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EDITORIÁL

ROZTOPIA SA VIRTUÁLNE MENY 
AKO ĽADOVEC?

na nasledujúcich stránkach magazí-
nu Financial Report. 

Kým minulý rok si  každý z nás 
zrejme bitcoin pod stromček prial, 
v súčasnosti je už situácia iná. Celý 
rok sme sa ponáhľali a opäť prichá-
dza obdobie, keď by sme si mali 
niečo želať. Prichádzajú najkrajšie 
sviatky v roku, ktoré opäť môžu byť 
apelom na nás všetkých, aby sme 
sa zamysleli nad tým, čo je v živote 
dôležité.

Opäť prichádza čas, keď budeme 
musieť odolávať nadmernej komer-
cii vianočných sviatkov, budeme si 
opäť klásť otázku, či drahé darče-
ky, ktoré si vymeníme, sa rovnajú 
krásnym sviatkom. Môžeme si len 
spoločne priať, aby sme tento rok 
dokázali nájsť ozajstnú podstatu 
Vianoc. Povesť najkrajších sviat-
kov v roku totiž Vianoce nezískali 
počas nákupov v predvianočnom 
zhone. Na nasledujúcich stránkach 
sa dočítate, ako Vianoce prežívali 
naši predkovia a aj to, ako oslavu-
jú najkrajšie sviatky v roku v iných 
kútoch sveta.

Za celú redakciu magazínu Financial 
Report želám veľa šťastia a príjemné 
čítanie.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

medzi sebou urobili výmenu, ktorú 
považujeme za platnú, keďže zvyš-
ných osem ľudí potvrdilo, že sa stala. 

Napriek tomu, že si dôverujeme, 
nepoznáme navzájom svoje mená. 
Napriek tomu, že sa navzájom vi-
díme, nič viac o sebe nevieme, ne-
poznáme mená, adresy, ani ďalšie 
údaje. Samotné transakcie, teda toky, 
sú transparentné, všetci ich vidia, na 
druhej strane pseudonymizovaný 
charakter virtuálnych mien otvára 
okrem iného aj priestor pre rozvoj si-
vej a čiernej ekonomiky. Kryptomeny 
teda do istej miery umožňujú tran-
sakcie ukryté pod povrchom. 

O fungovaní kryptomien, o rizikách, 
príležitostiach, negatívach, pozití-
vach a aj o tom, aký investičný po-
tenciál kryptomeny majú, sa dočítate 

Kr yptomeny v minulom roku 
vleteli do povedomia investo-

rov aj obyčajných ľudí ako kométa. 
Spomedzi nás Slovákov len menšina 
mala jasnú predstavu o tom, čo pres-
ne kryptomeny sú, no záujem o ne 
mala omnoho väčšia skupina ľudí. 

Kryptomeny sa stali symbolom tech-
nologického pokroku, virtuálna rea-
lita je už v podstate pevnou súčasťou 
nášho sveta. Keď zatúžime po ne-
spútanej voľnosti, mnohí z nás majú 
pocit, že práve vo virtuálnom svete 
na nás čaká anonymita, po ktorej 
túžime. 

Práve aj v súvislosti s kryptomenami 
sa hovorí o tom, že majú potenciál 
umožniť úplne anonymné transakcie. 
Virtuálne meny stopercentnú anony-
mitu neposkytujú, no ich tajomnosť 
mnohých ľudí láka. Práve tento zá-
ujem vytvára investičný potenciál 
virtuálnych mien. Investícia do kryp-
tomien môže vyrásť ako ľadovec, 
takisto sa však môže ako ľadovec aj 
roztopiť a zmiznúť. Závisieť bude od 
toho, aké bude počasie, ktoré sa dnes 
dá veľmi ťažko predpovedať. 

Transakcie v mene bitcoin sa pomo-
cou technológie blockchain overujú 
bez toho, aby existovala akákoľvek 
inštitúcia vyššej moci, ktorá transak-
cie overí. Transakciu overujú ostatní 
členovia siete. Je to podobné, akoby 
sedelo okolo stola desať ľudí, dvaja 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Počet	podnikateľov	na	Slovensku	klesá	

Na Slovensku ku koncu druhého štvrťroka 2018 podnikalo 365-tisíc ľudí. Vyplýva to z údajov štatistického úradu 
Eurostat. Kým v rokoch 2014 – 2016 ich počet vzrástol o takmer 10 %, za posledný rok a pol ich je o viac ako 6 % 
menej. Úbytok sa najviac dotkol oblasti financií a poisťovníctva, v ktorej počet podnikateľov klesol o viac ako 
40 %, či zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to o 28 %. Naopak, najviac rástli podnikatelia v oblasti nehnuteľností 
(50 %), v administratíve a podporných službách (28 %) a v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (8 %).

„V podnikaní je kritický tretí rok, podľa prieskumov ho neprežije až 70 % začínajúcich podnikateľov. Jedným 
z dôvodov je nedostatočná kontrola nad finančnými tokmi,“ hovorí Tigran Aleksanyin, koordinátor Programu pre 
začínajúcich podnikateľov a podnikateľky Slovenskej sporiteľne

Za	najlepšiu	dlhodobú	investíciu	považujú	Slováci	kúpu	
nehnuteľnosti	

V priemere dvaja z troch opýtaných, teda 62 %, považujú za najlepšiu formu dlhodobej investície nehnuteľnosť. 
Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť ČSOB spolu s agentúrou IPOS. Dôvera v takýto spôsob 
zhodnocovania finančných prostriedkov sa tak za uplynulé dva roky o niečo zvýšila, keďže stúpla z hodnoty 57 % 
v roku 2016. K tejto forme investovania sa pritom o niečo častejšie prikláňa staršia generácia. 

„Nehnuteľnosti sa tradične a celosvetovo považujú za veľmi stabilnú formu uloženia a zhodnotenia peňazí. 
Predstavujú pre ľudí niečo „hmotné“, reálne, využiteľné, čo nie je len na ‚papieri‘, a preto k tomu ľudia často in-
klinujú,“ hovorí Jozef Futrikanič, riaditeľ Odboru financovania nehnuteľností ČSOB.

Do	roku	2022	nebude	potrebná	takmer	štvrtina	súčasných	
pracovných	pozícií	

Podľa najnovšej správy Svetového ekonomického fóra by celosvetovo práve kvôli novým technológiám mohlo 
do roku 2022 zaniknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 
miliónov nových pozícií.  

„V rámci východnej a strednej Európy budú do roku 2022 čoraz viac žiadané pozície, ako dátový analytik, špe-
cialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete,“ povedala Lenka 
Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. 

Očakáva sa, že sa bude meniť aj druh pracovného pomeru. Práve ten trvalý môže ísť viac do úzadia, pričom do 
popredia sa môže dostať najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb. 

