológie 
nájdu uplatnenie aj v životnom poistení. Aj tu do-
kážu identifikovať, že človek má zdravotné problé-
my a privolať mu tak pomoc. Životné poistenie sa 
bude uberať cestou, v rámci ktorej dostanú tí klien-
ti, ktorí sa o seba starajú a žijú zdravším životným 
štýlom, od poisťovne rôzne výhody.
 
Klientom už dnes uľahčujú komunikáciu s poisťov-
ňou služby, ako nahlasovanie poistných udalostí 
cez web či sledovanie stavu, v akom sa nachádzajú. 
Potrebné dokumenty môžu klienti našej poisťovne 
nahrávať priamo z pohodlia domova cez webovú 
stránku. Spúšťame tiež klientsku zónu, kde klienti 
na jednom mieste nájdu prehľad svojich poistných 
zmlúv aj poistných udalostí.
 
Verím, že všetky tieto výzvy dokáže poistný trh 
zvládnuť aj napriek mnohým reguláciám, ktorým 
bude v najbližšom období čeliť. A to tak zo strany 
štátu, ako aj zo strany inštitúcií Európskej únie.

Roman	Juráš	
predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ poisťovne Generali

 
Poistenie sa v najbližších rokoch bude uberať dvo-
ma základnými smermi: ešte väčšou orientáciou na 
potreby klienta a zavádzaním nových technológií 
a inovácií do poistných produktov. Vďaka nim po-
isťovne nebudú už len pomáhať s odstraňovaním 
následkov poistných udalostí, ale im budú aj aktív-
ne predchádzať.

Na trhu budú úspešné tie poisťovne, ktoré  po-
chopia, že absolútnym stredobodom záujmu musí 
byť ich klient a pochopenie jeho potrieb, ktoré sa 
v čase neustále menia. S týmto cieľom neodmysli-
teľne súvisí aj zavádzanie inovácií a nových tech-
nológií. Bez nich by poisťovne nedokázali držať 

Na trhu budú úspešné tie 
poisťovne, ktoré pochopia, 
že absolútnym stredobodom 
záujmu musí byť ich klient.
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„pritvrdzovať“, čo bude klásť vyššie nároky na 
poisťovne.

A vývoj poisťovníctva určite ovplyvní aj stále rastú-
ci záujem o čisto rizikové poistné produkty, ako aj 
o rôzne asistenčné služby, predovšetkým zdravot-
ného charakteru.

Peter	Brudňák	
generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne

 
Odvetvie poisťovníctva, a zvlášť životného po-
istenia, čakajú v najbližších rokoch väčšie zme-
ny. Musíme si priznať, že v oblasti digitalizácie 
náš biznis trochu zaostal oproti ostatným fi-
nančným odvetviam. Životné poisťovne sa teda 
budú snažiť v najbližších rokoch tento trend 
dobehnúť.

IT technológie zmenia spôsob poskytovania poist-
ných služieb. Napríklad bude možné poskytovať 
personalizované ponuky ešte viac vyhovujúce špe-
cifikám klienta. Poisťovne budú detailnejšie poznať 
svojich klientov. Pomocou rôznych nástrojov bude 
možné zbierať údaje o ich životnom štýle alebo 
zdravotnom stave.

Výsledkom by mala byť individuálna ponuka 
presne ušitá na mieru zákazníka. Digitalizácia by 
tiež mala zredukovať množstvo papierov, skrá-
tiť čas poistných procesov a čakacie lehoty vo 
všetkých smeroch. A to je rozhodne v prospech 
klienta.

Ďalšou výzvou bude stále prísnejšia legislatí-
va týkajúca sa poisťovní. Tento trend platí na-
prieč celým finančným sektorom. Očakávame, 
že európska aj národná regulácia budú naďalej 

IT technológie zmenia spôsob 
poskytovania poistných 
služieb. Napríklad bude 

možné poskytovať 
personalizované ponuky ešte 

viac vyhovujúce špecifikám 
klienta. Poisťovne budú 

detailnejšie poznať 
svojich klientov.
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Autor:	Ján	Beracka

K slovu sa už dnes dostáva napríklad biometria, aj 
v oblasti podpisovania zmlúv. „Celý tok dokumen-
tov od podpisu poistnej zmluvy až po jej doruče-
nie poisťovni tak prebieha výhradne elektronicky. 
Rovnako tak je celá zmluvná dokumentácia k poist-
nej zmluve klientovi okamžite k dispozícii v elek-
tronickej podobe,“ hovorí Milan  Janásik, hovorca 
spoločnosti Generali.  „Elektronický podpis urých-
lil celý proces spracovania zmluvných dokumentov, 
znížil riziko chýb a významne aj spotrebu papiera. 
Pri biometrickom podpise zmluvy zaznamenáva 
softvér viac ako 200 rôznych údajov za sekundu,  
akými sú napríklad prítlak, sklon pera, ľah a zrých-
lenie pera a mnohé ďalšie,“ dopĺňa.

Čoraz viac sa budú k slovu dostávať robotizo-
vané a samočinné systémy, medzi nimi napríklad 

Zásadné slovo v poisťovníctve majú technoló-
gie už dnes. Poisťovne viac pracujú s klientom 

elektronicky a tento trend sa bude prehlbovať. 
„Významným krokom v tejto oblasti bolo určite 
rozšírenie online hlásenia pre všetky poistné uda-
losti, čo prispelo k ich rýchlejšiemu a komfortnej-
šiemu vybaveniu. V súčasnosti nám tak až štvrtina 
poistných hlásení prichádza práve v online forme 
a očakávame, že toto číslo bude ďalej rásť. Čo sa 
týka efektívnosti, ale aj znižovania nákladovosti, 
veľký priestor vidíme aj v ,bezpapierovej’ komu-
nikácii s klientom. V súčasnosti máme približne 
40 percent zmlúv v digitálnej forme a chceme, 
aby sa toto percento zvyšovalo,“ hovorí Helena 
Kanderková, hovorkyňa spoločnosti Allianz – 
Slovenská poisťovňa.

Poisťovníctvo čakajú roky, v ktorých sa 
budú poisťovne, produkty aj klienti vyvíjať. 
Pôsobiť bude množstvo nových technológií, 
ktoré trh zmenia. Mení sa každodenná 
práca s klientom. Trh poisťovníctva 
však čakajú aj úplne nové výzvy.
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autonómne vozidlá, teda automobily, ktoré nevy-
žadujú ľudského vodiča. Diskusia o poistení také-
hoto majetku zatiaľ prináša málo odpovedí a vyvo-
láva množstvo otázok. „Pri poistení autonómnych 
vozidiel môže byť problematické určovanie toho, 
kto by bol za nehodu, ktorú by takéto vozidlo spô-
sobilo, zodpovedný,“ upozorňuje Janásik. 

Veľké zemetrasenie by mohlo zasiahnuť oblasť 
povinného zmluvného poistenia (PZP). „Je možné, 
že pri plne autonómnych autách sa riziko zodpo-
vednosti vodiča pretransformuje na zodpovednosť 
výrobcu technológií alebo zodpovednosť tretích 
strán, ktoré sa spolupodieľajú na cestnej premáv-
ke,“ dopĺňa Janásik.

V súčasnosti je pochopiteľné, že autonómnym 
vozidlám nestíha ani aktuálne platná legislatíva. 
„Podľa platného zákona o povinnom zmluvnom 
poistení musí mať uzatvorené zákonné poistenie 
každý prevádzkovateľ vozidla. Určiť jednoznačného 
vinníka pri autonómnych vozidlách by bolo zloži-
tejšie a otázne by bolo, kto by mal povinnosť uza-
vrieť zákonné poistenie tohto vozidla. Všetko by 
teda záviselo od prijatia legislatívnej úpravy a na 
základe toho bude možné stanoviť jednoznačné 
vplyvy,“ hovorí Helena Kanderková.

Filozofia poistenia automobilov aj v iných ob-
lastiach by sa mohla s príchodom a masovým roz-
šírením tejto technológie významne meniť. „V prí-
pade rozšírenia využívania autonómnych vozidiel 
sa predpokladá pokles rizík, keďže sa dá očakávať, 
že špičková moderná technológia a optimálne na-
stavenie by viedlo k bezpečnejšej doprave, a tým aj 
k menšiemu počtu dopravných nehôd a škôd. To by 

logicky znamenalo aj nižšie ceny poistenia vozidiel,“ 
hovorí Kanderková.

To je však tendencia, ktorá by sa prejavila až 
v zabehnutom systéme. Takáto zásadná technoló-
gia, akou sú autonómne vozidlá, by mala naopak 
znamenať aj dočasne drahšie poistky. „Zavedenie 
novej technológie zároveň prináša množstvo nezod-
povedaných otázok a s tým spojené chyby. Preto sa 
nedá vylúčiť, že práve v začiatkoch, počas takzvanej 
testovacej prevádzky, by boli ceny poistenia naopak 
vyššie, keďže budú zodpovedať možnému zvýšené-
mu riziku vzniku škôd,“ hovorí Kanderková. 

Úplne inú pozíciu by mohlo mať havarijné po-
istenie, aj keď úplne zmiznúť by zrejme nemuselo. 
„Havarijné poistenie vozidla by aj v prípade zave-
denia autonómnych vozidiel bolo stále aktuálne 
a využívané, keďže ľudia si budú aj naďalej chcieť 
chrániť a poisťovať svoj majetok, a teda aj svoje vo-
zidlo,“ dopĺňa Kanderková.

Budúcnosť bezpilotných strojov však nie je iba 
v autonómnych vozidlách, poistenie bude musieť 
reagovať aj na drony. Táto technológia je v súčas-
nosti už v omnoho konkrétnejšej podobe ako autá 
bez šoféra. 

Ďalšou zásadnou výzvou bude pre trh s poiste-
ním poistenie dronov, pre tento segment sa však 
ucelená legislatíva zatiaľ iba tvorí. 

S rozvojom technológií sa bude meniť aj poistenie 
proti kybernetickým rizikám v závislosti od toho, čo 
tento pojem bude v budúcnosti znamenať. V súčas-
nosti krytie kybernetických rizík znamená napríklad 
ochranu pred útokom pri elektronických platbách či 
pri nákupoch cez internet. Kryje aj  riziko poškodenia 
dobrého mena či odcudzenia identity. 

Revolúcia čaká poistenie áut 
s príchodom autonómnych 
vozidiel, otáznik je nad PZP.

Už dnes mnohé procesy 
fungujú online, tento 

trend sa bude prehlbovať.
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Poistenie dronov je zatiaľ iba na začiatku, na 
Slovensku sa podobá na PZP. Ďalšie produkty sa 
zrejme budú rozvíjať spolu s touto technológiou. 

Zatiaľ po celom svete ešte len vzniká ucelený právny 
rámec, ktorý pre používanie dronov ustanoví pravidlá. 

Poistná suma sa podľa vzletovej 
hmotnosti dronu môže vyšplhať na 
takmer 950-tisíc eur,“ hovorí Helena 
Kanderková, hovorkyňa spoločnosti 
Allianz – Slovenská poisťovňa. 

Samotné poistenie škôd vzniknu-
tých na dronoch sa objavuje u kon-
krétnych výrobcov dronov, je to 

Poistenie
V prípade dronov sa poisťuje na slo-
venskom trhu zodpovednosť za škodu 
spôsobenú prevádzkou bezpilotného 
lietadla. „Toto poistenie v prípade ne-
hody kryje škodu spôsobenú dronom 
inej osobe a jej majetku, no nie škodu 
na samotnom bezpilotnom lietadle. 

v podstate záručný program zahŕňa-
júci napríklad aj chyby používateľa. 

Z pohľadu poisťovní však má 
technológia dronov dva rozmery. 
Poisťovniam už v súčasnosti pomáha-
jú riešiť poistné udalosti. „Využívame 
ich pri vstupných obhliadkach, naprí-
klad v poľnohospodárskom poistení 

Autor:	Ján	Beracka	

Foto:	Drone	n	Base
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V Austrálii drony ľahšie ako 2 000 
gramov, podľa pravidiel zo septem-
bra 2016, nepotrebujú špeciálne po-
volenie, platí však pre ne množstvo 
obmedzení. Nesmú lietať nad zaľud-
nenými oblasťami, ani vyššie ako vo 
výške 400 stôp. Prevádzkovateľ si 
musí stroj počas dňa udržiavať vo vi-
diteľnej vzdialenosti a zároveň musí 
byť tento dron aspoň 30 metrov 
vzdialený od každého, kto sa podieľa 
na prevádzke. Ťažšie drony potrebu-
jú povolenie, to isté platí pre komerč-
nú prevádzku. 

V mene EÚ spoločnú reguláciu 
pripravuje Európska komisia (EK). 
Zatiaľ Európska agentúra pre bez-
pečnosť letectva (EASA) reguluje iba 
stroje s hmotnosťou nad 150 kilogra-
mov. Členské štáty sú zodpovedné 
za určenie bezletových zón, ktoré 
chránia. 

Vlastnú legislatívu má napríklad 
Nemecko. Prevádzku komerčných 
letov na dohľad operátora upravu-
je miestna legislatíva od roku 2015. 
Nová pripravovaná úprava však bude 
pripúšťať aj prevádzku zo staníc 
vzdialeného riadenia. Tieto lety však 
nesmú byť súkromné. Výška letu ne-
smie presiahnuť 100 metrov a stroje 
nesmú vážiť viac ako 25 kilogramov. 
Platí zákaz preletu nad priemyselne 
významnými a vojenskými objekt-
mi, taktiež napríklad nad väznicami. 
Pre komerčné lety bude potrebná 
licencia.

poistené. V  prípade, že sa dron 
akejkoľvek hmotnosti využíva na 
fotografovanie či filmovanie, musí 
mať povolenie na takzvaný výkon 
leteckých prác. Aktuálne eviduje 
Dopravný úrad dohromady 95 dro-
nov a vydal 26 povolení na vykoná-
vanie leteckých prác bezpilotným 
lietadlám.

Viaceré krajiny však už vo svojej 
legislatíve na drony myslia, prístupy 
sú rôzne. V USA je od augusta 2016 
platná legislatíva, ktorá sa týka bez-
pilotných lietajúcich strojov pou-
žívaných na komerčnú prevádzku 
s menšou hmotnosťou ako 55 libier. 
Osoba označená ako vzdialený pi-
lot musí mať aspoň šestnásť rokov, 
musí mať oprávnenie a taktiež do-
držiavať pravidlá o výške a rých-
losti. Počas prevádzky je potrebné 
udržiavať stroj na dohľad. Pravidlá 
sa netýkajú rekreačnej nekomerčnej 
prevádzky. 