„V správe Svetového ekonomického fóra sa uvádza, že bude potrebné rekvalifikovať súčasných zamestnancov, 
ktorí by následne mohli obsluhovať robotické stroje. Až 52 % všetkých pracovných úkonov budú do roku 2025 
vykonávať práve stroje. To je takmer dvakrát viac ako v súčasnosti,“ doplnila Buchláková. 
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Objem	investícií	do	realitných	projektov	na	Slovensku	vzrástol	o	117	%	

Celkový objem investícií do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 348 miliónov eur. 
Znamená to medziročný nárast až o 117 %. Ukázal to prieskum KPMG – Property Lending Barometer 2018. Priemerná 
výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku pohybuje na úrovni 10 – 15 mi-
liónov eur. Zo sektora nehnuteľností je tento rok pre slovenské banky najatraktívnejší segment maloobchodu. 

Podľa výsledkov prieskumu KPMG je problémových úverov v regióne strednej a východnej Európy čoraz me-
nej. Podiel plne splácaných úverov v portfóliách bánk predstavuje vo väčšine krajín tohto regiónu viac ako 85 %. 
Pritom pred štyrmi rokmi bola takáto pozitívna situácia iba v dvoch krajinách.

V roku 2018 je na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie maloobchod, nasleduje segment 
logistiky a priemyselných projektov.

V	strate	skončilo	najmenej	firiem	za	posledných	päť	rokov	

Za posledných päť rokov vykázalo v daňovom priznaní nulu, respektíve stratu, najmenej spoločností. Vyplýva to z ana-
lýzy spoločnosti Bisnode. Analýza zároveň poukázala na klesajúci trend za obdobie posledných piatich rokov.

„Od roku 2013 klesol počet tých spoločností, ktoré nemali kladný výsledok hospodárenia za vlaňajšok, až 
o 10 percentuálnych bodov zo 42 % na súčasných 32 %. Pokles mohli ovplyvniť  zavedené daňové  licencie, kto-
ré museli platiť aj spoločnosti v strate,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Princíp daňových licencií, 
ktoré boli zavedené v roku 2014 a firmy ich prvýkrát platili v roku 2015, bol ten, že aj spoločnosti, ktorým vyšla 
v priznaní nula alebo strata, museli štátu odviesť minimálnu daň. Táto povinnosť sa však od tohto roku zrušila. 
Firmy tak v tomto zdaňovacom období licencie platili posledný raz. 

Pracovné	miesta	na	Slovensku	sú	v	rámci	krajín	OECD	najviac	
ohrozené	automatizáciou 	

Stredná a východná Európa bude v nasledujúcich rokoch čeliť významnému vplyvu automatizácie a náhrade 
mnohých súčasných pracovných miest strojmi. Najvýraznejšie by to podľa najnovších údajov OECD malo postih-
núť Slovensko, pričom ohrozených je až 34 % pracovných miest. Najmenší vplyv sa očakáva v škandinávskych 
krajinách, napríklad v Nórsku sa to dotkne len zhruba 6 % súčasných pracovných pozícií. 

„Vo všeobecnosti možno povedať, že ohrozená je najmä stredná a východná Európa, dokopy robotizácia výraznejšie 
zasiahne pracovné miesta v 21 krajinách OECD. Na druhej strane najmenej postihnuté budú škandinávske krajiny, ale 
aj Veľká Británia, Severná Amerika či Nový Zéland,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. 

Na Slovensku je najviac ohrozených pozícií na západe krajiny, a to až 40 % súčasných miest. Nahradzované by 
podľa OECD mohli byť menej kvalifikované profesie. „Naopak, profesie ako učitelia, zdravotné sestry, terapeuti, 
fyzioterapeuti či doktori zostanú vždy nenahraditeľnými. Čím vyššia potreba vzdelania a praxe, tým je menšia 
pravdepodobnosť náhrady strojmi,“ doplnila Buchláková. 

Aktuálne najohrozenejšími pracovnými pozíciami sú pracovníci vo fastfoodoch, v call centrách či obsluhovači 
strojov. Začiatkom tohto storočia bolo každý rok zaradených do prevádzky zhruba 100-tisíc priemyselných robo-
tov. V roku 2016 ich bolo vyrobených a zaradených už vyše 300-tisíc. 
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

Allianz	–	SP
Spoločnosť Allianz menuje Barta Schlatmanna za generálneho riaditeľa európskej divízie 
podnikania. Schlatmann zastáva post generálneho riaditeľa od 1. septembra 2018.
Bart Schlatmann sa pripojí k Allianz z ruskej Sberbank, kde pôsobil ako šéf zodpovedný za 
digitálnu revíziu klientskych služieb. 

Predtým pracoval 22 rokov v spoločnosti ING Group, z toho 10 rokov bol výkonným 
riaditeľom ING Holandsko.

V spoločnosti Allianz bude viesť konsolidáciu európskeho priameho podnikania vrá-
tane vytvorenia nového paneurópskeho rizikového nosiča pre priame aktivity skupiny, 
počnúc priamymi podnikmi v Nemecku (AllSecur DE), Holandsku (AllSecur NL), Taliansku 
(Genialloyd) a Španielsku (Fenix Directo).

Slovenská	sporiteľňa	
Novou personálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne je od 1. októbra Zuzana Poláková. 
Do Slovenskej sporiteľne prichádza z Nemecka, kde dlhoročne pracovala ako personálna 
riaditeľka celej nemeckej IKEA Deutschland. 

Svoju pracovnú kariéru začala v cestovnom ruchu a od roku 1995 pracovala pre spo-
ločnosť IKEA. Najskôr v Bratislave ako vedúca oddelenia služieb zákazníkom (Customer 
Service Manager), neskôr ako HR manažér a riaditeľka celého obchodného domu. V ro-
koch 2002 až 2005 viedla obchodný dom v Salzburgu, následne sa stala personálnou ria-
diteľkou celej spoločnosti v Rakúsku. Po presťahovaní sa do Frankfurtu bola od roku 2009 
personálnou riaditeľkou IKEA Deutschland s 18 000 zamestnancami. Posledných 18 me-
siacov zodpovedala za strategický leadership a organizačný rozvoj firmy. Popri zamestnaní 
vyštudovala na univerzite vo Viedni manažment ľudských zdrojov a organizačný rozvoj 
(HR Management a Organisational Development).                                                                                                    

Foto: Allianz - SP

Foto: Slovenská sporiteľňa

Škoda	auto
Novou konateľkou pre oblasť financií, personalistiky a IT sa stala Lenka Handlíková. Na 
pozícii konateľa vystriedala Andreja Šocha, ktorý naďalej ostáva súčasťou tímu spoločnos-
ti, ako vedúci kontrolingu, nákupu a zásob v Škoda Auto. Lenka Handlíková pracuje v spo-
ločnosti Škoda Auto od roku 2000, z toho už 9 rokov v rámci manažmentu firmy, kam 
nastúpila v rámci ročného Trainee programu pre vybraných absolventov vysokých škôl.