Základnými pravidlami pre dro-
ny sa zaoberala napríklad Brazília. 
Podnetom boli letné olympijské hry 
v roku 2016. Krajina však pripravuje 
nové pravidlá, ktoré budú platiť pre 
komerčnú prevádzku. Obmedzenia 
sa budú týkať veľkosti, hmotnosti, 
ťažšie stroje budú podliehať prísnej-
šej regulácii. 

Konkrétne pravidlá pre drony 
sú vytvorené aj v Číne. Všetky bez-
pilotné lietajúce stroje musia byť 
zaregistrované na štátnom úrade, 
pričom prevádzkovateľ musí pred-
kladať letové plány. Povolenie po-
trebujú objekty s hmotnosťou od 
25 do 150 kilogramov. Drony v sú-
časnosti nesmú doručovať zásielky 
v husto obývaných oblastiach. Čína 
ako prvá na svete usporiadala dro-
ny do kategórií podľa hmotnosti, je 
ich sedem. 

či pri likvidácii poistných udalostí,“ 
hovorí Milan Janásik.

Samotné poistenie dronov sa 
však pravdepodobne bude ešte roz-
víjať. „Poistenie dronov zatiaľ ne-
poskytujeme. Ak sa však naplní 
predpoklad o ich výraznejšom rozší-
rení, nevylučujeme, že sa daným po-
istením budeme v blízkej budúcnosti 
zaoberať,“ hovorí Janásik.

Dronom by sa naozaj malo da-
riť. „Komerčné využívanie dronov 
aj v ďalšom desaťročí výrazne stúp-
ne, pretože sú veľmi užitočné pri 
vykonávaní pomocných alebo nebez-
pečných prác,“ vysvetľuje Thomas 
Kriesmann, upisovateľ leteckého 
poistenia v Allianz Global Corporate 
& Specialty (AGCS). Podľa odhadov 
stúpne trh, ktorý sa zaoberá komerč-
ným využívaním dronov, z dnešných 
2 miliárd dolárov (1,84 miliardy eur) 
do roku 2020 na približne 127 mili-
árd dolárov (117,1 miliardy eur). 

Legislatíva
Prekážkou pre trh s dronmi je to, že 
v mnohých krajinách chýba legislatí-
va, ktorá v dostatočnej miere upravu-
je používanie tejto technológie. To je 
podľa AGCS problém aj v súvislosti 
s poistením. 

Na Slovensku musia byť všet-
ky bezpilotné lietadlá s hmotnos-
ťou nad 20 kilogramov evidované 
na Dopravnom úrade a musia byť 

Poistenie dronov sa 
podobá PZP, poisťuje 
sa zodpovednosť za 
spôsobenú škodu.

Drony už dnes 
pomáhajú objasňovať 

poistné udalosti.
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Autor:	Marek	Mittaš	

nastupuje aj pri krádeži, živloch, aj pri škode spô-
sobenej vlastným pričinením. To je základ, ktorý 
vám havarijné poistenie dáva, no je možné siahnuť 
aj po ďalších pripoisteniach. 

Výber	je	vždy	výhodnejší
V prípade dopravnej nehody si pri uzatvorenom ha-
varijnom poistení môžu vodiči vybrať, či bude ško-
da hradená z uzatvoreného havarijného poistenia, 
alebo z plnenia z PZP vinníka. V prvom prípade 
poisťovňa prepláca škodu v nových dieloch. Jediné 

Havarijné	poistenie	chráni	vás
Najväčším rozdielom medzi povinným zmluvným 
poistením (PZP) a dobrovoľným havarijným pois-
tením je v tom, že kým PZP chráni majetok iných, 
havarijné vám nahradí aj škodu, ktorú ste si spô-
sobili vlastnou vinou. A nielen tú. Mnoho šoférov 
takzvané KASKO, ako produkt pre začínajúcich vo-
dičov, ignoruje. No nie vždy je to len o šoférskych 
zručnostiach a dôvere, že vy chybu neurobíte.  
Z havarijnej poistky sa hradia aj škody zapríčine-
né vandalmi či nezisteným páchateľom. Plnenie 

Povinné zmluvné poistenie automobilu 
je povinnou výbavou. Havarijné zase 
doplnkovou kolekciou. Na trhu je k nemu 
aj množstvo pripoistení, na ktorých sa 
neoplatí šetriť. Najmä ak máte drahšie 
auto. Pár centov na poistke môže v prípade 
škodovej udalosti ušetriť nemalé financie.
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čo hradíte, je spoluúčasť. Následne si poisťovňa vy-
máha plnenie od vinníka. 

Pripoistenie	finančnej	straty	zaistí	aj	
nové	auto
„V rámci havarijného poistenia si klient môže uzav-
rieť poistenie, ktoré kryje finančnú stratu vzniknu-
tú v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením 
vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou 
vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou 
z havarijného poistenia,“ hovorí Helena Kanderková 
z Allianz – SP a dodáva, že sa dá uzavrieť pre nové, 
ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné 
vozidlá do 3,5 tony. Pripoistenie sa uzatvára na ob-
dobie troch alebo štyroch rokov. Poistenie finančnej 
straty (GAP) oceníte v prípade, ak pri nehode nasta-
la totálna škoda na vozidle, alebo vám ho ukradli, 
bežne dostanete z havarijného poistenia poistné 
plnenie znížené o spoluúčasť a vyplatené v aktuál-
nej trhovej cene vozidla. Strácate však rozdiel medzi 
obstarávacou a trhovou cenou vozidla.

„V prípade osobitného dojednania poistenia 
finančnej straty GAP k havarijnému poisteniu 
KASKO má klient v prípade vzniku totálnej škody 
nárok na poistné plnenie až do výšky ceny vozidla 
ako nového,“ hovorí Beata Lipšicová z  Uniqa pois-
ťovne. „Ak ste si kúpili vozidlo za 16 000 eur, máte 
uzavreté havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 % 

a za tri roky jeho trhová hodnota klesne na sumu 
8 000 eur, pri totálnej škode by ste normálne do-
stali len 8 000 eur mínus spoluúčasť 400 eur, teda 
7 600 eur. Ak máte uzatvorené aj GAP poistenie, 
poisťovňa vám preplatí spoluúčasť 400 eur a navy-
še doplatí zvyšných 8 000 eur z trhovej ceny vo-
zidla. Dostanete teda celú kúpnu hodnotu vozidla 
16 000 eur. Táto suma vám často postačí aj na kúpu 
nového auta.“

Náhradné	auto	nie	je	maličkosť
Kým všetko funguje, málokto myslí na poistenie 
náhradného vozidla. Pri nehode, alebo dlhej opra-
ve však môže byť náhradné vozidlo nutnosť. Tu vie 
pomôcť poistenie náhradného vozidla, v rámci kto-
rého poisťovňa prepláca náklady, ktoré klient vy-
naložil na zapožičanie alebo prenájom náhradného 
vozidla, ak je vozidlo v oprave, bolo odcudzené, ale-
bo na ňom bola totálna škoda. „Náhradné vozidlo, 
na ktoré má klient nárok pri poistnej udalosti, je 
poisťovňami na slovenskom trhu ponúkané buď 
ako súčasť asistenčných služieb, alebo aj ako do-
datočné pripoistenie k havarijnému poisteniu, pri-
čom rozsah poistného krytia a aj jeho cena sa môžu 
medzi poisťovňami líšiť,“ hovorí Beáta Dupaľová 
Ksenzsighová z Union poisťovne. 

Aj rozsah pripoistení a krytí pri havarijnom 
poistení tak môže byť rozhodujúcim faktorom pri 
výbere poistenia. To sa dnes ľahko uzatvára aj on-
line, kde internetové kalkulačky vedia počas pár 
sekúnd vyhodnotiť a porovnať jednotlivé produkty 
aj s pripoisteniami.

No platí, že ak chcete lepší štandard, alebo pois-
tenie luxusnej výbavy, či lepšej starostlivosti po ne-
hode, pripoistenia vedia byť veľmi užitočné.

V prípade dopravnej nehody si 
pri uzatvorenom havarijnom 
poistení môžu vodiči vybrať, 
či bude škoda hradená 
z uzatvoreného havarijného 
poistenia, alebo z plnenia 
z PZP vinníka.

PZP chráni majetok iných, 
havarijné vám nahradí aj škodu.
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viazaným či neviazaným úverom, do úvahy pripadá 
aj hypotéka. „Financovanie cez ‚účelový spotrebný‘ 
úver poskytujeme do výšky 80 % z obstarávacej 
ceny vozidla a 20 % je akontácia – vlastné zdroje 
klienta. Tu sa ručí financovaným predmetom,“ ho-
vorí Mária Mahútová z Tatra banky. 

Ďalšou možnosťou je použite bezúčelového úveru, 
pri ktorom nie je potrebné dokladovať využitie 
financií, no zvyčajne je obmedzený výškou 25- až 
30-tisíc eur a bežná doba splatnosti sa pohybuje 
od 12 do 84 mesiacov. Medzi výhody patrí úroková 
sadzba garantovaná počas celého obdobia splácania 
úveru. „Do 10-tisíc eur banka poskytne úver aj bez 
pristúpenia spoludlžníka. Stačí pri žiadosti o úver 
preukázať dostatočný príjem a úvery bez založenia 
nehnuteľnosti sú schválené do 24 hodín,“ hovorí 
o výhodách tohto typu financovania Ďuďáková. 
Ďalšou možnosťou je využitie takzvanej americkej 
hypotéky, pri ktorej sa zakladá nehnuteľnosť a fi-
nančné prostriedky možno čerpať maximálne do 
80 % jej hodnoty. 

O vozidlá	je	nepretržitý	záujem
Nie každý má pri kúpe nového automobilu dosta-
točnú hotovosť a aj v prípade, že financie sú, nie 
je vždy nutné vynaložiť vysokú sumu naraz. Kúpa 
auta na lízing je dnes absolútne bežným štandar-
dom. Nulové akontácie a splátky bez navýšenia 
robia z lízingu voľbu číslo jedna. „Financovanie vo-
zidla je dnes mimoriadne žiadané ako komplexná 
služba. Tu ide nielen o financovanie vozidla, ale aj 
o vytvorenie systému v spolupráci s dodávateľom 
a poisťovňou. Nízke úrokové sadzby umožňujú lí-
zingovým spoločnostiam poskytovať atraktívne 
financovanie pre spotrebiteľov,“ objasňuje situá-
ciu Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. 
Dodáva, že klienti obľubujú finančný lízing s dobou 
splácania v priemere na 41 mesiacov a priemerne 
si spotrebitelia požičajú na vozidlo 9-tisíc eur a naj-
viac žiadané sú vozidlá nižšej strednej triedy. 

Množstvo	možností	financovania
V princípe je možné automobil financovať lízin-
gom pomocou zmluvy s lízingovou spoločnosťou, 

VÝHODNÉ CESTY 
K NOVÉMU AUTU
Autor:	Marek	Mittaš

V podnikaní aj bežnom živote je auto skôr 
nevyhnutnosť než prestíž. Dostupnosť 
áut zvyšuje aj široká paleta možností 
financovania. Alternatíva je dokonca aj 
auto využívať a vôbec ho nevlastniť. 
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Ako	zvoliť	správny	úver
Popri zvážení úrokových sadzieb pri jednotlivých 
produktoch je pri kúpe automobilu na úver nutné 
zohľadniť aj ďalšie parametre. Základný rozdiel 
medzi finančným lízingom a úverom je vo vlast-
níctve financovaného predmetu. Na začiatku by si 
mal zákazník uvedomiť, že pri finančnom lízingu 
je v osvedčení o evidencii vozidla zapísaná lízingo-
vá spoločnosť ako jeho právny vlastník. To v praxi 
znamená, že až do splatenia lízingu nie ste oficiál-
nym majiteľom automobilu a po jeho splatení vás 
čaká zmena technického preukazu a „prepis“ na 
nového majiteľa. Pri úvere je vlastníkom auta od 
prvého dňa klient. 

Financovanie automobilu má aj daňové aspekty, 
ktoré by mali podnikatelia zvažovať. „Produkt ‚fi-
nančný lízing‘ sa vo všeobecnosti oplatí tým pod-
nikateľom, ktorí nie sú platcami dane z pridanej 
hodnoty (DPH). Úver je naopak výhodný pre pod-
nikateľov, ktorí sú platcami DPH, keďže si jej od-
počet môžu uplatniť hneď, v aktuálnom daňovom 
priznaní,“ hovorí Mahútová.

Keď	jazdíte,	ale	nevlastníte
Vzťah ľudí k autám sa postupne mení. „Vnímanie vo-
zidla ako majetku sa v posledných desiatich rokoch 
výrazne zmenilo a vozidlo začínajú spotrebitelia 

vnímať už ako službu a úžitok. Preto predpokladá-
me, že produkty lízing a úver budú postupne nahra-
dzované operatívnym lízingom, keď spotrebitelia 
namiesto vlastnenia uprednostnia vozidlo užívať. 
Trendom je mať vozidlo na prenájom,“ odhaduje 
ďalší vývoj v segmente Zuzana Ďuďáková. 

Takýto spôsob obstarania sa stáva predovšet-
kým medzi podnikateľmi veľmi obľúbeným. 
„Odbremeníme ich predovšetkým od administra-
tívy spojenej s obstaraním a prevádzkou vozového 
parku. Keďže ide o prenájom na vopred stanovenú 
dobu a počet ročne najazdených kilometrov, zákaz-
ník má k dispozícii vždy nové a bezpečné vozidlá,“ 
hovorí Anna Jamborová z ČSOB Leasingu. 

K najväčším výhodám operatívneho lízingu patrí 
prakticky outsourcing celého vozového parku aj so 
servisom a starostlivosťou. V mesačných splátkach 
už býva navyše zahrnutá aj amortizácia a úrok, daň 
z motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, 
havarijné poistenie, registračný poplatok aj diaľ-
ničné známky. Jednoducho si prenajímate auto aj 
s komplexnou starostlivosťou, pritom ho nemusíte 
vlastniť a nemuseli ste naraz investovať do auto-
mobilu vlastné peniaze. Navyše odpadáva problém 
so starými autami, keďže v rámci operatívneho lí-
zingu máte k dispozícii vždy nové autá.
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na čelnom skle nič nemení a nebude sa meniť ani 
v budúcnosti. „PZP kryje výlučne škody, ktoré pre-
vádzkou svojho vozidla spôsobíme inému. V prípa-
de poškodenia čelného skla z PZP postupujeme aj 
naďalej v zmysle platných predpisov, to znamená, 
že musí byť identifikované vozidlo, ktoré škodu 
spôsobilo a následne uhradíme buď opravu po-
škodeného čelného skla, alebo jeho výmenu. To 
znamená, že pokiaľ bolo čelné sklo poškodené 
prevádzkou iného vozidla a toto vozidlo je identi-
fikované, poistnú udalosť v plnej miere uhradíme,“ 
vysvetľuje Helena Kanderková z Allianz – SP. 

V súlade s ustanovením § 4 a §15 zákona 
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poiste-
ní zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

Čelné	sklo	je	stále	ošemetnou	témou
V tomto roku Najvyšší súd Slovenskej republiky 
potvrdil, že čelné sklo, ktoré rozbije kameň letia-
ci spod kolies iného auta, musí riešiť poisťovňa 
v rámci povinného zmluvného poistenia zodpoved-
nosti za škodu (PZP). To mal byť prelom pri rieše-
ní problému, ktorý bol už dlho na pretrase. Podľa 
súdu teda nie je potrebné pripoistiť si riziko poško-
denia čelného skla. Zdanlivo. Takéto tvrdenie totiž 
môže vyvolať vo vodičoch presvedčenie, že škoda 
na skle im bude hradená z ich PZP, ale tak to von-
koncom nie je. 

Škoda na čelnom skle spôsobená letiacim kame-
ňom sa z PZP hradí iba vtedy, ak je známy vinník. 
V princípe sa na súčasnom postavení PZP k škode 

PZP PREŠLO ZMENAMI 
A ĎALŠIE SA 
CHYSTAJÚ!
Autor:	Marek	Mittaš

Povinné zmluvné poistenie za posledné 
roky prešlo mnohými zmenami, ale jeho 
poslanie a funkcia zostávajú nezmenené. 
Kryje škody, ktoré spôsobí prevádzkovateľ 
vozidla iným. Napriek ďalším možným 
inováciám túto svoju funkciu nikdy nestratí. 
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motorového vozidla sú škodca a poškodený povin-
ní preukázať príčinnú súvislosť medzi osobitnou 
povahou prevádzky konkrétneho motorového vo-
zidla ako príčinou a vznikom škody ako následkom. 
Poisťovni teda nepostačuje poškodeným pred-
ložené súhlasné vyjadrenie zúčastnených strán 
o vzniku a následkoch predmetnej škodovej uda-
losti.  „Podľa § 15 ods. 1 zákona o PZP  pri škodách 
uplatnených z PZP sa musí jednoznačne preukázať 
vina poisteného, pričom  nestačí túto  zodpoved-
nosť predpokladať,“ hovorí Silvia Nosková Illášová, 
PR manažérka a hovorkyňa poisťovne Kooperativa, 
pričom dodáva, že je zákonnou  povinnosťou vinní-
ka, aby spôsobenú  škodu  svojej poisťovni  písom-
ne nahlásil, poskytol pravdivé údaje o jej vzniku 
a postupoval v zmysle pokynov poisťovne. V praxi 
však často nie je možné vinníka identifikovať, alebo 
chytiť vodiča vozidla, ktoré pri predbiehaní odstre-
lí kamienok do čelného skla. Pripoistenie čelného 
skla k PZP má tak aj naďalej svoje opodstatnenie. 
To sa totiž vzťahuje priamo na poistené vozidlo. 

Viac	zavážia	služby	ako	cena
Vyššie ceny opráv a náhradných dielov už aj pois-
ťovne privádzajú k zmenám v rámci PZP. Pôvodný 
konkurenčný boj zameraný len na cenu tak pomaly 
ustupuje do úzadia a vyhrávajú služby. „Slovenský 
trh je silne konkurenčný, často je to však iba pro-
stredníctvom ceny. Očakávame preto, že budeme 
postupne ľuďom ponúkať skôr pridanú hodnotu, 
ako sú napríklad ešte rozsiahlejšie asistenčné služ-
by, či zvýšené limity poistného krytia. Priestor tu 
určite je a veríme, že v budúcnosti budeme ponú-
kať vyššiu kvalitu a nepôjdeme s cenou až na hranu, 

pretože v niektorých segmentoch sa slovenský trh 
dostáva na hranicu a možno až za hranicu renta-
bility,“ hovorí Beata Lipšicová z  Uniqa poisťovne. 
Práve v PZP totiž musia poisťovne vyplácať záväz-
ky aj desiatky rokov a tvoriť vysoké rezervy. Táto 
oblasť je preto pre ne do budúcnosti ako veľkou 
výzvou. 

Na zmenách v PZP sa podpisuje aj legislatíva. 
„Poistné odvetvie si za posledné obdobie prešlo 
náročnými zmenami, ktoré mali dosah na klien-
tov, ako aj na samotné poisťovne. Môžeme spo-
menúť postupný prechod na nový systém regulá-
cie daný európskou smernicou Solvency II, ktorá 
kladie veľký dôraz na kvalitatívne riadenie rizík 
a tiež na dokonalejší výpočet kapitálovej prime-
ranosti v poisťovniach,“ hovorí Beáta Dupaľová 
Ksenzsighová z Union poisťovne. „Samozrejme, 
popri zapracovaní legislatívnych zmien sa pois-
ťovne rôznymi spôsobmi snažia zatraktívňovať 
svoje produkty aj na poli pomerne ustáleného 
produktu povinného zmluvného poistenia, a pre-
to predpokladáme, že sa môžeme tento rok te-
šiť na nové typy pripoistení, ako aj napríklad na 
zmeny v procesoch, ktoré klientovi prinesú väčší 
komfort pri uzatváraní a aj správe svojej poistnej 
zmluvy,“ dopĺňa. 

Pýtajte	si	doklady	o bezškodovosti	-	
ušetríte
Poisťovne neplánujú bojovať nižšími cenami na 
PZP, ale radšej odmenia vodičov s bezškodovým 
priebehom. Takýto doklad si však treba pýtať pri 
uzatváraní ďalšej poistky v inej poisťovni, kde 
môže ušetriť nemálo financií. „Ak ste za posledné 
dva roky nespôsobili žiadnu škodu, môže vám to 
ušetriť slušnú sumu peňazí. O tom, koľko zaplatíte 
za povinné zmluvné poistenie, totiž nerozhoduje 
len váš vek a objem motora, ale napríklad aj schop-
nosť jazdiť bez nehody,“ upozorňuje Lipšicová. „Na 
dokázanie bezškodového priebehu potrebujete do-
klad o škodovom priebehu. Je v ňom uvedená doba 
poistenia aj počet poistných udalostí z PZP. Tento 
doklad vám vydá predchádzajúca poisťovňa pri zá-
niku poistnej zmluvy. Ak by vám ho však neposlala, 
pýtajte si ho,“  dopĺňa. Poisťovne za takýto doklad 
vedia pridávať aj bonusy do 25 %. 

Na dokázanie bezškodového 
priebehu potrebujete doklad 
o škodovom priebehu.



Júl/August 201746

BANKY	A POISŤOVNE	· Štát nepodporuje poistenie, sťažuje sa SLASPO

„Domnievame sa, že štát nedoceňuje poistenie 
ako dobrovoľný nástroj ochrany klientov pred 
nepriaznivými následkami rôznych udalostí,“ ho-
vorí Eva Jacková zo Slovenskej asociácie poisťov-
ní (SLASPO). Naráža pritom na produkty život-
ného a neživotného poistenia a na dôchodkové 
sporenie.  

„Naopak rôznymi nesystémovými opatreniami 
skôr občanov výrazne demotivuje napríklad ne-
dávno schválením ,zatraktívnenia’ druhého piliera 

Medzi poisťovňami a ministerstvom financií 
sa objavuje napätie už niekoľko mesiacov. 

Minister financií Peter Kažimír v lete minulého 
roku upozornil na to, že v dôsledku krízy muse-
li banky zniesť veľa a poisťovne ostali v závetrí. 
Zároveň si podľa ministra relatívne nižšiu popu-
laritu poistných produktov spôsobujú poisťovne 
samy, problém jednoducho vidí v nich. 

Naopak poisťovne hovoria o tom, že štát neo-
ceňuje zodpovedných občanov, ktorí sa poistia. 

ŠTÁT 
NEPODPORUJE 
POISTENIE, SŤAŽUJE 
SA SLASPO
Autor:	Ján	Beracka

Slovenské poisťovne nie sú ani zďaleka 
spokojné s tým, v akom prostredí podnikajú. 
Popri inej regulácii majú poisťovne 
výhrady k tomu, že štát nepodporuje 
poistených občanov dostatočne. 
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programovým výberom, alebo chronicky známym 
odškodňovaním nepoistených po živelných pohro-
mách zo štátneho rozpočtu, teda aj z peňazí tých, 
ktorí sú poistení dobrovoľne,“ dopĺňa. 

„Navyše v situácii, keď štát rôznymi návrhmi daňo-
vých a iných zákonov hľadá vo finančných inštitú-
ciach dodatočné zdroje štátneho rozpočtu, nepred-
pokladáme, že by sa situácia v najbližšom období 
zmenila. Na skutočnosť, že štát vhodnými opatre-
niami nepodporuje poistenie, SLASPO upozorňuje 
už niekoľko rokov,“ dopĺňa.

Zároveň je podľa SLASPO náročné hľadať vyhovu-
júci model štátnej podpory v zahraničí. „Súhrnné 
informácie o podpore poistenia zo strany štátu 
v krajinách Európy nemáme k dispozícii, no nie 
vždy model fungujúci v jednej krajine je možné bez 
analýzy vplyvu aplikovať v druhej, pretože práve 
v poisťovníctve unifikované riešenia (one-fits-all) 
kvôli špecifikám konkrétnej krajiny väčšinou ne-
fungujú,“ hovorí Jacková.

V súčasnosti štát na koncepčnú podporu poiste-
ných nemyslí. O čosi lepšia bola situácia do roku 
2010. Do roku 2010 si poistené fyzické osoby 

mohli uplatniť výšku zaplateného poistného do 
maximálnej sumy 12 000 Sk, teda 398,33 eura ako 
nezdaniteľnú časť základu dane, pričom poistná 
zmluva musela spĺňať stanovené podmienky. Aby 
bolo možné upraviť si základ dane, dohodnutá 
doba platnosti poistnej zmluvy a aj platenia poist-
ného musela byť najmenej 10 rokov, poistné plne-
nie nemohlo byť vyplatené pred uplynutím tejto le-
hoty a zároveň plnenie nastalo najskôr dovŕšením 
55. roku života poisteného.

Do konca roku 2016 bolo možné uplatniť si daňo-
vé zvýhodnenie na obmedzenú časť príspevkov do 
druhého piliera. Táto možnosť však už v roku 2017 
nie je. Obmedzené opatrenie bolo k dispozícii od 
roku 2013. Stále je v platnosti nezdaniteľná časť 
základu dane na príspevky do tretieho piliera, kto-
rá je vo výške 180 eur. 

S podporou na základe výziev mohli počítať aj poľ-
nohospodári. „Rovnako štát do istého času posky-
toval poľnohospodárom dotáciu na poistné poľ-
nohospodárskych plodín naviazanú na európsku 
agrárnu politiku,“ hovorí Jacková s tým, že podľa 
legislatívy sa táto podpora mohla vyšplhať až do 
výšky 50 % hodnoty poistného. Podľa jej slov však 
realita „často bola oveľa nižšia“.

Štát podľa SLASPO odrádza 
občanov od poistenia napríklad 
odškodňovaním nepoistených 
po živelných pohromách 
zo štátneho rozpočtu.

Formát štátnej podpory 
poistenia sa v zahraničí 

hľadá ťažko. 
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FINANCIE	· Rezort financií navrhuje zmeny v nákladoch a odmenách agentov

finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním 
finančného sprostredkovania prijímať od klienta 
len také peňažné plnenie alebo také nepeňažné pl-
nenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia 
a výške bol klient pred vykonávaním finančného 
sprostredkovania informovaný. 

Novela špecifikuje, že agent nesmie od neprofe-
sionálneho klienta prijímať žiadne peňažné alebo 
nepeňažné plnenie. 

„Vzhľadom na to, že finančný agent vykonáva fi-
nančné sprostredkovanie na základe zmluvy s fi-
nančnou inštitúciou alebo navrhovateľom, nie je 
možné, aby v súvislosti s výkonom svojej činnosti 
prijímal peňažné plnenie od inej osoby, ako je fi-
nančná inštitúcia alebo navrhovateľ,“ uvádza sa 
v osobitnej dôvodovej správe k novele. 

V súvislosti s plnením od klientov novela zá-
kon v podstate sprísňuje. V súčasnosti platí, že 

REZORT FINANCIÍ 
NAVRHUJE ZMENY 

V NÁKLADOCH 
A ODMENÁCH AGENTOV

Autor:	Ján	Beracka

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní 
(zákon č. 186/2009 Z. z.) sa venuje aj nákladom 

na finančné sprostredkovanie a finančné 
poradenstvo. Slovenský trh v súčasnosti 

nie je pripravený na to, aby klienti za služby 
finančných sprostredkovateľov platili, 

a v tomto duchu k nákladom na sprostredkovanie 
pristupuje aj návrh novely, ktorý je 

v súčasnosti v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní.
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Špeciálna pozornosť sa v novele venuje práve ne-
profesionálnym klientom. Takýmto klientom pod-
ľa už platného zákona je fyzická osoba, ktorej je 
poskytované finančné sprostredkovanie alebo fi-
nančné poradenstvo pre osobnú potrebu, alebo pre 
potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

„Pred vykonávaním finančného sprostredkovania 
musí byť neprofesionálny klient jednoznačne pres-
ným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo 
v inom trvanlivom médiu informovaný o existen-
cii, povahe a výške odmeny, ktorú prijíma finanč-
ný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu 
k uzatváranej zmluve,“ uvádza novela. Aktuálne 
platná úprava vyslovene nehovorí o písomnom či 
trvanlivom vyhotovení, taktiež informačnú povin-
nosť nešpecifikuje na neprofesionálneho klienta. 

Novela sa zároveň širšie venuje mechanizmom 
odmeňovania. „Finančný agent nesmie byť 

odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posu-
dzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôso-
bom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou ko-
nať v súlade s najlepšími záujmami klientov,“ píše 
sa v novele. „Na tento účel nesmie zaviesť žiadne 
mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja, ani 
iných nástrojov, ktoré by mohli byť pre finančné-
ho agenta alebo jeho zamestnancov stimulom, aby 
klientovi odporúčali určitý finančný produkt, ak by 
bolo možné ponúknuť klientovi iný finančný pro-
dukt, ktorý by lepšie spĺňal jeho potreby,“ uvádza 
novela ďalej. 

Finančné poradenstvo sa bude od práce agentov na-
ďalej líšiť tým, že si ho budú klienti hradiť. „Finančný 
poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančné-
ho poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie 
alebo nepeňažné plnenie okrem plnenia od klienta,“ 
hovorí novela. Toto ustanovenie však obsahuje aj ak-
tuálne platné znenie zákona.