V roku 2016 sa Handlíková stala vedúcou oddelenia kontrolingu nákupu a zásob a zároveň 
bola aktívne zapojená do projektu koncernu Volkswagen – Stratégia 2025. Práve na tejto pozí-
cii ju od septembra 2018 vystriedal Andrej Šoch, ktorý pôsobil vo funkcii konateľa Škoda Auto 
Slovensko od 1. apríla 2015. Spolu s Lenkou Handlíkovou je vo vedení Škoda Auto Slovensko 
aj Marek Růžička, konateľ pre oblasť predaja, marketingu a popredajných služieb.

Foto: Škoda auto
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Foto: Erste Group Bank AG 

Foto: Unicredit Bank

Hore, o štyri roky neskôr sa presu-
nul do Slovinska, kde tiež pôsobil 
ako riaditeľ riadenia finančných 
trhov. V roku 2010 sa stal v skupi-
ne UniCredit vo Viedni riaditeľom 
pre vzťahy s finančnými inštitú-
ciami v regióne strednej a východ-
nej Európy a následne zástupcom 
globálneho riaditeľa pre riadenie 
vzťahov s finančnými inštitúciami, 
súčasne s funkciou riaditeľa pre 
riadenie vzťahov s finančnými in-
štitúciami v strednej a východnej 
Európe. V UniCredit Bank v Českej 
republike pôsobil od júna tohto 
roka na pozícii riaditeľa firemnej 
klientely. Slavomír Beňa vyštudoval 
bankovníctvo na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave. 

roku 2020 predsedom dozornej rady 
Nadácie Erste, ktorá je najväčším ak-
cionárom Erste Group. 

Bernhard Spalt (50) pôsobí počas 
celej svojej kariéry v Erste Group, do 
ktorej prišiel ešte v roku 1991 pria-
mo po ukončení štúdia na univerzite. 
Zastával viaceré pozície v predsta-
venstvách v lokálnych bankách Erste, 
ako aj na holdingovej úrovni a ta-
kisto zastrešoval viaceré strategické 
iniciatívy.

Bernhard momentálne pôsobí 
ako hlavný riaditeľ pre riadenie ri-
zika v rakúskej dcérskej spoločnosti 
Erste Group, Erste Bank Österreich. 

UniCredit	Bank
Novým členom predstavenstva 
a riaditeľom divízie firemného a in-
vestičného bankovníctva UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia 
sa od októbra stal Slavomír Beňa. 
V UniCredit Bank pôsobí od 1. júna 
2018 na pozícii riaditeľa firemnej 
klientely. Predtým mal vo Viedni na 
starosti riadenie vzťahov skupiny 
UniCredit s finančnými inštitúciami 
v strednej a východnej Európe.

Beňa pracuje v skupine UniCredit 
už 22 rokov. Medzinárodnú kariéru 
začal na Slovensku v roku 2001, kde 
získal skúsenosti v oblasti riadenia 
finančných trhov a controllingu. 

Následne pôsobil na pozícii ria-
diteľa riadenia finančných trhov 
v HVB Bank v Srbsku a v Čiernej 

Erste	Group	Bank	AG
Bernhard Spalt nahradí od januára 
2020 Andreasa Treichla v pozícii ge-
nerálneho riaditeľa Erste Group Bank 
AG. Andreas Treichl je generálnym 
riaditeľom Erste Group Bank AG od 
júla 1997 a členom predstavenstva 
od októbra 1994. Na konci roka 2019 
odstúpi Andreas Treichl z funkcie ge-
nerálneho riaditeľa.  

Bernhard Spalt sa tak následne 
do polovice roka 2019 vzdá všetkých 
svojich ostatných mandátov a potom 
sa stane nástupcom generálneho ria-
diteľa Andreasa Treichla. 

Po odchode z postu generálneho 
riaditeľa bude Andreas Treichl od 
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VÝVESNÝ ŠTÍT KRYPTOMIEN 
AJ TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Bitcoin: Vývesný štít kryptomien aj technológie blockchain

Mena bitcoin je žijúca legenda 
a naplno odhalila potenciál technológie 
blockchain. Príbeh tejto meny tvoria 
vzostupy aj pády. Bitcoin v súčasnosti nie 
je najvýznamnejšou virtuálnou menou, 
no práve táto mena pomohla svetu 
pochopiť, že kryptomeny existujú. 

snaha vytvoriť platidlo, ktorého fungovanie by ne-
ovplyvňovala tretia strana, teda určitá autorita, 
napríklad centrálna banka. Aj z tohto projektu si 
tvorcovia bitcoinu mohli niečo osvojiť.

Samotný bitcoin však vznikol až v roku 2008, 
v máji toho roku sa totiž zaregistrovala webová 
stránka Bitcoin.org. Súhrnný dokument (whitepa-
per) o fungovaní bitcoinu bol na svete o dva mesia-
ce neskôr. Tvorcom bitcoinu je Satoshi Nakamoto, 
o tom, kto to v skutočnosti je, sa dodnes špekuluje.
 
Prvé bitcoiny boli vyťažené začiatkom roku 2009, 
prvá transakcia sa uskutočnila 12. januára 2009, 

Od	tisícov	bitcoinov	za	pizzu	po	tisíce	
dolárov	za	bitcoin
Myšlienka vytvorenia elektronických mien je 
omnoho staršia ako reálne fungujúce kryptome-
ny. Koncept virtuálnej hotovosti načrtol už v roku 
1982 IT špecialista David Chaum. Stál za projektom 
DigiCash, v rámci ktorého sa prvá platba digitálnou 
menou uskutočnila už v máji 1994. Tento projekt 
napokon na konci minulého tisícročia skrachoval. 

Ďalšie impulzy pre vznik kryptomien prišli v roku 
1998, vznikol dokument o „b-money“, kryptomene 
podobnej bitcoinu. Navyše v roku 1998 Nick Szabo 
navrhol „Bit Gold“, menu, za ktorej vznikom stála 
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keď Satoshi Nakamoto poslal desať bitcoinov IT 
špecialistovi Halovi Finneymu. Prvý oficiálny 
kurz meny bitcoin sa objavil v októbri toho istého 
roku. V tom čase mal jeden americký dolár hod-
notu 1 309,03 bitcoina. Prvý nákup za bitcoiny sa 
odohral v roku 2010. Programátor Laszlo Hanyecz 
zaplatil 10 000 bitcoinov za dve pizze. V tom čase 
zaplatil približne 25 dolárov. Na hodnotu 1 dolár 
za bitcoin (USD/BTC) sa mena bitcoin prvýkrát 
dostala vo februári 2011, v roku 2012 prišlo poko-
renie hranice 100 USD/BTC a v roku 2013 sa mena 
dostala na 1 000 USD/BTC. Mena postupne na-
berala na hodnote a doterajší vrchol zaznamenala 

v roku 2017, keď sa dostala do blízkosti hranice 
20 000 USD/BTC. 

Vo všeobecnosti sa však smerom k bitcoinu obja-
vujú výhrady o tom, že celá mena vo svojej pod-
state má nulovú hodnotu. Za kryptomenami to-
tiž skutočne žiadne reálne hmatateľné aktívum 
nestojí. 