Fo
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FINANCIE	· Požiadavky na odbornosť agentov a poradcov sa majú meniť

POŽIADAVKY 
NA ODBORNOSŤ AGENTOV 
A PORADCOV SA MAJÚ MENIŤ

Na Slovensku sa vo finančnom vzdelávaní 
objavujú veľké rezervy. Nie je to však 
problém, ktorý by bol iba na strane klientov. 
Ministerstvo financií preto predkladá novelu 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve, 
ktorá zvyšuje nároky na odbornú spôsobilosť 
samotných finančných agentov. Návrh 
novely sa nachádza v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní. Zmeny by 
mali byť účinné od 1. januára 2018.

Autor:	Ján	Beracka

vzdelanie a absolvovanie osobitného 
finančného vzdelávania pre každý 
sektor, v ktorom je osoba oprávnená 
vykonávať finančné sprostredkovanie. 
Podmienky však podľa aktuálnej úpra-
vy stačí splniť do troch mesiacov odo 
dňa prvého zápisu do zoznamu v prís-
lušnom podregistri. Táto úľava sa ruší 
a podľa novej úpravy trojmesačná le-
hota existovať nebude.

Stredný	stupeň
Získať odbornú spôsobilosť stred-
ného stupňa je v súčasnosti možné 
tromi spôsobmi. Prvou možnosťou 

Štyri stupne odbornej spôsobilos-
ti, teda základný, stredný vyš-

ší a najvyšší, ostávajú v platnosti. 
Sprísňujú sa však podmienky na zís-
kanie spôsobilosti. Jednotlivé stup-
ne spôsobilosti sú dôležité aj v sú-
časnosti, pretože ovplyvňujú prácu 
sprostredkovateľov.

Základný	stupeň
Podmienky získania základného 
stupňa sa sprísňujú. Doposiaľ plati-
lo, že agent, osoba, ktorá chce získať 
základný stupeň spôsobilosti, po-
trebuje najmenej stredné odborné 

je kombinácia stredného odborné-
ho vzdelania s ďalšími okolnosťami. 
Okrem vzdelania je v tomto prípade 
potrebné mať za sebou minimálne 
jednoročnú odbornú prax na finanč-
nom trhu, potrebná je aj odborná 
skúška a absolvovanie osobitného 
finančného vzdelávania pre každý 
sektor sprostredkovania.

Druhý spôsob, ako dosiahnuť 
stredný stupeň spôsobilosti, spočí-
va v dosiahnutí úplného stredného 
všeobecného vzdelania alebo úplného 
stredného odborného vzdelania, kto-
ré je doplnené o úspešné zvládnutie 
odbornej skúšky a osobitné vzdeláva-
nie pre každý sektor sprostredkova-
nia. Treťou možnosťou je dosiahnutie 
vysokoškolského vzdelania a vykona-
nie odbornej skúšky.

Navrhovaná novela pravidlá zjed-
nocuje. Pre dosiahnutie stredného 
stupňa odbornej spôsobilosti by malo 
byť potrebné najmenej stredné odbor-
né vzdelanie, úspešne vykonaná od-
borná skúška a absolvovanie osobitné-
ho finančného vzdelávania pre každý 
sektor, v ktorom je osoba oprávnená 
vykonávať finančné sprostredkovanie.

Vyšší	stupeň
Aktuálna úprava opäť pozná tri spô-
soby, ako získať spôsobilosť. Opäť ide 
o kombináciu požiadaviek v štyroch 
oblastiach, ktorými sú vzdelanie, 
prax, osobitné vzdelávanie a odbor-
ná skúška.

Prvou možnosťou, ako získať ten-
to stupeň, je dosiahnutie stredného 
odborného vzdelania, podmienkou je 
taktiež päťročná odborná prax v ob-
lasti finančného trhu, úspešne vyko-
naná odborná skúška a absolvovanie 
osobitného finančného vzdelávania.

Druhou možnosťou je dosiahnu-
tie úplného stredného všeobecného 
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Osobitné	vzdelávanie
Menia sa aj pravidlá týkajúce sa oso-
bitného vzdelávania. Absolvovanie 
osobitného finančného vzdeláva-
nia by sa podľa navrhovanej nove-
ly malo dať overiť na internetovej 
stránke Národnej banky Slovenska. 
Zároveň by mala vzniknúť povin-
nosť absolvovať osobitné finančné 
vzdelávanie častejšie. Fyzická osoba, 
ktorej sa týkajú požiadavky na zák-
ladný stupeň odbornej spôsobilosti, 
bude, podľa návrhu, povinná každo-
ročne absolvovať osobitné finančné 
vzdelávanie. Doposiaľ mala takáto 
osoba povinnosť absolvovať toto 
vzdelávanie najmenej raz za štyri 
roky.

V podobnom duchu sa menia aj 
požiadavky na osobitné vzdelávanie 
v prípade stredného stupňa odbor-
nej spôsobilosti. Na tomto stupni by 
mala vzniknúť povinnosť každoročne 
absolvovať osobitné finančné vzde-
lávanie a úspešne vykonať odbornú 
skúšku. Táto povinnosť je v súčas-
nosti raz za štyri roky. Novela záro-
veň presne upravuje pojem osobitné-
ho finančného vzdelávania.

V prvom prípade sa za najvyšší stupeň 
odbornej spôsobilosti považuje úpl-
né stredné všeobecné vzdelanie ale-
bo úplné stredné odborné vzdelanie, 
spolu s desaťročnou odbornou praxou 
v oblasti finančného trhu, úspešne 
vykonanou odbornou skúškou s cer-
tifikátom a absolvovanie osobitného 
finančného vzdelávania pre každý 
sektor, v ktorom je osoba oprávnená 
vykonávať finančné poradenstvo.

V druhom prípade je najvyšším 
stupňom odbornej spôsobilosti vy-
sokoškolské vzdelanie, päťročná od-
borná prax v oblasti finančného trhu 
a úspešne vykonaná odborná skúška 
s certifikátom.

Navrhovaná novela tento sys-
tém nahrádza a opäť zjednocuje. 
Predpokladom dosiahnutia najvyššej 
odbornej spôsobilosti bude ukonče-
né najmenej úplné stredné odborné 
vzdelanie, sedemročná odborná prax 
v oblasti finančného trhu, úspešne 
vykonaná odborná skúška s certifi-
kátom a absolvovanie osobitného 
finančného vzdelávania pre každý 
sektor, v ktorom je osoba oprávnená 
vykonávať finančné poradenstvo.

vzdelania alebo úplného stredného 
odborného vzdelania v kombiná-
cii s trojročnou odbornou praxou 
v oblasti finančného trhu, úspešne 
vykonanou odbornou skúškou a ab-
solvovaním osobitného finančného 
vzdelávania.

Treťou alternatívou je dosiahnu-
tie vysokoškolského vzdelania spo-
lu s trojročnou praxou a úspešným 
zvládnutím odbornej skúšky.

Podľa nových pravidiel má vyšší 
stupeň odbornej spôsobilosti zname-
nať ukončené najmenej stredné odbor-
né vzdelanie, podmienkou by mala byť 
aj trojročná odborná prax v oblasti fi-
nančného trhu, úspešne vykonaná od-
borná skúška a absolvovanie osobitné-
ho finančného vzdelávania pre každý 
sektor, v ktorom je osoba oprávnená 
vykonávať finančné sprostredkovanie.

Najvyšší	stupeň
Mení sa aj súbor požiadaviek pre zís-
kanie najvyššieho stupňa odbornej 
spôsobilosti. Tento stupeň je určený 
finančným poradcom, nie agentom. 
Aktuálne sú k dispozícii dve mož-
nosti, ako tento stupeň dosiahnuť. 

Zdroj: Návrh novely

Stupeň 
spôsobilosti Vzdelanie Prax Osobitné finančné 

vzdelávanie Odborná skúška

Základný stupeň* najmenej stredné odborné nevyžaduje sa je potrebné, raz 
ročne nevyžaduje sa

Stredný stupeň najmenej stredné odborné nevyžaduje sa je potrebné, raz 
ročne vyžaduje sa

Vyšší stupeň najmenej stredné odborné vyžaduje sa, 
najmenej tri roky

je potrebné, raz 
za štyri roky vyžaduje sa

Najvyšší stupeň najmenej úplné stredné 
odborné

vyžaduje sa, 
najmenej sedem 

rokov
je potrebné, raz 

za štyri roky
vyžaduje sa aj 
s certifikátom

Návrh z novely  zákon č. 186/2009 Z. z. o  finančnom sprostredkovaní a  finančnom poradenstve

*Ruší sa ustanovenie, podľa ktorého je podmienky potrebné splniť najneskôr do troch mesiacov od zápisu do zoznamu v príslušnom podregistri .
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PODNIKANIE	· Prichádza smernica GDPR! Slovenské firmy o tom vedia málo

Veľa	firiem	o	zmenách	nevie
N a r i a d e n i e  G e n e r a l  D a t a  P r o t e c t i o n 
Regulation (GDPR) sa týka v podstate absolútnej 
väčšiny firiem. „Ak má firma zamestnancov alebo zá-
kazníkov, je veľmi pravdepodobné, že osobné údaje 
spracúva. Je preto zvláštne, že až takmer 40 percent 
slovenských firiem si podľa nášho prieskumu myslí, 
že sa ich GDPR netýka,“ hovorí Ondrej Kubovič, špe-
cialista na IT bezpečnosť zo spoločnosti ESET.

Spoločnosť ESET upozorňuje, že osobným údajom 
je aj meno a priezvisko či adresa elektronickej poš-
ty. Z prieskumu, ktorý firma uskutočnila, vyplýva, 
že o GDPR vie a rozumie jeho dôsledkom len 15 
percent firiem na Slovensku a 46 percent o GDPR 
ani len nevie.

Nedodržiavanie nových pravidiel pritom bude zna-
menať obrovské pokuty. Tie sa môžu vyšplhať až 

PRICHÁDZA 
NARIADENIE GDPR! 
SLOVENSKÉ FIRMY 
O TOM VEDIA 
MÁLO
Autor:	Ján	Beracka

Na Slovensku, spolu 
s celou EÚ, sa bude 
pracovať s osobnými 
údajmi podľa nových 
pravidiel. Na Slovensku 
však len málo firiem 
vie o povinnostiach, 
ktoré sa ich budú týkať. 
Stanovuje ich Nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady 2016/679. Nové 
pravidlá budú účinné 
už v máji 2018.
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GDPR
Global Data Protection Regulation

Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov.

už 25.5.2018
Ste pripravení?

www.gdprsmernica.sk, gdpr@positive.sk, +421 902 600 700
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Organizácia
Firmy musia urobiť aj zmeny v organizačných zlož-
kách. Firma bude musieť mať určenú osobu zod-
povednú za dodržiavanie princípov GDPR. Súčasne 
bude platiť pravidlo jednotného kontaktného mies-
ta, s ktorým budú firmy v súvislosti s ochranou 
údajov komunikovať. 

Povinnosti	sprostredkovateľov	
Legislatíva, okrem takzvaného prevádzkovateľa, 
bude poznať aj sprostredkovateľa, teda subjekt, 
ktorý v mene prevádzkovateľa pracuje s osobnými 
údajmi. Tento sprostredkovateľ bude musieť tak-
tiež dodržiavať nové prísne pravidlá, zároveň bude 
musieť byť schopný prevádzkovateľovi preukázať, 
že plní povinnosti vyplývajúce z GDPR.

S nadhľadom sa dá povedať, že práca s osobný-
mi údajmi sa bude čiastočne podobať skladačke 
puzzle. Kompletný osobný údaj musí subjekt, 
ktorý s ním pracuje, schopný rozdeliť na dieliky, 
z ktorých nebude zrejmé, aký obraz majú tvoriť. 
Zároveň je potrebné dokázať na požiadanie celý 
obraz zložiť, alebo aj celú skladačku zlikvidovať, 
či vrátiť.

K téme sa podrobnejšie vrátime v septembrovom vyda-
ní magazínu Financial Report.

do výšky 20 miliónov eur alebo štyroch percent ce-
losvetového ročného obratu. 

Novinky
Nariadenie z EÚ si pritom vyžaduje systémové 
zmeny vo firmách, zmeny budú potrebné vo viace-
rých oblastiach. Zmeny budú technologické aj or-
ganizačné, vyžadujú si aj určitú filozofickú zmenu 
postoja k ochrane osobných údajov. 

Bezpečnostné	opatrenia	a	podávanie	
správ
Firmy musia byť schopné demonštrovať schopnosť 
chrániť osobné údaje. Zároveň nová úprava kladie 
dôraz na to, ako má vyzerať podávanie správ o úni-
koch údajov. 

Ochrana osobných údajov bude v centre pozor-
nosti. Firmy budú musieť posudzovať vplyvy 
svojej činnosti na ochranu osobných údajov, zá-
roveň sa výrobky budú musieť navrhovať a vyrá-
bať tak, aby jasne smerovali k ochrane osobných 
údajov.

Zároveň sa mení aj spôsob šifrovania a rozširuje sa 
okruh osôb, na ktoré sa pravidlá o ochrane osob-
ných údajov budú vzťahovať. 

Dotknuté	osoby
Výrazne sa mení aj pozícia dotknutých osôb, teda 
konkrétnych ľudí, ku ktorým patria konkrétne 
údaje. Mení sa systém prístupu dotknutých osôb 
k údajom. Takisto nová úprava kladie dôraz na 
právo osôb „byť zabudnutý“. Firmy budú mať po-
vinnosť v určitých prípadoch úplne vymazať údaje. 
Zároveň budú mať dotknuté osoby právo, aby sa 
na ne nevzťahovali rozhodnutia založené na auto-
matickom spracovaní dát. Tiež sa tieto osoby budú 
môcť efektívnejšie brániť priamemu marketingu, 
ak o to budú mať záujem.  

Okrem toho sa mení systém, akým firmy získavajú 
súhlas od dotknutých osôb. Firmy budú potrebovať 
aktívny súhlas, nebude možné nastaviť služby tak, 
že ich používanie sa považuje za súhlas.
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PersonalnyAgent.sk
Poskytujeme personálne služby pre  nančné 
korporácie pôsobiace v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva.

Orientujeme sa predovšetkým na výber 
kandidátov, ktorí sú vhodní na pozície
riadiacich pracovníkov,
vyšších a stredných manažérov,
výkonných a projektových manažérov
a IT špecialistov.

www.PersonalnyAgent.sk
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CHABÁ FINANČNÁ 
GRAMOTNOSŤ DETÍ. 
AKÉ SÚ DÔVODY? 
  

FINANCIE	· Chabá finančná gramotnosť detí. Aké sú dôvody?  

Slovenské deti výrazne zaostávajú 
za svojimi rovesníkmi z krajín OECD v úrovni 
finančnej gramotnosti, čo najnovšie potvrdil 
aj prieskum PISA 2015. Ten meria úroveň 
finančnej gramotnosti 15-ročných detí každé 
tri roky. Od posledného merania sa úroveň 
našich deviatakov ešte zhoršila. Chýba 
konzistentné vzdelávanie na školách aj vzor 
finančného plánovania v rodinnej výchove.

Zdroj:	AFISP

aktívnejšie v odbornom vzdelávaní 
a aktivitách na podporu finančnej 
gramotnosti na školách, no príprava 
je stále značne závislá od angažova-
nosti a odbornej prípravy samotných 
učiteľov. Bez ohľadu na to, či je to 
vidiecka, alebo mestská škola. „Stále 
nedošlo k naplneniu koncepcie vlády 
z roku 2007 o ochrane finančných 
spotrebiteľov zvýšením finančnej 
gramotnosti. K splneniu tejto úlohy 
by bolo potrebné sa vrátiť,“ upozor-
ňuje. AFISP prostredníctvom svojich 

Generálna tajomníčka Asociácie fi-
nančných sprostredkovateľov a fi-

nančných poradcov (AFISP) Darina 
Huttová k výsledkom prieskumu 
dodáva: „Dôvodov je podľa nás via-
cero. Tým prvým je stále chýbajúce 
konzistentné vzdelávanie finančnej 
gramotnosti detí, ktoré by sa malo za-
čať už v predškolských zariadeniach 
a pokračovať aj na stredných školách. 
Rovnako chýba konzistentné odbor-
né vzdelávanie učiteľov. Nepochybne 
by však pre deti  mali byť vzorom vo 
finančnom plánovaní už rodičia, kde 
často vidíme ich nezodpovedné fi-
nančné správanie.“ Ako ďalej dodáva, 
práve zodpovedné finančné plánova-
nie je to, ktoré pomáha predísť kri-
tickým finančným situáciám v rodine 
a ku ktorým by rodičia mali viesť deti. 
„Pomoc finančných odborníkov hľada-
jú často neskoro, keď sú už v dlhovej 
špirále,“ upozorňuje D. Huttová.

Školy	sa	angažujú,	no	chýba	
odborná	príprava	učiteľov
Ako vyplýva zo skúseností asociá-
cie, základné školy začínajú byť 

členov prináša programy finančného 
vzdelávania. „Stretávajú sa na ško-
lách s úspechom a chceme v tom po-
kračovať,“ podotýka generálna tajom-
níčka AFISP Darina Huttová. „Sme 
pripravení i na diskusiu so zástup-
cami štátu o skvalitnení vzdelávania 
na školách. Za posledných päť rokov 
bolo vytvorených viacero zdrojov pre 
finančné vzdelávanie detí od najútlej-
šieho veku až po dospelosť. Boli vy-
tvorené i spoločenské hry. Je z čoho 
čerpať,“ dodáva.
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na úhradu predchádzajúcich úve-
rov. Stále chýba schopnosť tvoriť si 
vlastné finančné plány,“ podotýka.  
Až takmer tri štvrtiny domácností 
nemá dostatočnú finančnú rezervu, 
ktorá by mala byť vo výške šesťme-
sačného príjmu domácnosti. „Ak 
človek nerozumie finančným poj-
mom, prípadne sa v spleti finanč-
ných produktov nevyzná, je lepšie 
sa obrátiť na finančného odborníka, 
sprostredkovateľa, ktorý mu ich 
nielen dokáže vysvetliť, ale aj po-
môcť rozhodnúť sa tak, aby si vybral 
produkt šitý na mieru so zohľadne-
ním svojich finančných aktív a pasív 
a s dôrazom aj na tvorbu finančnej 
rezervy,“ konštatuje. Obdobne mla-
dých podľa nej treba učiť, že zákla-
dom finančného plánovania má byť 
tvorba finančnej rezervy a nezadlžo-
vanie sa najmä u nedôveryhodných 
finančných subjektov.

budúceho dôchodku je typická až 
pre ľudí stredného veku, čo je nesko-
ro,“ hovorí. Aj preto v rámci prípra-
vy mládeže na samostatný finančný 
život považuje vzdelávanie na stred-
ných školách za dôležité. „Po ukonče-
ní strednej školy by mal každý človek 
poznať následky finančných záväz-
kov, fungovanie finančného trhu 
a mal by, samozrejme, vedieť finanč-
ne plánovať svoj život,“ podotýka. 

Tvorba	finančnej	rezervy
Skúsenosti AFISP potvrdzujú, že 
práve vzdelanostná úroveň má 
veľký vplyv na schopnosť zodpo-
vedného finančného plánovania 
jednotlivca. „Nižšia stredná vrs-
tva je na Slovensku naďalej veľmi 
„preúverovaná“ a veľké množstvo 
občanov balansuje na hranici schop-
nosti splácať úvery. Pre občanov 
nie je nezvyčajné čerpanie úverov 

Finančná	gramotnosť	
v reálnej	praxi
Testovanie PISA 2015 len potvrdi-
lo skúsenosti AFISP, že deti majú 
problémy s poznaním reálnej hodno-
ty peňazí, hoci im už rodičia dávajú 
vreckové či majú bankomatovú kartu. 
Starší študenti a mladí ľudia sa síce 
orientujú vo všeobecných teoretic-
kých ekonomických pojmoch, no pri 
vyskúšaní si praktických príkladov, 
s ktorými sa bežne môžu stretnúť 
v študentskom a pracovnom živote, 
sa už dostávajú do problémov. „Hoci 
matematické operácie zvládajú, ne-
vedia porovnávať výhodnosť úve-
ru, prípadne koľko ho človek reálne 
preplatí. Pritom z našich skúseností 
vidíme, že dospelá mládež, ktorá za-
čína svoj profesionálny život, sa už 
sústreďuje na zabezpečenie bývania 
či financovanie zážitkov. Ale tvorba 
životných rezerv  na zabezpečenie 
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BANKY	A POISŤOVNE	· Hypotéky pre mladých sa menia, vzniknúť má daňový bonus

73-tisíc. V roku 2016 pribudlo 17 956 poberateľov. 
Priemerná výška vyplateného príspevku bola 410 
eur za rok,“ vyplýva z analýzy vplyvov na rozpočet, 
ktorá je súčasťou novely.
 
Podmienky pre získanie daňového bonusu na za-
platené úroky sú v podstate dobre známe už zo 
súčasnej praxe. Bonus sa bude dať uplatniť na za-
platené úroky z úveru na bývanie, ktorého výška 
nepresahuje 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť 
na Slovensku určenú na bývanie. Môže ísť o byt 

Z podpory, ktorá spočívala v znižovní úrokovej 
sadzby, by sa tak podľa návrhu mala stať daňo-

vá úľava. „Daňovým bonusom na zaplatené úro-
ky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov 
v príslušnom zdaňovacom období... najviac však 
do výšky 400 eur,“ uvádza znenie novely. Prípadný 
nárok na daňový bonus na vyživované deti pritom 
nezaniká.

Hypotéku pre mladých čer pajú tisíce ľudí. 
„Celkový počet poberateľov k danému dátumu bol 

HYPOTÉKY 
PRE MLADÝCH 
SA MENIA, VZNIKNÚŤ 
MÁ DAŇOVÝ BONUS
Autor:	Ján	Beracka

Hypotéku pre mladých čakajú už dlhšie 
avizované zmeny. Prináša ich novela 
zákona o dani z príjmov, ktorá sa dostala 
do medzirezortného pripomienkového 
konania. Mechanizmus zvýhodnenia zmení 
svoju podobu na daňový bonus. Nový 
systém bude nabiehať od roku 2018. 
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alebo rodinný dom. Bonus na zaplatené úroky sa 
bude môcť uplatňovať v období piatich rokov od 
mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru. V pr-
vom a poslednom roku sa uplatní pomerná časť 
bonusu.

Konkrétny daňovník zároveň musí byť vo veku 
od 18 do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver. 
Priemerný mesačný príjem žiadateľa o úver ne-
smie presahovať hodnotu 1,3-násobku priemer-
nej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky.

Túto sumu zisťuje Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky. Sledovaným rokom z pohľadu príjmov je ten 
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v kto-
rom sa žiadosť o úver podáva.  Do úvahy sa berú 
zdaniteľné príjmy, ktoré sú súčasťou základu dane. 

Daňový bonus sa bude, podľa navrhovaných 
zmien, dať uplatniť aj na úvery, v ktorých sa ob-
javujú spoludlžníci. Vekový limit v takom prí-
pade musia spĺňať všetci, teda aj spoludlžníci. 

V prípade podmienky týkajúcej sa príjmu sa bude 
výška 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy ná-
sobiť príslušným počtom osôb. Ak budú na úvero-
vej zmluve napríklad tri mená, teda dlžník a dvaja 
spoludlžníci, príjmový limit sa bude násobiť čís-
lom tri. Spoludlžníkovi však nárok na daňový bo-
nus na zaplatené úroky podľa navrhovanej novely 
nevznikne.

Súčasný systém štátnej podpory pre mladých sa 
bude nahrádzať postupne. „Od roku 2018 budú 
existovať dva systémy súčasne. Dobeh pôvodnej 
štátnej podpory pre mladých a postupný nábeh 
daňového bonusu. Plný efekt daňového bonusu 
na hypotéky sa prejaví až v roku 2023, keď úplne 
nahradí existujúcu štátnu podporu pre mladých,“ 
uvádza sa v analýze vplyvov na rozpočet.

Ešte stále platný systém štátnej podpory pre mla-
dých funguje na princípe znižovania úrokovej 
sadzby. Zvýhodnená sadzba je znížená o tri per-
centuálne body, dva dotuje štát, jedným prispieva 
samotná banka.
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DRUHOTNÁ PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ 
JE HROZBOU AJ PRE ZDRAVÉ FIRMY

Druhotná platobná neschopnosť je hrozbou aj pre zdravé firmy

Nepriaznivé vonkajšie vplyvy môžu znamenať 
zásadné riziko aj pre vnútorne dobre 
fungujúce firmy. Medzi takéto okolnosti patrí 
aj druhotná platobná neschopnosť, ktorá 
sa môže stať až existenčnou hrozbou.

Autor:	Redakcia	Financial	Report

spoločnosť. V tom horšom, ak vlast-
ník spoločnosti peniaze nemá, res-
pektíve spoločnosť je ,preúverovaná’, 
nastáva takzvaný hotovostný stres, 
v ktorom  je spoločnosť nútená pre-
stať platiť dodávateľom, aby uchova-
la aspoň kritickú prevádzku,“ hovorí 
Juraj Janči. 

„Hovoríme o vzniku druhotnej 
platobnej neschopnosti, teda o stave, 
keď spoločnosť je z pohľadu vlastné-
ho fungovania nastavená dobre, ale 
externou príčinou, ktorou je výpadok 
solventnosti jej dodávateľa, sa dostá-
va do omeškania,“ dopĺňa.

Tento problém pritom môže 
naberať vážnejšie rozmery, keďže 
platobná neschopnosť je nákazlivý 
problém. Podľa Juraja Jančiho totiž 
nastáva reťazová reakcia a vzniká 
skupina viacerých spoločností, v kto-
rej jedna firma dlhuje druhej. 

Pohľadávky	sa	dajú	poistiť
Aj tento problém sa však dá rie-
šiť. Okrem preverovania bonity je 

Riziko	z	externého	
prostredia
Nesplatené pohľadávky totiž vytvá-
rajú začarovaný kruh, z ktorého je 
veľmi zložité vystúpiť. Každá spoloč-
nosť, prirodzene, počíta s tým, že za 
svoje tovary a služby získava od svo-
jich odberateľov finančné prostried-
ky. Druhotná platobná neschopnosť 
nastáva vtedy, keď prostriedky za 
predaný tovar či poskytnutú službu 
neprichádzajú, a firma preto nie je 
schopná uhrádzať vlastné záväzky. 

„Za predpokladu, že spoločnosť 
funguje s určitou maržou, teda je 
zisková, uhrádza z týchto peňazí ná-
kup materiálu, mzdy zamestnancom, 
energie a podobne. Ak vypadne časť 
z týchto peňazí vinou nespoľahlivých 
obchodných partnerov, spoločnosť 
sa dostáva do problému, keďže tie-
to zdroje musí nahradiť inak,“ upo-
zorňuje Juraj Janči, generálny ria-
diteľ spoločnosti Coface Slovensko. 
„V lepšom prípade  firme požičia 
buď sám vlastník, alebo externá 

možné inkaso pohľadávky poistiť. 
„Na slovenskom trhu je viacero spo-
ločností, ktoré poskytujú služby, či 
už preverenia bonity, poistenia od-
berateľov, alebo inkasa pohľadávok. 
Na trhu je aj naša spoločnosť s pois-
tením Coface EasyLiner, v rámci kto-
rého všetky tieto služby poskytuje 
v jednom balíčku. Každej firme, či už 
nášmu klientovi, alebo záujemcovi 
o poistenie, odporúčame, aby si kaž-
dého odberateľa dôkladne preveril 
a najmä sa snažil poistiť si každého 
odberateľa, teda aj takého, ktorý sa 
momentálne javí ako bezproblémový,“ 
radí Juraj Janči.

Poistenie odbremeňuje spoloč-
nosti aj od časovo aj administratív-
ne náročného procesu vymáhania 
pohľadávok. „Dôležité je, aby maji-
teľ pohľadávky mal všetky písomné 
doklady, ako sú napríklad faktúra, 
dodací list, prepravný list, prebe-
rací protokol a podobne. Navyše je 
dobré k týmto dokladom priložiť aj 
uznanie dlhu. Tieto doklady sú veľmi 
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malých a stredných podnikov drahý. 
Vzhľadom na to celý proces komplet-
ne zabezpečujeme my,“ hovorí Juraj 
Janči. 

Situácia klienta sa tak výrazne 
zjednodušuje. „Pre klienta tak zo-
stávajú v podstate len dve povinnos-
ti. Prvou je povinnosť nahlásiť nám 
všetky negatívne informácie, ktoré 
majú o svojich odberateľoch, naprí-
klad úhradu platieb po lehote splat-
nosti. Tou druhou je bezstarostné 
rozvíjanie vlastného podnikania,“ 
uzatvára Janči.

pohľadávok je účinnou prevenciou 
vzniku platobnej neschopnosti.

Výhodou poistenia je aj online 
dostupnosť. „Na webovej stránke co-
facesk.onlinecreditpolicy.com máme 
možnosť dojednať si poistenie po-
hľadávok jednoduchšie cez online 
platformu. Stačí urobiť len niekoľko 
jednoduchých krokov a výsledkom 
je poistná zmluva. Tú stačí podpí-
sať, a keď ju klient zašle k nám, po-
istenie sa mu aktivuje. K tejto mož-
nosti sme pristúpili, keďže vieme, 
aký je čas vlastníkov či manažérov 

nápomocné v prípadnom neskoršom 
súdnom konaní, pokiaľ by sa pohľa-
dávka nedala vymôcť mimosúdne. 