Bitcoin	propaguje	technológiu	
blockchain
Mena bitcoin totiž funguje na technnológii 
blockchain. Je to prepracovaný reťazec informá-
cií o transakciách, ktoré sa v mene bitcoin udia-
li. Blockchain je takzvaná peer-to-peer sieť, teda 
všetky články tejto siete majú navzájom rovnaké 
postavenie, neexistuje hierarchické usporiadanie, 
v rámci ktorého by mal niekto vyššie postavenie 
ako ďalší členovia siete. 

Kľúčové postavenie v rámci technológie blockchain 
majú takzvané bloky. V nich sú zaznamenané kľú-
čové informácie o platbe, teda platobní partneri 
a sumy. Zároveň každý blok má v sebe špecifický 

Prvý nákup za bitcoiny sa odohral 
v roku 2010. Dve pizze stáli 
10 000 bitcoinov.
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celý zvyšok reťazca. Na zmenu údajov v jednom 
bloku je teda potrebná zmena celého reťazca. Na 
to je potrebné konkrétne množstvo výpočtovej 
práce. Pred neoprávnenou zmenou údajov však 
celý systém chráni aj samotná peer-to-peer sieť 
a prítomnosť konkrétneho pôvodného reťazca 
v počítači každého člena siete. Keďže sa pôvodná 
verzia reťazca nachádza u každého člena siete, po-
zmenený reťazec sa bude nachádzať iba u jedného 
člena. Ostatní členovia blockchainovej siete upo-
zornia na to, že konkrétny blok je zmenený, a túto 
zmenenú verziu neoveria. Transakcia bude teda 
neplatná. 

Násilná zmena jedného bloku si teda okrem zme-
ny ostatných blokov v rámci reťazca vyžaduje 
aj zmenu reťazcov u väčšiny ostatných členov 

údaj, takzvaný haš. Ide o údaj, ktorý je pre každý 
blok jedinečný. V istom zmysle je podobný odtlač-
kom prsta. Tento haš je teda určitým identifikač-
ným prvkom konkrétneho bloku. Zároveň v sebe 
každý blok obsahuje údaj o tom, aký je haš pred-
chádzajúceho bloku. Celý reťazec blokov sa zároveň 
posiela všetkým členom siete. Informácie o tom, 
aké bloky v rámci siete existujú, tak má každý člen 
siete. 

Ak by sa nejaký útočník pokúsil zmeniť údaje 
o platbe v rámci jedného bloku, automaticky by 
to znamenalo zmenu hašu takéhoto bloku. V na-
sledujúcom bloku by automaticky vznikol nesúlad, 
keďže informácia o pôvodnom haši sa nachádza 
v bezprostredne nasledujúcom bloku, a ten by zo 
zmeneným hašom nebol totožný. Neplatný by bol 

Foto: Shutterstock
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blockchainu. Navyše kalkulácie, ktoré sú potrebné 
na zmenu blokov, sú vnútornými mechanizmami 
blockchainovej technológie spomalené a vytvo-
renie bloku trvá 10 minút. Systém sa teda bráni 
tomu, aby bolo možné použiť milióny matematic-
kých počítačových operácií na vytvorenie nových 
blokov, ktoré by maskovali manipuláciu bloku. 
Napriek tomu je bezpečnosť kryptomien zásad-
ným problémom, ktorý brzdí širší rozvoj kryp-
tomien. To napokon je jedným z dôvodov, prečo 
žiadna kryptomena nie je všeobecne uznané a po-
užívané platidlo. Z údajov spoločnosti Carbon Blac 
vyplýva, že za prvý polrok tohto roku sa ukradli 
virtuálne meny, ktoré mali hodnotu 1,1 miliardy 
dolárov. 

Ťaženie	bitcoinov
Pridanie nového bloku do systému znamená zá-
roveň vznik nových bitcoinov. Proces vytvárania 
nových bitcoinov sa nazýva ťaženie. Toto ťaženie 
v podstate znamená riešenie matematickej úlohy. 
Aby totiž mohol do systému pribudnúť nový blok, 
potrebuje získať správny haš. Práve kalkulácia hašu 
je ťaženie bitcoinov v pravom zmysle slova. Ťažiar, 
ktorý sa dopracuje k správnemu výsledku, dostáva 
za odmenu nejakú sumu bitcoinov. 

S každým ďalším blokom je systém bezpečnejší, ťa-
žiari teda prispievajú k bezpečnosti celej meny a za 
to dostávajú odmenu v podobe nových bitcoinov. 
Celý systém je konečný a aj ponuka kryptomeny je 
obmedzená. Systém je nastavený tak, že maximál-
ny počet bitcoinov je 21 miliónov. 

V momente, keď sa vyťaží konečný počet bitcoinov, 
ťažiari nebudú získavať za tvorbu nových blokov 
nové bitcoiny. Ako odmena budú slúžiť ťažiarom 
poplatky za transakciu. Vo všeobecnosti platí, že 
tvorba blokov musí generovať odmenu, ťažiari to-
tiž majú s ťažbou náklady. Výpočtový výkon je totiž 
náročný na spotrebu elektrickej energie. Dokonca 
v súčasnosti vznikajú nápady na to, ako využiť zvy-
škové teplo, ktoré pri ťažení vzniká. Objavujú sa 
myšlienky, že ťažobná stanica by mohla fungovať 
zároveň ako výhrevné teleso interiéru, fungovať 
teda ako radiátor. 

V súčasnosti je stále možné nové bitcoiny ťažiť, 
preto ťažiari získavajú odmenu. Táto odmena sa 
postupne znižuje vždy na polovicu. Aktuálne sa 
vytvorenie nového bloku odmeňuje sumou 12,5 
BTC. Táto suma sa znižuje na polovicu vždy vtedy, 
keď vznikne 210 000 blokov. Ďalší pokles odmeny 
je naplánovaný na 21. mája 2020. Posledný bitcoin 
sa vyťaží v roku 2140. Denne sa vygeneruje 1 800 
bitcoinov a počet aktuálne vyťažených bitcoinov sa 
blíži k 18 miliónom. 

Krádeže	bitcoinov
Bitcoin vo svojej histórii skutočne niekoľkokrát 
ukázal, že je citlivý na krádeže. Symbolom prob-
lémov meny bitcoin s bezpečnosťou sa stal krach 
burzy Mt. Gox. Vo februári 2014 mala už burza 
Mt. Gox skúsenosti s krádežami meny, napríklad 
z roku 2011. Dlhoročné útoky hekerov však viedli 
k tomu, že z burzy zmizlo viac ako 740-tisíc bit-
coinov. Vtedy mali hodnotu viac ako 400 miliónov 
USD, v cenách z konca roku 2017 to boli miliardy 
eur. Incident z roku 2014 znamenal koniec burzy 
Mt. Gox. 

Ani samotní zločinci to nemajú s menou bitcoin 
jednoduché. O bitcoiny po útokoch hekerov pri-
šli aj platformy Silk Road a Sheep Marketplace. 
Z  obidvoch týchto stránok fungujúcich ako v rámci 
darknetu, zmizli v roku 2013 tisíce bitcoinov v mi-
liónových hodnotách. Na oboch trhoch sa dalo do-
stať napríklad k narkotikám. 