Vymáhanie pohľadávok je dobré-
nechať na externú spoločnosť, ktorá 
sa touto činnosťou zaoberá.  Poistená 
firma však žiadne starosti tohto dru-
hu mať nebude. „V prípade poistenia 
sa klient automaticky ,oslobodí’ od 
týchto činností, keďže ho na základe 
mandátu zastupuje príslušné oddele-
nie poisťovne,“ hovorí Juraj Janči. 

Výhodou pre klienta je aj to, že 
odberateľov poisťovňa preveruje. 
„Poistenie pohľadávok funguje rovna-
ko ako pri inom poistnom produkte, 
len s malou odchýlkou, ktorou je kla-
sifikácia poistného rizika. Poistným 
rizikom pri poistení pohľadávok je 
miera pravdepodobnosti úpadku od-
berateľa. To je vyhodnotené na zákla-
de poistno-matematických modelov 
a aplikuje sa na podmienky konkrét-
neho záujemcu o poistenie. Následne 
rozsah a objem poistného rizika je 
určený pre každého odberateľa zvlášť 
na základe našich finančných analýz,“ 
upozorňuje Juraj Janči.

Poistenie Coface EasyLiner je 
určené malým a stredným spoloč-
nostiam s obratom menším ako tri 
milióny eur. Práve malých a stred-
ných spoločností sa týka viac ako 
polovica bankrotov. Poistenie úhrady 

Coface – Váš partner pri poistení pohľadávok

Online poistenie rizika nezaplatenia faktúr. 
Produkt vyvinutý špeciálne pre malé a stredné firmy.
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ÚČET ZA PROBLÉMY 
NA CESTÁCH 
MÔŽE BYŤ OBROVSKÝ, 
POMÔŽE POISTENIE

BANKY	A POISŤOVNE	· Účet za problémy na cestách môže byť obrovský, pomôže poistenie 

Cestovné poistenie nechýba vo výbave 
dovolenkárov, ktorí nechcú zbytočne riskovať. 
Z príjemnej cesty za teplom môže byť ľahko 
dráma a napríklad vysoký účet za lekárske 
ošetrenie môže letnú dovolenku zmeniť 
na nočnú moru. S cestovným poistením 
sa dá mnohým problémom predísť. 

Autor:	Ján	Beracka

v cestovnom poistení. Dohromady 
sme evidovali 9 088 škôd, rok pred-
tým ich bolo až 12 101. Celkovo sme 
však vyplatili klientom škody v rov-
nakej výške ako rok predtým, a to 
v sume 3,84 milióna eur. Za jednu 
poistnú udalosť sme vyplatili v prie-
mere 498 eur, čo predstavuje viac 
ako tridsaťpercentný nárast oproti 
predchádzajúcemu roku,“ bilancuje 

Problémy	na	cestách	môžu	
byť	veľmi	drahé
Komplikácie na cestách môžu byť po-
riadne nákladné. Spoločnosť Allianz 
– Slovenská poisťovňa zaregistrova-
la, že hodnota škôd, ktoré vyplývali 
z cestovného poistenia, sa v minu-
lom roku zvýšila. „Slováci minulý 
rok cestovali menej, čo sa odrazilo 
na menšom počte poistných udalostí 

riaditeľ odboru likvidácie poistných 
udalostí Allianz – SP Milan Rajec. 

Spoločnosť Generali eviduje za 
minulý rok taktiež tisícky poistných 
udalostí plynúcich z cestovného po-
istenia. „Len minulý rok poisťovňa 
Generali zaznamenala v cestovnom 
poistení viac ako päťtisíc poistných 
udalostí. Klientom tak vyplatila 
takmer 2,5 milióna eur,“ informuje 
poisťovňa. 

„Dojednať si cestovné poistenie 
s neobmedzeným krytím liečebných 
nákladov odporúčame dovolenkárom 
najmä pri cestách do zámorských 
krajín ako USA, Kanada, ale vysoký 
účet vám môžu vystaviť aj v iných 
„západných“ krajinách, kde sú poplat-
ky za ošetrenie a liečenie často vyššie 
ako u nás,“ odporúča vedúca oddele-
nia strategických partnerov v Allianz 
– SP Katarína Janáková. Účet za zdra-
votnú starostlivosť sa môže vyšplhať 
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potvrdenie je potrebné žiadať od 
leteckej spoločnosti. 

Súčasťou cestovného poistenia 
sú aj asistenčné služby. Tie klientom 
pomôžu zorientovať sa v kompliko-
vanej stresovej situácii a obmedziť 
škody. Typickou problémovou situ-
áciou môže byť napríklad dopravná 
nehoda. „Nehodovosť na európskych 
cestách má od roku 2001 stúpajúcu 
tendenciu. Najviac smrteľných nehôd 
sa stalo na rumunských a bulhar-
ských cestách. Na základe štatistík 
z roku 2015 sú však nebezpečné aj 
tie chorvátske,“ informuje spoločnosť 
Deluvis. 

Dopravná nehoda je stresovou si-
tuáciou a operátor asistenčných slu-
žieb môže byť nápomocný. Klientom 
pomôže riešiť akútne problémy a zá-
roveň poskytne informácie o tom, 
čo je dôležité pre riešenie škodovej 
udalosti.

mať jasno v tom, ktoré riziká pois-
tenie kryje. Rozsah krytých rizík je 
podľa individuálnych potrieb možné 
rozšíriť o pripoistenia.

Cestovné poistenie zároveň po-
máha aj v situáciách, keď sa žiadna 
cesta vlastne neuskutoční. „V prí-
pade leteckej prepravy je cestovné 
poistenie nápomocné nielen pri 
ochrane batožiny, ale zároveň aj 
pri meškaní či zrušení letu. Ak ces-
tujete prostredníctvom cestovnej 
kancelárie či agentúry, je potreb-
né obrátiť sa priamo na delegáta 
a domáhať sa svojich práv. Turisti 
cestujúci na vlastnú päsť, resp. in-
dividuálne, by mali aj v tomto prí-
pade kontaktovať svoju poisťovňu, 
v ktorej majú cestovné poistenie 
uzatvorené,“ upozorňuje spoloč-
nosť Deluvis.  Dôležité v tomto 
prípade je potvrdenie o tom, že let 
sa oneskoril, alebo zrušil. Takéto 

do súm, ktoré sú pre bežného člove-
ka nezvládnuteľné. „Zatiaľ najvyšší 
účet za škodu v cestovnom poistení 
v rámci celej skupiny Allianz bol vyše 
pol milióna eur za ošetrenie klienta, 
ktorý pri nehode v zahraničí utrpel 
vážne poranenie hlavy s následným 
opuchom mozgu, a takmer tri me-
siace strávil v tamojšej nemocnici na 
jednotke intenzívnej starostlivosti, 
bez možnosti prevozu domov,“ hovo-
rí Rajec.

Pomoc	v	rôznych	situáciách
Najdrahšími poistnými udalosťami 
sú zdravotné komplikácie, cestovné 
poistenie však kryje aj iné nepríjem-
né situácie. Klienti poisťovní môžu 
okrem poistenia liečebných nákladov 
a úrazu získať v rámci cestovného 
poistenia aj poistenie zodpovednos-
ti za škodu, či poistenie batožiny. Je 
dôležité už pri uzatváraní poistenia 

Zdroj: Allianz – SP

Destinácia Výška škody (v eur) Opis

Nemecko 72 000 Utopenie po páde do rieky (smrť úrazom)

Egypt 45 000 Krvácanie do mozgu

Grécko 31 000 Zlomená noha

Libéria 25 000 Operácia slepého čreva spojená s prevozom do inej krajiny

Nórsko 19 000 Viacnásobná zlomenina po havárii na štvorkolke

Thajsko 17 000 Žalúdočné ťažkosti

Čína 16 000 Srdcový infarkt

Veľká Británia 15 000 Zápal pľúc

Grécko 15 000 Zápal žlčníka

Cyprus 14 000 Pomliaždeniny po páde zo schodov

Čína 14 000 Náhle úmrtie po zlyhaní srdca

Vybrané poistné udalosti v cestovnom poistení v roku 2016 a výška škody
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NEMECKÉ FIRMY 
SÚ PRE SLOVENSKO DÔLEŽITÉ

INVESTÍCIE	· Nemecké firmy sú pre Slovensko dôležité 

Štrajk v bratislavskom závode spoločnosti 
Volkswagen upriamil pozornosť 
na investície, ktoré na Slovensko prišli 
z Nemecka. Najsilnejšia krajina eurozóny 
je pre Slovensko významným obchodným 
partnerom a na našom území pôsobí 
množstvo nemeckých firiem.

Autor:	Ján	Beracka

Bratislavská automobilka tak môže 
ľahko vypadnúť z rôznych rebríčkov, 
hoci z pohľadu Slovenska patrí tento 
závod k dôležitým zamestnávateľom. 
V roku 2016 Volkswagen Slovakia vy-
robil 388 687 automobilov, vytvoril 
obrat 7,6 miliardy eur a zisk 234,1 
milióna eur. Hodnota investícií zo 
strany Volkswagenu Slovakia do-
siahla v minulom roku výšku 550,7 
milióna eur. Spoločnosť v roku 2016 
v bratislavskom závode zamestnávala 
12 300 ľudí. 

Význam nemeckých firiem pre 
Slovensko je zrejmý aj pri pohľa-
de na údaje o zaplatených daniach. 
„Podiel nemeckých a rakúskych fi-
riem na daniach, ktoré zaplatilo 200 
najväčších podnikov na Slovensku 
vrátane finančného sektora, pred-
stavuje 26 percent,“ upozorňuje 

Počet	firiem	je	nejasný,	ich	
význam	je	veľký
Ich presný počet sa podľa spoločnos-
ti Bisnode dokonca nedá presne určiť 
vzhľadom na to, že v rámci štruktúr 
firiem existujú rôzne vlastnícke vzťahy. 
„Nemecké spoločnosti sú významným 
hráčom slovenskej ekonomiky. Podľa 
našich dát ovládajú tamojší podnikate-
lia takmer 2 400 firiem na Slovensku. 
Ich konečný počet však môže byť ešte 
vyšší, keďže môžu firmy na sloven-
skom trhu ovládať prostredníctvom 
svojich dcér registrovaných v iných 
krajinách. To je napríklad aj prípad 
spoločnosti Volkswagen. Tá sloven-
skú fabriku Volkswagen Slovakia 
ovláda prostredníctvom spoločnosti 
Volkswagen Finance Luxemburg,“ ho-
vorí Jiří Skopový, riaditeľ Bisnode pre 
Českú republiku a Slovensko.

Slovensko-nemecká obchodná a prie-
myselná komora (SNOPK) s odvola-
ním sa na analýzu spoločnosti BMB 
Leitner, ktorá použila údaje z roku 
2015. Nemecké firmy v roku 2015 
na Slovensku zaplatili dane vo výške 
okolo 400 miliónov eur. 

Význam nemeckých firiem na 
Slovensku je veľký už dlhodobo. „Do 
konca roku 2015 preinvestovali ne-
mecké firmy na Slovensku podľa 
údajov Nemeckej spolkovej banky 
7,5 miliardy eur a zamestnali 121 000 
pracovníkov,“ upozorňuje SNOPK. 

Typické	problémy	trápia	aj	
nemeckých	investorov
Aj týchto firiem sa však dotýkajú 
problémy, ktoré má slovenské podni-
kateľské prostredie. „Zahraničné fir-
my vnímajú naliehavo nutnosť trestať 
korupciu a zlepšiť vymožiteľnosť prá-
va. V oblasti daní a odvodov považujú 
za neprimerané časté nekoncepčné 
zmeny v legislatíve a vysoké daňo-
vo-odvodové zaťaženie. Na druhej 
strane pozitívne oceňujú pracovné 
nasadenie ľudí. Verím, že daňová 
spoľahlivosť zahraničných spoloč-
ností bude našu vládu motivovať lep-
šie investorom porozumieť,“ uviedla 
Renáta Blahová, partnerka v spoloč-
nosti BMB Leitner a autorka štúdie.  
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zreteľne prejaviť na trhu práce. Na to 
bude potrebné ešte prestaviť niekoľko 
výhybiek,“ podčiarkuje Slezák.Okrem 
ťažkostí s hľadaním pracovnej sily sa aj 
Slezák sťažuje na problémy Slovenska 
s korupciou. „Vláda tu má ešte veľa čo 
robiť. Okrem problémov na pracov-
nom trhu by to predovšetkým zname-
nalo zaoberať sa bojom proti korupcii 
a neserióznym praktikám vo verejnom 
obstarávaní,“ hovorí.

Absolventi z jeho pohľadu jedno-
ducho nie sú pripravení pre prax. 
„Absolventom celkom zreteľne chý-
ba použiteľnosť v praxi,“ vysvetľu-
je Slezák. Na tom ešte nemohlo nič 
zmeniť ani zavedenie duálneho vzde-
lávania. „Tento systém naznačuje 
správne smerovanie. Ale počet žiakov 
duálneho vzdelávania musí v celej 
krajine ešte výrazne stúpnuť, aby sa 
to zo strednodobého hľadiska mohlo 

Slovensko má vo všeobecnosti prob-
lémy aj v oblasti vzdelávania, čo cel-
kovo znižuje spokojnosť investorov. 
Na slovenskom trhu sa totiž prejavuje 
problém s dostupnosťou pracovnej sily. 
„Nedostatok odborníkov sa stal najsil-
nejšou brzdou rastu,“ hovorí prezident 
SNOPK Vladimír Slezák. „Mnoho fi-
riem nenachádza takých pracovníkov, 
akých potrebuje. To platí takmer pre 
všetky odvetvia,“ dodáva.

Zdroj: Bisnode

Poradie Nemecký majiteľ Dcérska 
firma Oblasť podnikania Veľkosť po-

dielu v %
Základný

kapitál
Tržby 

v r. 2015
Zisk

v r. 2015

1 E.ON Beteiligungen 
GmbH

E.ON 
Slovensko, 

a. s.
Profesné, vedecké a 
technické činnosti 100 317 109 800 116 734 23 283 064

2 Secop Beteiligungs 
GmbH Secop, s . r. o. Spracovateľský 

priemysel 100 91 742 160 189 364 911 2 092 252

3 Edscha Holding GmbH
Gestamp 
Finance 

Slovakia, 
s. r. o.

Administratívne a 
podporné činnosti 75 100 005 000 N/A -525 153

4 PHOENIX International 
Beteiligungs GmbH

PHOENIX 
Slovakia 
Holding, 

s. r. o.

Profesné, vedecké a 
technické činnosti 100 57 668 000 46 221 -9 179

5 Johns Manville Europe 
GmbH

Johns 
Manville 
Slovakia, 

a. s .

Spracovateľský 
priemysel 100 53 570 736 138 032 776 20 703 075

6 Hella Holding 
International GmbH

Hella 
Slovakia 
Holding 

s. r. o.

Administratívne a 
podporné činnosti 100 47 003 518 N/A 10 074 274

7
Industriewerk Schaeffler 

INA – Ingenieurdienst, 
Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung

Schaeffler 
Skalica, spol. 

s r. o.
Spracovateľský 

priemysel 100 44 828 587 477 541 000 10 850 000

8 Danfoss Power Solutions 
Holding GmbH

Danfoss 
Power 

Solutions, 
a. s.

Spracovateľský 
priemysel 100 39 000 000 81 922 661 4 446 625

9 Nordzucker AG Považský 
cukor, a. s.

Spracovateľský 
priemysel 96,8 39 838 967 122 253 914 -5 558 642

10
Industriewerk Schaeffler 

INA – Ingenieurdienst, 
Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung

Schaeffler 
Kysuce, spol. 

s r. o.
Spracovateľský 

priemysel 100 36 040 000 520 070 000 11 885 000

TOP 10 nemeckých investorov na Slovensku
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PRÍBEH: 
NEVERIL SOM 

NA OSUD, 

KÝM MI NEPRIHRAL 
ŽIVOTNÚ PRÍUČKU! 

Príbeh: Neveril som na osud, kým mi neprihral životnú príučku!

Autor:	Redakcia	Financial	Report

Nerozumel som jeho otázke, ako to myslí, že som 
tu načierno. Nakoniec mi vysvetlil, ako on bol 
„len“ v Prahe minulý rok a zlomil si nohu pri páde 
zo Seagwaya počas prehliadky mesta. A nestačil 
mu ani Európsky preukaz zdravotného poistenia, 
jednoducho, platil za pobyt v nemocnici zo svoj-
ho. Prevoz tiež nebol najlacnejší. Pretože aj Česko 
je už zahraničie, aj keď sa v ňom cítime stále ako 
doma.

Všetko sa to začalo obyčajnou otázkou kolegu: 
„A ty si tu načierno?“ Pozeral som na neho tak 

trochu vyjavene. Sedeli sme v pražskej kaviarni a ja 
som sa už tešil, že pracovný stres opadol, predo 
mnou je len radosť z dobrého biznisu a rodina, s kto-
rou sme si naplánovali cez víkend výlet do Rakúska. 
Nie príliš ďaleko. Pár kilometrov za Bratislavou sa 
rozprestierajú krásne cyklistické trate, lužné lesy 
a dunajské luhy, kde vždy radi relaxujeme.
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Premýšľal som nad jeho slovami a vnímal, že dnes 
je síce svet globálny, hranice akoby neexistovali 
a ja som zaspal s pocitom, že som trochu nezodpo-
vedný. Cestou domov som doslova tlačil kilometre 
a vydýchol som si, keď som prišiel na Slovensko 
a nič sa mi nestalo. Vtedy som si prvý raz uvedomil, 
že stať sa môže čokoľvek.

Chodíme do Poľska na trhy, do Rakúska za pamiat-
kami, do Budapešti za dobrým vínom a kúpeľmi. 
Krátke výlety, pri ktorých vlastne nikto nevie, či 
sa mu niečo nemôže stať. Áno, nie je najlepšie vy-
rážať do sveta s očakávaním toho najhoršieho, ale 
ako môj starý otec hovoril, pripravenému sa nič 
stať nemôže. Premýšľal som nad tým, ako často 
dnes cestujeme za hranice a načierno. Bez krytia. 
K moru si rezervujeme cestovné poistenie automa-
ticky, a pritom je menšia šanca, že sa mi niečo sta-
ne pri oddychu na ležadle, ako na cyklistickej ceste 
v Rakúsku.

Bol som rozhodnutý, že sa aspoň poistím. No na-
koniec som prišiel domov a radosť z návratu všet-
ko rozptýlila.  Manželka s deťmi vyberala na leto 
dovolenku. Jasné, že last minute, pretože nie som 
nikdy z tých, kto chce platiť za niečo viac. Ako 
sa hovorí, utrácajú len chudobní, bohatí sporia. 
A vtedy som to akosi pochopil druhý raz. Načo 
platiť niekoľkokrát za rok poistenie, keď celoroč-
né vyjde lacnejšie? Lenže sa mi nechcelo príliš sa 
zaoberať podmienkami a povedal som si, že to je 
ešte ďaleko. 

Až keď sme zložili v Rakúsku bicykle, uvedomil 
som si, že riskujeme celá rodina. Zrazu som bol 
nepríjemný spoločník. Manželka sa pýtala, čo mi 
je, decká som nechcel stratiť z dohľadu a celý vý-
let sa premenil na nočnú moru, keďže som si sám 
pripadal nezodpovedne a zrazu videl všetko, čo sa 
môže stať. 

Preto som si dal záväzok a našiel poistenie platné 
24 hodín denne, po celý rok a s územnou platnos-
ťou celý svet. Keďže som vedel, že cez leto chodíme 

do hôr a už na ďalší víkend máme naplánované 
Roháče, našiel som celoročné cestovné poistenie, 
ktoré kryje aj pomoc Horskej záchrannej služby na 
Slovensku.  Ešte v ten deň som vlastne uzatvoril 
rodinné poistenie, ktoré kryje mňa, manželku aj 
obe deti. 

Všetko bolo rozprávkovo krásne, pochod cez roháč-
ske plesá bol úžasný a nikomu z nás nenapadlo, že 
o pár minút sa nad nami bude vznášať záchranár-
sky vrtuľník.

Osud je však nevyspytateľný a často nám posiela 
náznaky, aby nás varoval. A ja som ho našťastie tes-
ne pred túrou vypočul. Manželka sa obzrela, niečo 
chruplo, spadla na zem a jej členok začal napúchať 
neuveriteľnou rýchlosťou. Bolo očividné, že nejde 
o nič vážne, no aj to, že šesť kilometrov drsným 
zrázom jednoducho nezvládne. Horská služba mu-
sela zasiahnuť vrtuľníkom. 

Nakoniec bol členok podvrtnutý a puknutý. O pár 
dní sa usmievala doma a ja som vedel, že bude 
v poriadku. Až večer som si náhodne pozrel, koľ-
ko by stál taký zásah bez poistenia. S vrtuľníkom 
by sa vyšplhal až do výšky 4 500 eur. Vtedy som 
bol rád, že s manželkou všetko dobre dopadlo, že je 
to „len“ členok a o pár dní bude znova behať. A od-
ľahlo mi, že sa ma kamarát v jednej kaviarni pred 
pár týždňami spýtal vetu, či som v Prahe načier-
no. Chvíľu som premýšľal, či by som mu nemal dať 
percentá z usporených peňazí, no nakoniec som sa 
rozhodol, že za ne radšej pre rodinu vyberiem neja-
kú krátku dovolenku pri mori. Minimálne ušetrím 
na cestovnom poistení.
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Počasie	si	treba	nájsť
Dá sa povedať, že na Srí Lanke zlé počasie nie je, 
respektíve kedykoľvek v roku sa tam vyberiete, 
môžete naraziť na slnečné dni, alebo na obdobie 
dažďov. No a tie sa nedajú porovnávať s našimi 
prehánkami, dokonca ani s búrkami. Je to akoby 
niekto nad vami roztrhol nebo a vylial vodu pria-
mo na vás. Monzúnové lejaky sú niečo, čo pokazí 
zážitok z cestovania a zároveň veľmi často pôsobia 
nepríjemne aj záplavy a zosuvy pôdy. No v princí-
pe platí, že ak na jednej strane Srí Lanky prší, na 
druhej je jasno. 

Ostrov má totiž tropické podnebie a chýbajú 
mu typické hranice medzi ročnými obdobia-
mi. Všeobecne platí, že dažde sú v západných, 

SRÍ LANKA 
–  KRAJINA, 
KTORÁ VÁS 
VYLIEČI!

Malý ostrov medzi Áziou 
a Indiou, kde sa stretli 
európski kolonizátori, 
aby vytvorili jedinečné 
miesto na Zemi. Stretávajú 
sa tu všetky chute sveta 
a vytvárajú mozaiku, 
ktorá dokáže vyliečiť 
dušu, telo a najmä 
uponáhľaný spôsob 
západného života. 

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Marek	Mittaš
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južných a centrálnych oblastiach ostrova od 
mája do júla a do severných a východných ob-
lastí prichádzajú mraky v decembri a januári. 
Najteplejšie tu je od marca do apríla. V apríli do-
sahuje more teplotu až 30 ºC. Najmenej zrážok 
padne v januári a februári. Preto je v súčasnosti 
tento ostrov už dlhodobo prezentovaný ako celo-
ročná destinácia.

Veľmi	sa	neokúpete,	ale...
Srí Lanka nie je a ani nikdy nebude plážovou kra-
jinou. Ak chcete ležať pri mori a užívať si pokoj-
nú hladinu, vyberte si napríklad Karibik, Thajsko 
alebo Egypt. Srí Lanka je totiž domovom surferov, 
a to pozdĺž celého pobrežia. To znamená, že hoci 
si tu namočíte nohy a spravíte pár záberov, skôr či 

neskôr príde vlna, ktorá vám pokazí pomalé pláva-
nie. Pre vodné športy je to však raj na Zemi. 

Záchranou sú však neďaleké Maledivy. Sú hojne 
navštevované turistami, ktorí prebehli krásy Srí 
Lanky krížom-krážom, ale nakoniec si chcú vychut-
nať pohodlie pokojných pláží, pretože táto roman-
tická oáza je od Srí Lanky len hodinu letu, čo je už 
zanedbateľná vzdialenosť. 

Musíte	vidieť
Srí Lanka je krásna celá, ale medzi zastávky, kto-
ré nemôžete minúť, patrí rozhodne safari. Tých tu 
nájdete mnoho, stačí sa na ktoromkoľvek mieste 
spýtať miestnych predajcov. Vidieť môžete geko-
ny, varany, slony, krokodíly, ale aj mačkovité šelmy 
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najlepšie čaje sveta. Šálka čaju tu vonia inak ako 
doma a podáva sa s mliekom a cukrom. 

Bezzubý	Budha
Povinnou zástavkou na Srí Lanke musí byť mesto 
Kandy. Dýcha atmosférou lotosového kvetu, čo 
v praxi znamená, že okamžite po vstupe do mes-
ta vás privíta silná aróma vonných tyčiniek. Tie 
tu horia všade. Ich najvyššia koncentrácia je však 
v chráme Budhovo zuba. Pri vchode si môžete za 
pár drobných kúpiť vlastné, alebo aspoň čerstvé 
lotosové kvety na uctenie Budhu. Chrám je známy 
práve relikviou Budhovho zuba, no ten neuvidíte, 
prakticky sa vystavuje len počas výnimočných uda-
lostí. No a to návšteva turistov, ktorých sa tu mie-
sia davy, takouto udalosťou nie je. Mimochodom, 
nezabudnite si vlhčené handričky na umytie chodi-
diel, po celom chráme budete chodiť bosí spoločne 
so stovkami iných bosých turistov. Následnú sta-
rostlivosť o chodidlá hravo zvládnu aj v niektorom 
z ajurvédskych centier.

Podklad	pre	zdravie
Srí Lanka sa stala známou ajurvédskymi hotelmi. 
Tie z vás za pár dní urobia doslova nového člove-
ka. Masáže, tinktúry, špeciálne nápoje a polievky. 
To všetko je lahôdka pre telo aj chuťové poháriky. 
Netreba sa ľakať, ak uvidíte domácich iba tak se-
dieť kdesi na múriku a vyjedať rukami kari, teda 

z pohodlia džípu a v živej prírode. Zaujímavosťou 
je Pinnawala, sloní sirotinec, kde sa slonov dotkne-
te naozaj zblízka a s pocitom, že ste vstupenkou 
prispeli aj na šľachetnú záchranu opustených slo-
ních mláďat, ktoré tu ostali zväčša po zabitých ro-
dičoch. Skalné chrámy v Dambulle sú plné budhov 
a na tomto mieste pochopíte, že sa niet kam poná-
hľať, že svet si treba všímať a prežívať ho naplno. 
Z Levej skaly budete mať výhľad na tropický ostrov 
ako na dlani priamo z ruín paláca kráľa Kasyapu 
na 183 metrov vysokom brale. Je divom sveta a pa-
miatkou UNESCO. Kráľovské mestá, záhrady s ko-
reninami, ryžové polia sú zaliate horúcim slnkom 
až po Nuwara Eliya, ktoré má výšku vyše 1 800 
metrov nad morom. Pripravte si však svetre, dvad-
sať stupňov je tu aj v lete, ale práve tu dozrievajú 
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ryžu s rôznymi druhmi mäsa. Je to tu štandardom. 
Príbor dostanete len v reštauráciách a hoteloch pre 
turistov, domáci príbory a taniere neumývajú, rad-
šej si oblížu prsty. 

Červené	sliny
Pokoj, úsmev, dobrá nálada. To je to prvé, čo si na 
Srí Lanke všimnete, ale nie je za tým budhistická 
nirvána. K pohodovému životu prispieva betel. Je 
to zmes betelových listov, vápna, semienok palmy, 
ktoré tu domáci žujú. Sprievodným javom je vypľú-
vanie červenej tekutiny, pretože betel podporuje 
tvorbu slín. 

Potom to príde... Betel prináša ľahké opojenie, 
v ktorom sa príjemne usadíte a užívate si východy, 
západy slnka, trúbiace tuktuky, more, aj tlačenicu, 
a zisťujete, ako vám je dobre. Domov si však túto 
najrozšírenejšiu ázijskú drogu nenoste. Na ulici 
v stánku stojí pár centov a čo sa stalo na Srí Lanke, 
to tu aj ostane. 
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HODINKY, 
KTORÉ UKAZUJÚ 
VIAC AKO PRESNÝ ČAS

VOĽNÝ	ČAS	· Hodinky, ktoré ukazujú viac ako presný čas

Hodinky na zápästí sú vecou prestíže, 
exkluzívnym šperkom a zároveň vyjadrujú 
vzťah človeka k hodnotám. Teda to platí 
vtedy, ak zvolí nositeľ ten správny typ.

Autor:	Marek	Mittaš

hodinárstiev. Patrí k najrenomova-
nejším svetovým značkám. Ak by ste 
chceli tieto hodinky vlastniť, bude-
te potrebovať vycestovať napríklad 
do Hongkongu, Šanghaja, prípadne, 
samozrejme, do Švajčiarska. Jedna 
značková predajňa je však otvorená 

Zosobnený	čas
Hodinky čas ukazujú, no prezrádzajú 
omnoho viac. Sú generačnou záleži-
tosťou a nezriedka aj dedičným šper-
kom. Dokážu  nielen uchovať hodno-
tu peňazí, ale ju dokonca znásobovať. 
Stačí si vybrať správnu značku, ktorá 
vystihuje manažérov, ktorí nemyslia 
len v krátkodobých horizontoch.