Myšlienka vytvorenia digitálnej 
meny mala konkrétnu 

podobu už v roku 1982, bitcoin 
vznikol v roku 2008.
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LÍDRI	· A. Rajčány: Samotné kryptomeny sú v podstate bezcenné, no technológia blockchain má obrovský potenciál

Kryptomeny sú investičnou hviezdou 
minulého roka, no investori, ktorí nakupovali 
meny na konci minulého roka, sú v súčasnosti 
v strate. O tom, prečo sa minulý rok nafúkla 

bublina virtuálnych mien a pre koho je 
v súčasnosti investovanie do virtuálnych 

mien vhodné, hovorí pre magazín Financial 
Report Andrej Rajčány, portfolio manager 
spoločnosti Across Private Investments. 

to, aby sme detailnejšie spoznali výhody techno-
lógie blockchain. Blockchain je to, čo umožňuje 
rýchlejšie a lacnejšie transakcie, v tejto technológii 
je budúcnosť. Virtuálne meny sú iba prostriedok. 
Blockchain má potenciál nahradiť tradičný spôsob 
chápania transakcií, výmeny a obchodu. 

V čom spočíva hodnota virtuálnych mien?
Digitálne meny predstavujú predovšetkým tech-
nológiu, prostriedok, ako sa stať v istom zmysle 
nezávislým od veľkých inštitúcií emitujúcich pe-
niaze a tradičných spôsobov platenia. Virtuálne 
meny, napríklad bitcoin, sa stali prostriedkom na 
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Nemyslím si, že samotný bitcoin či konkrétna vir-
tuálna mena má hodnotu, tá sa skrýva skôr v zapo-
jení IT sektora do celého projektu. Hodnotu teda 
má skôr technológia blockchain ako taká. Tam je 
obrovský potenciál. 

Zatiaľ okrem trhu nie je nič, čo by spoľahlivo 
určilo cenu virtuálnych mien. Samotných trhov 
s bitcoinmi je veľa a na každom z nich vzniká cena 
trochu inak. Každý trh má vlastnú cenu tejto ko-
modity, ak budeme virtuálnu menu považovať za 
komoditu. 

Je teda virtuálna mena komodita ako každá 
iná?
Zatiaľ to podľa môjho názoru takto povedať nemô-
žeme. Zatiaľ sú kryptomeny na určitom pomedzí, 
doposiaľ sa virtuálne meny nezaradili do „main-
streamu“. Kryptomenám paradoxne chýba regu-
lácia, hoci v mnohých oblastiach sa hovorí o tom, 
že by jej malo byť menej. Len čo nejaké pravidlá 
budú, situácia sa vyjasní. Budeme sa vedieť zabez-
pečiť proti neštandardným operáciám a krádežiam. 
Kým toto nevyriešime, tak sa kryptomeny nesta-
nú solídnou triedou aktív. V momente, keď také-
to niečo urobíme, nebudeme už hovoriť o bubline 
a kryptomeny sa stanú niečím, čo patrí do portfólia 
investorov. 

Nestratí sa takto jedna z hlavných výhod 
virtuálnych mien? Priaznivci kryptomien 
hovoria práve o tom, že deregulovanosť sys-
tému virtuálnych mien je jednou z hlavných 
výhod. 
Priaznivci kryptomien by mali akceptovať kon-
štruktívnu kritiku. Z tohto pohľadu je to aj v ich 
záujme, pretože určitá regulácia je jedným z pred-
pokladov na to, aby sa o kryptomeny zaujímali 
veľkí inštitucionálni investori. Istá forma kontro-
ly umožní, že prípadné hekerské útoky a krádeže 
sa budú môcť postihovať. Zatiaľ je to tak, že ak 
vám z účtov zmiznú virtuálne peniaze, nemáte sa 
komu sťažovať, to sa jednoducho nedá. Krádeže 
virtuálnych mien sa pritom ročne pohybujú rádovo 
v miliardách dolárov. Pokiaľ nevznikne istá miera 
právnej istoty, veľmi ťažko do toho budú vstupovať 
skutočne veľkí hráči. 

Prejavy nedostatku regulácie sme okúsili v minu-
lom roku, keď sa vývoj kryptomien podobal tulipá-
novej bubline. Trhová kapitalizácia bola v minulom 
roku viac ako 800 miliárd dolárov, no a v súčasnos-
ti je na úrovni okolo 200 miliárd. Postupne sa od 
kryptomien odvrátili médiá, a tá samotná bublina 
sa prirodzene vyčerpala a spľasla. Kryptomeny 
totiž niesli typické znaky bubliny. Neistotu vyvo-
lal aj postoj niektorých štátov, ktoré kryptomeny 
zakázali. Ak by sa to rozumnou reguláciou vyjas-
nilo a podarilo by sa technológiu blockchain takto 
ukotviť, bola by to podľa mňa dobrá cesta. 

Ktoré znaky signalizovali, že kryptomeny sú 
bublinou?
Bublina sa dá rozpoznať v podstate podľa štyroch 
základných znakov. Prvým znakom je, že sa o ne-
jakej investícii až príliš živo diskutuje. Ak diskusie 
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niečo, od čoho sa možno bude dať v budúcnosti od-
raziť. Bitcoin je v súčasnosti na úrovni okolo 6 400 
USD/BTC a možno, že to bude pre budúcnosť akási 
spodná úroveň. Ak sa podarí trh správne regulovať, 
môže ďalej rásť. Ak sa to nepodarí, tak virtuálne 
meny ostanú na periférii. 

Neohrozujú zákazy v jednotlivých štátoch zá-
kladnú myšlienku kryptomien, teda vytvoriť 
všeobecne uznávané neregulované platidlo?
Pôvodný zámer, s ktorým kryptomeny vznikali, 
bolo vytvorenie decentralizovaného platobného 
systému. To malo zamedziť vzniku ďalších kríz, 
ak prijmeme hypotézu, že krízy vznikajú z nedô-
very voči tradičnému fungovaniu ekonomiky. Ak 
však nebudeme schopní nájsť pre tento systém 
pevné body, jednoducho to nebude fungovať. 
Kryptomeny nebudú fungovať, ak sa istým spôso-
bom nenapoja na reálnu ekonomiku. Tieto systémy 
sa potrebujú ovplyvňovať, inak virtuálne meny ne-
budú relevantné. Používateľov virtuálnych mien sú 
milióny, no je potrebné, aby ich boli miliardy. Vtedy 
sa budú vytvárať dobré podmienky pre fungovanie 
ekonomiky, transakcie budú lacnejšie a rýchlejšie. 