Girard-Perregaux
Švajčiarska rodinná manufaktúra, kto-
rá nikdy nestavala na komercii, ale 
doslova výrazným spôsobom ovplyv-
nila vývoj smerovania švajčiarskeho 
hodinárstva. Značka je dodnes jednou 
z najprestížnejších a modely hodiniek 
nenájdete v bežnej predajnej sieti 
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Dépraz s 58 kameňmi. Úchvatné, bri-
lantné, moderné, doslova manažérske. 

Jaeger-LeCoultre
Hodinky, ktoré dnes patria pod kon-
cern Richemont, ale ich historické za-
čiatky sa zrodili v dielni švajčiarskeho 
hodinára menom Antoine LeCoultre. 
Nebola to tak celkom dielňa, s bratom 
začínal v tridsiatych rokoch devätnás-
teho storočia v kuchyni. No v roku 
1860 už táto firma zamestnávala viac 
ako 600 pracovníkov a dodnes si drží 
svoje hodnoty. Do každých náramko-
vých hodiniek sa vtesná viac ako 300 
súčiastok, z ktorých sú niektoré také 
maličké, že nie sú viditeľné bežným 
okom. Zostavenie jedných hodiniek 
trvá približne osemnásť mesiacov. 
Dodnes sa firma hrdí mechanizmom 
z najdrobnejších súčiastok. Nosiť ta-
kéto dielo na ruke tak už rozhodne 
nie je len o tom, že sa pozriete, koľko 
je hodín. Je to vlastne malý poklad 
a unikát, ktorý podčiarkuje aj vý-
znamnú osobnosť ich nositeľa.

naspäť a udržal tradíciu poctivej práce 
do dnešných dní.

Pierre	DeRoche
Kvalita, luxus a nápaditosť sa nemu-
sia zákonite spájať len s firmou, ktorá 
má dlhú históriu. Príkladom je značka, 
ktorej tradícia sa začala len nedávno 
a získala si srdcia používateľov kva-
litou aj vyhotovením. Ide o hodinky 
Pierre DeRoche. V tomto prípade je 
zaujímavý príbeh lásky dvoch ľudí, 
Carole a Pierra, ktorý sa začal pred 
viac ako tridsiatimi rokmi. Vo Valle 
de Joul založili svoju výrobu hodiniek 
v roku 2004. Svoju prácu postavili na 
štýle rozdielnom od ostatných, bri-
lantne miešajú estetiku s technologic-
kými vymoženosťami a originalitou. 
Ako hovoria zakladatelia, každé ho-
dinky vychádzajú z perfektnej rovno-
váhy odrážajúcej chémiu medzi pármi. 
Sú teda dokonalou párovou ozdobou, 
lepšou ako nepraktické obrúčky. 
Jednou z  „vychytávok“ je model TNT 
Roayal Retro BB so strojčekom Dubois 

aj v Prahe. Celá slávna história sa za-
čala odvíjať v roku 1791, keď Jean- 
-François Bautte vytvoril svoje prvé 
hodinky. Vtedy mal len devätnásť ro-
kov. Svoj talent rozvíjal a jeho meno 
sa objavilo v tej najvyššej spoločnos-
ti. Dokonca aj v dielach klasikov ako 
Alexandre Dumas, Honoré de Balzac 
a John Ruskin. V roku 1854 sa stala zo 
spoločnosti Girard & Cie firma Girard- 
-Perregaux vďaka tomu, že sa Constant 
Girard oženil s Máriou Perregaux. Roky 
plynuli a spoločnosť prichádzala s ino-
váciami a s množstvom patentov, me-
dzi ktoré patria napríklad zobrazenie 
rôznych časových zón, alebo chrono-
graf v dámskych hodinkách. Mať tieto 
hodinky na ruke tak nie je len o čase, 
ale o skutočnej nadčasovosti.

ORIS
Rodokmeň značky je pri hodinkách, 
zvlášť tých švajčiarskych, významným 
artiklom, ktorý tvorí cenu aj hodnotu. 
Zároveň za ich súčasnými modelmi 
vždy stojí jedna charizmatická posta-
va talentovaného hodinára. V tomto 
prípade ním bol Georges Christianem, 
ktorý históriu značky založil v roku 
1904 a vyniesol na piedestál. V roku 
1911 sa stali extra známe modely 
v štýle ArtDeco, čo znamenalo, že sa 
firme podarilo spojiť umenie s tech-
nologickým kumštom. Hodinky 
boli hitom vo vyššej triede naprieč 
Európou, ale aj v britských kolóniách. 
Po smrti zakladateľa prešla manufak-
túra na dedičov, no veľmi ťažko niesla 
hodinársku krízu v sedemdesiatych 
rokoch, keď lacné hodinky znamenali 
skúšku pre najprísnejších remesel-
ných výrobcov. Nakoniec však spoloč-
nosť prekonala aj predaj výroby spo-
ločnosti ASUAG. Ten však nebol pre 
firmu šťastný, skoro ju vytrhol z pozí-
cie top výrobcov, no nakoniec pôvod-
ný manažment odkúpil manufaktúru 
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FERRARI 812 
SUPERFAST

AUTO-MOTO	· Ferrari 812 Superfast je rýchle a silné 

Ikonická spoločnosť Ferrari predstavila 
v roku 2017 superšportový model 812 

Superfast. Nové športové kupé 
s talianskym pasom je 

skutočne rýchle. 

Zdroj:	TS	Ferrari	

Foto:	Ferrari
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Spoločnosť Ferrari je synonymom rýchlosti, 
a auto s označením 812 Superfast túto povesť 

talianskej značky potvrdzuje. Maximálna rýchlosť 
novinky 812 Superfast je totiž na úrovni 340 ki-
lometrov za hodinu. Z nuly na sto sa nové Ferrari 
zrýchli za 2,9 sekundy, s dvestovkou môžu moto-
risti počítať za 7,9 sekundy.

Tieto parametre sú vysvedčením motora s maximál-
nym výkonom 588 kilowattov, teda 800 konských 
síl. Tento agregát ponúka dvanásť valcov. Objem 
pohonnej jednotky je v rozmedzí od 6,2 litra do 6,5 
litra. Tento výkon motor dosahuje pri 8 000 otáč-
kach za minútu. Maximálny krútiaci moment je na 
úrovni 718 Newtonmetrov, nové Ferrari ho ponúka 

JE RÝCHLE A SILNÉ 
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pri 7 000 otáčkach za minútu. Vodiči môžu počítať 
so sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou. 

Model 812 Superfast má v porovnaní s Ferrari 
F12berlinetta väčší výkon. Stal sa tak najrýchlejším 
autom z Maranella určeným na cesty. Výnimkou sú 
len vozidlá z limitovaných špeciálnych sérií. 

Vodiči musia počítať s kombinovanou spotrebou na 
úrovni 14,9 litra na 100 kilometrov. Auto vypúšťa 
340 gramov CO2 na kilometer. 
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Dĺžka modelu 812 Superfast je 4 657 milimetrov, 
šírka 1 971 milimetrov a výška 1 276 milimet-
rov. Rázvor kolies je 2 720 milimetrov. Objem 
kufra je 92 litrov a rozmer diskov je 20 palcov.  
Tento model stavia na svojich predchodcoch 
F12berlinetta a F12tdf. Automobilka sa chváli 

tým, že v porovnaní s modelom F12berlinetta 
dokázala výrazne vylepšiť aerodynamický koe-
ficient. Tento ukazovateľ vyjadruje aerodyna-
mické vlastnosti vozidla, ktoré majú vplyv na to, 
akým spôsobom prúdi vzduch okolo karosérie 
auta.
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Drsná	škola	
Súčasná	grafika	účtuje	
s	dejinami	
21. 7. — 5. 11. 2017
Esterházyho palác – 3. poschodie, 
Bratislava 
Kurátorky: Lucia Gavulová,
Alexandra Kusá

Výstava Drsná škola, ako napovedá 
jej podnázov, je venovaná súčasnému 
umeniu, konkrétne skupine autorov 
„súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto 
aktuálnom „sofistikovanom“, „plura-
litnom“, „postprodukčnom“ a hranice 
prekračujúcom svete umenia. 

Grafika je klasický výtvarný žáner 
so silnou domácou tradíciou, preto 
je výstava i zostava autorov nielen 

Zdroj	a	foto:	SNG

VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac júl/august

vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti 
poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak 
dnes pomenovať skupinu so spoloč-
nými i s rozdielnymi ideálmi, zážitka-
mi, postupmi: znakmi aj formálnou 
podobnosťou a obdobným prístupom 
k svetu, než Drsnou školou s celým 
jej nákladom/backgroundom literár-
nych, vizuálnych a iných asociácií?

Ponuka	sprievodných	
programov
Každá streda 5. 7. – 6. 9. | 21.00
Letné kino Film Europe
v Berlinke SNG
Slovenská národná galéria a Film 
Europe Media Company prinášajú 
do Berlinky desiatku žánrovo rôzno-
rodých filmov od špičkových európ-
skych režisérov. 

umeleckou skutočnosťou aj umelec-
kohistorickým konštruktom, „so-
ciálnou sieťou“ a svojho druhu aj 
„generačnou výpoveďou“. Kurátorky 
Lucia Gavulová a Alexandra Kusá 
predstavia výber autorov v mono-
grafických zostavách a zároveň ich 
dielo umiestnia do kontextu – tak 
sa stretnú diela starého a moderné-
ho umenia od grafikov ako Albrecht 
Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay 
so šesticou súčasných autorov (Erik 
Binder, Palo Čejka, Juraj Horváth, 
Jan Čumlivski, Tomáš Klepoch, Emil 
Drličiak). Vybraných umelcov nespá-
ja len náklonnosť k vizuálne drsnej-
ším grafickým polohám: rytiu a rý-
paniu (technickému aj tematickému), 
ale „školou“ sa stali aj preto, že tento 
názov je dostatočne rytiersky, aby 

Foto: Tomáš Klepoch: Dobro došli. 2015
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Štvrtok 17. 8. | 21.00
Filmová prehliadka k výsta-
ve Nech šije!: Prípad krásnej 
nerestnice
(Réžia: Andrej Lettrich ČSR , 
1973, čb, 88 min.)
Detektívny príbeh o záhadnej vražde 
mladej ženy. Začínajúca inšpektorka, 
kapitánka Strelková, vyšetrujúca prí-
pad, sa aj napriek predsudkom, ťažkos-
tiam a nedôvere kolegov musí uplatniť 
v tradične mužskom povolaní.

Tri štvrtky pred „došitím“ – ukonče-
ním výstavy Nech šije! – vám v spo-
lupráci so SFÚ prinesieme trojicu te-
matických slovenských filmov.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 20. 8. | 18.00
Letný večer v SNG: Prednáška 
Kostantiny Hlaváčkovej & kurá-
torský výklad
S výstavou Nech šije! sa rozlúči-
me prednáškou špeciálneho hos-
ťa  –  Konstantiny Hlaváčkove j , 
historičky umenia, ktorá je ku-
rátorkou zbierky textilu a módy 
Uměleckoprůmyslového muzea 
v Prahe a špecialistkou na históriu 
textilu. Nasledovať bude záverečné 
slovo kurátoriek Zuzany Šidlíkovej 
a Viery Kleinovej. Po prehliadke vý-
stavy vás pozývame na pohár vína.

Výstava bude v nedeľu 20. 8. otvo-
rená v predĺžených otváracích hodi-
nách do 20.00. 
E sterhá z yho palác,  2.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 €/2 €

ochotný obetovať všetko. Aj vzťah 
s citlivým Philippom. Roky potom 
spája oboch mužov láska k oceá-
nom. Otec ich však túži dobývať 
a syn chrániť. 
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 €

Nedeľa 6. 8. | 16.00
Sunday Rest: Drsná škola
Výstava predstavuje silnú strednú 
generáciu slovenských grafikov tvo-
riacich diela s mimoriadne silným vi-
zuálnym vyznením. Prednáška bude 
zameraná na jednotlivé autorské 
prístupy, ale aj na spoločné črty tzv. 
„drsného štýlu“.
E sterhá z yho palác,  3.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Štvrtok 10. 8. | 21.00
Filmová prehliadka k výstave 
Nech šije!: Katka, 90 min. 
(Réžia: Ján Kadár, ČSR, 1949, čb, 
90 min.)
Veselohra o mladom dedinskom 
dievčati, ktoré sa stretáva s novými 
životnými skúsenosťami vo veľkej 
továrni. Pomaly si zvyká na nové 
prostredie aj na cudzích ľudí a z naiv-
ného dedinského dievčaťa sa po-
stupne stáva mladá žena s novými 
ideálmi.

Tri štvrtky pred „došitím“ – ukonče-
ním výstavy Nech šije! – vám v spo-
lupráci so SFÚ prinesieme trojicu te-
matických slovenských filmov.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Projekcie sa uskutočnia každú stredu 
od 5. 7. do 6. 9. 2017 vždy o 21.00.
Filmy odporúčame divákom od 15 
rokov.
Ďalšie informácie nájdete na:
www.sng.sk a www.filmeurope.sk
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava

Nedeľa 30. 7. | 16.00
Siesta v galérii: Drsná škola
Nedeľný pohodový výklad predstaví 
silnú generáciu súčasných sloven-
ských grafikov.
E sterhá z yho palác,  3.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 2. 8. | 21.00
Letné kino Film Europe v SNG: 
Odysea 
(Lodyssée, biografický/dobrod-
ružný, Francúzsko, 2016, 122 
min.) Réžia: Jérôme Salle
Hrajú: Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou, Laurent 
Lucas
Výpravná a hviezdne obsadená bio-
grafia rodiny Cousteau, ktorá pred 
našimi očami otvorila tichý svet pod 
morskou hladinou.

R o k  1 9 4 6 .  K a p i t á n  J a c q u e s 
Cousteau si vďaka vynálezu akva-
lungu môže dovoliť vysnívanú vilu 
pri Stredozemnom mori. Svojich 
synov Philippa a Jeana-Michela 
zasväcuje do tajov potápania a zá-
zračného sveta ticha. Zdanlivo 
idylické rodinné súžitie naruší 
Jacquesova túžba po dobrodružstve 
a dobývanie nesmierneho priesto-
ru pod vodnou hladinou. Je pre to 

Program SNG na mesiac júl/august ·	VOĽNÝ	ČAS
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Pripravujete ponuku
na Povinné zmluvné poistenie?

Obráťme list.
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Mobilná verzia

Doplnenie údajov 
z technického preukazu

Automatické vytvorenie záznamu 
o finančnom sprostredkovaní

Ukladanie rozpracovanej kalkulácie

Cestovné
poistenie

Havarijné
poistenie

Dom
Domácnosť

Zodpovednosť
za škodu

Poistenie nulovej
spoluúčasti

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov

Ponuku vytvoríte
za 5 minút

Povinné
zmluvné
poistenie