Existuje nejaká dohoda o tom, ako by mohla 
v hrubých črtách vyzerať vhodná regulácia?
V tomto smere sú najďalej v USA. Tam prebieha 
živá diskusia medzi zástancami kryptomien a re-
gulátormi. Regulačné úrady v USA upozorňujú na 
to, že kryptomeny sú stále citlivé na útoky heke-
rov. Kým zástancovia nepresvedčia regulačné úrady 
o výhodách systému, dovtedy to súčasťou hlavného 
prúdu jednoducho nebude. No ani v USA nedáva 
v súčasnosti nikto žiadne záruky. Investori sa môžu 
obrátiť na políciu či FBI, no to je všetko, a tí ľudia 
tam v podstate ani nechodia. 

Cena kryptomien je mimoriadne nestála 
a kritici hovoria, že virtuálne meny nedokážu 
plniť funkciu uchovávateľa hodnôt. Je z vášho 
pohľadu rozumné platiť virtuálnymi menami 
v obchodoch?
Platenie kryptomenami považujem v súčasnos-
ti za zložité. Z môjho pohľadu je uchovávateľom 
hodnôt niečo úplne iné ako napríklad bitcoin. 

o investovaní do kryptomien počujete v električke, 
či napríklad medzi zákazníkmi u mäsiara, je to ná-
znak bubliny. 

Druhou črtou je, že ľudia začínajú opúšťať tra-
dičné istoty, napríklad zamestnanie, a venujú sa 
iba tomu. Ľudia jednoducho prestávajú počúvať 
zdravý „sedliacky“ rozum. Tretím znakom je, že 
medzi investormi sa objavuje slepá viera, ktorá sa 
nedá oprieť v podstate o nič. Štvrtým znakom bub-
liny je výskyt extrémnych situácií. Takou extrém-
nou situáciou je, že sa na kryptomenách dalo zaro-
biť aj 30 000 %. To bolo možné napríklad v prípade 
meny ripple. 

O bubline sa dá hovoriť už vtedy, ak sa objavujú 
tri zo štyroch znakov. Môžeme diskutovať o tom, 
koľko ich bolo pri kryptomenách, ak neboli štyri, 
tak boli určite minimálne tri. 

Čo si myslíte o tom, že niektoré štáty zakázali 
obchodovanie s kryptomenami?
Je to ich právo, štáty majú možnosť nastoliť regulá-
ciu. Na druhej strane, niektoré štáty to úplne pusti-
li. Príkladom je Južná Kórea, kde s kryptomenami 
v dôsledku toho vznikajú problémy. 

Myslím si, že štáty, ktoré uvalili zákaz, časom 
obchodovanie povolia, no musia sa vyriešiť vzťahy 
a nájsť spôsob, ako finančné toky virtuálnych mien 
sledovať. Nehovorí sa už toľko o tom, ale procesy, 
ktoré k tomu majú viesť, sú naštartované a fungu-
jú. Veľké banky kupujú spoločnosti zamerané na 
technológiu blockchain a obchodovanie s krypto-
menami. Infraštruktúra sa stále zlepšuje, a to je 

Kryptomeny v roku 2017 
vykazovali jasné znaky 
investičnej bubliny, k nárastu 
hodnoty im pomohol záujem 
médií aj väčších hráčov.
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V štandardnej ekonomike je bitcoin v súčasnos-
ti nepoužiteľný, no je to možno len otázka času. 
Možno len nemáme dostatočnú predstavivosť. 
Práve predstavivosť nám už v minulosti chýba-
la, napríklad pri hodnotení vplyvov spoločnosti 
Facebook na podnikateľské prostredie. Pritom 
dnes má Facebook potenciál výrazne prispieť ku 
globálnym celospoločenským zmenám. Ak sa nám 
podarí efektívne chrániť hodnotu kryptomeny, tak 
sa nenájde štát, ktorý by vedel zabrániť rozvoju ce-
lej technológie. Opäť sa však vraciame k tomu, že 
je potrebná rozumná regulácia. 

Slovensko sa pokúša regulovať kryptomeny 
vo forme zdaňovania. Má to nejaký vplyv na 
záujem slovenských investorov o ne?
Minulý rok nastal ošiaľ a v porovnaní s ním je 
tento rok iba odvarom. To je však situácia, ktorú 
nespôsobil zmenený daňový režim. Pre štát bude 
náročné tieto transakcie kontrolovať, myslím si, že 
v tejto chvíli stále ťahajú štátne inštitúcie za kratší 
koniec povrazu. V zákone to môže byť, otázkou je, 
ako sa to bude uplatňovať. Investori na to v súčas-
nosti nepozerajú z pohľadu daní, skôr vyhodnocujú 
perspektívu. 

Investori nechcú zmeškať dobrú príležitosť 
a dúfajú v nárasty o desiatky až stovky percent, 
pretože toto tu už bolo. V súčasnosti je situácia na 
trhu úplne opačná, to sa však môže zmeniť. Trhy 
len čakajú na správny impulz. Ak sa také niečo po-
darí nájsť, dôvera by sa mohla obnoviť. 

Čo stálo za obrovským nárastom hodnoty 
kryptomien v roku 2017?
Kryptomeny dokázali celému svetu predať svoj 
príbeh. Médiá sa chytili tejto témy a začali písať 
o tom, že kryptomeny rastú a ľudia bohatnú. To 
prilákalo drobných investorov, ale aj väčších, na-
príklad hedžové fondy. Do hry vstúpili relatívne 
väčší hráči, a tí vyvolali ošiaľ. Aj bežní ľudia čítali 
o tom, že niekto pred rokmi kúpil niekoľko bit-
coinov a dnes má veľký balík peňazí. Títo ľudia 
si, prirodzene, povedali, že ani oni nechcú zostať 
bokom. Ľudia videli, že kryptomeny rastú, po-
tom síce trochu padnú, no k rastu sa opäť vrá-
tia. Mnohí ľudia získali pocit, že investovaniu 

do virtuálnych mien rozumejú a nainvestovali do 
toho množstvo prostriedkov. 

K nárastu prispelo aj to, že sa kryptomenami 
začali zaoberať regulované inštitúcie, ako napríklad 
burzy. Na amerických burzách sa začalo obchodo-
vať s derivátmi odvodenými od kryptomien. To sa 
dialo ku koncu roka 2017, teda v čase, keď bola 
bublina okolo virtuálnych mien najväčšia. Všetci 
očakávali, že kryptomeny budú ďalej rásť a zrazu 
to neprišlo. Silné príbehy vybledli a kryptomeny 
zrazu neboli módne. 

Čo presne znamená, že burza sa rozhodla vy-
robiť derivát odvodený od kryptomeny?
Deriváty umožňujú uzatváranie termínových 
kontraktov. Dve strany transakcie sa dohodnú, 
že v určitom momente v budúcnosti medzi sebou 
uskutočnia nákup a predaj v stanovenom objeme 
za dohodnutú sumu. To je určitá forma zaistenia, 
keďže obchodníkov v rámci tejto transakcie nezau-
jímali ďalšie pohyby ceny. Investori využívajú ter-
mínované obchody práve preto, aby sa zaistili pred 
výkyvmi, je to základná úloha týchto nástrojov. Sú 
to však nástroje, ktoré priťahujú pozornosť špe-
kulantov, navyše umožňujú využívanie pákového 
efektu. S malým objemom finančných prostriedkov 
sa teda dá obchodovať s veľkým objemom derivá-
tov. Aj relatívne menšia investícia teda teoreticky 
môže priniesť veľký zisk, hrozia však aj veľké straty. 

To, že veľké americké burzy umožňujú za-
isťovanie sa proti riziku, by malo viesť 

Technológia blockchain je 
veľký posun vpred, no samotné 

kryptomeny nebudú fungovať, ak 
sa správne nenastaví regulácia.
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V súčasnosti je hodnota kryptomien rela-
tívne nižšia. Stáva sa z nich nová investičná 
príležitosť?
Kryptomeny majú tú vlastnosť, že sú veľmi vola-
tilné. Kým pri iných aktívach hovoríme, že rast či 
pokles o 10 % za deň je veľa, kryptomeny takéto 
výkyvy zažívajú úplne bežne. V súčasnosti máme 
určitú stabilitu, no môže to byť len odrazový mos-
tík pre ďalší rast. Môže to byť zaujímavá investičná 
príležitosť, keďže po nových triedach aktív sa obze-
rajú aj veľké finančné domy. 

A k o  b y  m o h o l  v y z e r a ť  r o k  2 0 1 9  p r e 
kryptomeny?
To keby sme vedeli, boli by sme veštci. Pri týchto 
špecifických aktívach do hry vstupuje obrovské 
množstvo faktorov, že je veľmi ťažké vyslovovať 
prognózy. Treba sledovať väzby na štandardnú 
ekonomiku, tiež správanie sa veľkých hráčov. My 
sledujeme, či sa blížime k vyriešeniu problémov, 
o ktorých sme hovorili. Zatiaľ je to tak, že sa vytvá-
ra a vylepšuje infraštruktúra. No problémy zatiaľ 
sú a virtuálne meny nespĺňajú všetky štandardy, 
ktoré vyžadujeme od solídnych tried aktív. 

Andrej Rajčány
Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Na finančných 
trhoch pôsobí viac ako 20 rokov, a to na rôznych ria-
diacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem 
priameho riadenia investičného fondu aktívne obcho-
doval na globálnych akciových, peňažných a menových 
trhoch, trhoch s derivátmi a energetickými komodita-
mi. V Across Private Investments zodpovedá za riade-
nie portfólio manažmentu.

skôr k tomu, že by sa ceny kryptomien skôr 
stabilizovali...
Ten úmysel určite taký bol. Vnímam to ako po-
kus o to, aby sa bitcoin stal solídnou triedou ak-
tív. Burzy teda termínované obchody umožnili, no 
trh na to v podstate nezareagoval, reálne sa týchto 
obchodov uskutočnilo veľmi málo. Investori jedno-
ducho neprejavili záujem ísť do takýchto obchodov. 
Niektorí investori ich považovali za príliš kompli-
kované, pre mnohých ďalších to jednoducho ne-
bola dostatočne zaujímavá módna záležitosť. Táto 
možnosť zrejme prišla na konci cyklu, v podstate 
trochu „po funuse“. 

Mnohé kryptomeny mali svoj vrchol v decem-
bri 2017, prípadne na úplnom začiatku tohto 
roka. Čo sa stalo v roku 2018, že prišiel výraz-
nejší pokles?
Na začiatku roka 2018 sa už prejavovali rôzne 
relatívne silné tlaky. Tento tlak vytvárali pokusy 
regulačných orgánov o nastolenie nejakej kontro-
ly, taktiež sa prejavovali veľké obavy z hekerských 
útokov. Investori navyše videli, že kryptomeny 
majú znaky bubliny, a preto sa v úvode roka sna-
žili svoje zisky vyberať. Zrazu kryptomenám chý-
bala hybná sila a viac sa začalo hovoriť o tom, kto-
ré štáty to zakazujú a príbehy o veľkom úspechu 
začali striedať správy o tom, kto koľko na krypto-
menách prerobil. 

Ako vyzerá človek, ktorému by ste odporučili 
investovať do kryptomien?
Investorom hovoríme, že svoje portfóliá by mali 
vždy okoreniť niečím zvláštnym. Kryptomeny sú 
takýmto korením, ktoré by nemalo mať v portfóliu 
investorov väčšie zastúpenie ako 5 %. Investovanie 
do kryptomien je vhodné pre ľudí, ktorí majú mo-
hutné portfóliá a v rámci nich majú zastúpené 
všetky typy štandardných aktív, teda napríklad dl-
hopisy, akcie. Naozaj platí, že do digitálnych mien 
by mali investori vložiť len tie prostriedky, o ktoré 
si môžu dovoliť prísť. O peniaze v kryptomenách 
sa dá prísť poklesom ich hodnoty, ale aj pri heker-
skom útoku. Akcie sa takto ľahko ukradnúť zrejme 
nedajú. Pri krádeži kryptomeny sa investori v pod-
state dnes ani nemajú na koho obrátiť. 

V roku 2018 príbehy 
o rozprávkovom zbohatnutí 

vystriedali osudy ľudí, ktorí na 
kryptomenách prerobili.
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EÚ VIRTUÁLNE MENY 
NEZAKAZUJE, 
NO ZDÔRAZŇUJE 
PREDOVŠETKÝM RIZIKÁ
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· EÚ virtuálne meny nezakazuje, no zdôrazňuje predovšetkým riziká

vymeniť oficiálnu menu a získať 
virtuálnu, no nie naopak. Tretia ka-
tegória sú meny, pri ktorých funguje 
obojsmerná výmena. Do tejto ka-
tegórie patrí aj bitcoin. Už vtedy ECB 
jasne uviedla, že virtuálne meny nie 
sú elektronické peniaze. Podľa ECB 
virtuálne meny majú niekoľko spo-
ločných znakov s elektronickými 
peniazmi, chýba však väzba na ofi-
ciálnu menu. Elektronické peniaze 

EÚ sa virtuálnymi menami zao-
berá pomerne krátko. Európska 

centrálna banka (ECB) urobila prvý 
pokus o zaradenie virtuálnych mien 
do určitého systému v roku 2012. 
Vo svojej analýze rozdelila virtuálne 
meny do troch kategórií. Prvou bol 
uzavretý systém, v ktorom sa nedá 
virtuálna mena vymieňať za ofici-
álnu menu. Druhou kategóriou je 
systém, v ktorom existuje možnosť 

podliehajú štandardnému dohľadu 
určitého orgánu, to nie je prípad vir-
tuálnej meny. 

ECB sa teda uzniesla na tom, že vir-
tuálne meny sú neregulované digitál-
ne peniaze, ktoré vydávajú a zvyčajne 
kontrolujú ich vývojári a akceptuje 
ich úzka skupina ľudí. 

Kryptomeny v rámci EÚ nie sú zaká-
zané, no európske inštitúcie tomuto 
nástroju rozhodne nie sú naklonené. 
Koncom roka 2013 a v polovici roka 
2014 Európska banková asociácia 
(EBA) vydala dve varovania. Prvé 
z nich bolo určené potenciálnym in-
vestorom, pričom ich EBA upozor-
nila na to, že platformy, na ktorých 
základe virtuálne meny fungujú, nie 
sú banky a držba virtuálnych mien sa 
teda nedá považovať za určitú formu 

Virtuálne meny sú dnes skôr investičným 
artiklom ako obeživom v pravom zmysle slova. 
Použitie týchto mien je doposiaľ obmedzené 
a virtuálne meny netvoria plnohodnotnú 
alternatívu k existujúcim finančným 
prostriedkom, ktoré vydávajú centrálne banky. 
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rozšírené platidlo, preto o nich hovo-
rí ako o „kontraktových peniazoch“. 
Virtuálne meny v tomto prípade 
môžu slúžiť ako prostriedok výmeny, 
pretože sa tak dve strany konkrétnej 
transakcie dohodli.  

Po teroristických útokoch v Paríži 
v roku 2015 sa virtuálne meny dosta-
li aj do pozornosti Európskej komisie 
(EK). Spolu s anonymnými predpla-
tenými kartami a umeleckými die-
lami mali byť práve virtuálne meny 
prostriedkom financovania teroriz-
mu. Virtuálne meny totiž umožnili 
anonymné transakcie. 

EK preto prišla v roku 2016 s návr-
hom 5. smernice o boji proti praniu 
špinavých peňazí. Európsky parla-
ment v roku 2018 túto smernicu 
naozaj schválil, a to znamená, že 
v rámci boja proti praniu špinavých 
peňazí budú musieť obchodníci s vir-
tuálnymi menami hlásiť finančným 
spravodajským jednotkám EÚ podo-
zrivé finančné transakcie a prípadne 
odhaľovať identitu klientov.

Reagovala pritom na krach Mt. Gox, 
veľkej bitcoinovej burzy. ECB vo svo-
jej analýze poznamenala, že kryp-
tomeny neplnia všetky tri funkcie, 
ktoré majú peniaze. Virtuálne meny 
podľa ECB plnia funkciu zúčtovacej 
jednotky a prostriedku výmeny, mi-
moriadna volatilita však znamená, 
že podľa ECB virtuálne meny nemajú 
schopnosť plniť funkciu uchovávate-
ľa hodnôt. 

Podľa ECB nie sú kryptomeny me-
nami a peniazmi z právneho uhla 
pohľadu. ECB zmenila svoj pohľad 
na kryptomeny z roku 2012, prestala 
používať termíny „mena“ a „penia-
ze“. Virtuálne meny ECB považuje za 
„digitálneho reprezentanta hodno-
ty, ktorý nie je vydávaný centrálnou 
bankou, úverovými inštitúciami či 
inštitúciami pracujúcimi s elektronic-
kými peniazmi“. Za určitých okolnos-
tí však kryptomeny podľa ECB môžu 
byť „alternatívou k peniazom“. 

ECB však upozorňuje na to,  že 
kr yptomeny nie  sú  všeobecne 

vkladu. „Online zmenárne nie sú 
bankami, ktoré držia virtuálnu menu 
ako vklad. Ak online zmenáreň príde 
o peniaze alebo prestane fungovať, 
neexistuje žiadna právna ochrana – 
napríklad prostredníctvom systému 
ochrany vkladov – ktorou by boli 
pokryté vaše straty peňažných pro-
striedkov uložených v online zme-
nárni, dokonca ani keď zmenáreň 
zaregistroval národný orgán,“ uviedla 
vtedy EBA s tým, že eviduje prípady 
investorov, ktorí o svoje peniaze pri-
šli. EBA upozornila aj na hrozbu he-
kerských úrokov. 

Varovanie z roku 2014 bolo akýmsi 
apelom na regulačné orgány. EBA im 
odporučila, aby odrádzali finančné 
inštitúcie od nákupu, predaja a držby 
virtuálnych mien. Upozornila, že 
s virtuálnymi menami sa spája celko-
vo 70 rôznych druhov rizík. Zároveň 
pripustila, že virtuálne meny majú 
viacero výhod. Hovorí o určitej fi-
nančnej inklúzii, ale taktiež aj o tom, 
že virtuálne meny ponúkajú vyššiu 
rýchlosť transakcie a nižšie transakč-
né náklady. 

ECB sa následne k problematike vir-
tuálnych mien vrátila v roku 2015. 

EÚ virtuálne meny nezakazuje, no zdôrazňuje predovšetkým riziká ·	EKONOMIKA

V EÚ nie sú kryptomeny 
zakázané, no ECB 

vydáva predovšetkým 
varovania a upozorňuje 

na riziká. ECB 
kryptomeny nepovažuje 

za peniaze.

Foto: Shutterstock
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MIEST, KDE SA DÁ 
NA SLOVENSKU 

NAKUPOVAŤ 
S KRYPOMENAMI, 

SÚ LEN DESIATKY, 
V OKOLÍ JE ICH VŠAK VIAC

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Miest, kde sa dá na Slovensku nakupovať s krypomenami, sú len desiatky, v okolí je ich však viac

Bitcoin v súčasnosti nefunguje ako 
plnohodnotné platidlo, na Slovensku sú 

v podstate len desiatky miest, kde je možné 
platiť kryptomenami. Na Slovensku dopyt 

po platbách kryptomenami v podstate 
nevzniká, keďže absolútna väčšina 

Slovákov kryptomeny nikdy nenakúpila. 

zaplatiť virtuálnou menou. Ide o spoločnosti, ktoré 
pôsobia v oblasti gastronómie či IT služieb, ale aj 
v ďalších druhoch maloobchodného predaja. Druhý 
najväčší počet predajných miest, ktoré akceptu-
jú virtuálnu menu, je v Košiciach, tam ich je podľa 
OpenStreetMap Contributors celkovo desať. 

Kryptomeny ako prostriedok výmeny sa dajú na 
Slovensku použiť len v obmedzenej miere. Podľa 

mapy, ktorú zostavuje OpenStreetMap contribu-
tors, je na Slovensku niekoľko desiatok miest, kde 
sa dá zaplatiť virtuálnou menou. V oblasti Bratislavy 
je v súčasnosti viac ako 50 prevádzok, kde sa dá 
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Ďalšie približne dve desiatky predajných miest 
sú roztrúsené po ďalších mestách na Slovensku. 
Držby virtuálnych mien ako platidla v obchodoch 
majú význam predovšetkým pre ľudí na západnom 
Slovensku, a to nielen kvôli Bratislave. Napríklad 
v Budapešti sa nachádza ďalších tridsať predajných 
miest a vo Viedni ich je podľa OpenStreetMap 
Contributors až 81. Práve predajňa House of 
Nakamoto vo Viedni sa považuje za prvú maloob-
chodnú prevádzku na svete, ktorá sa venuje mene 
bitcoin. Samotný názov obchodu je odkazom na 
Satoshiho Nakamota, zakladateľa virtuálnej meny 
bitcoin. 

Viac možností majú aj spotrebitelia v Česku. Brno, 
ktoré je z Bratislavy ľahko dostupné, ponúka pri-
bližne tridsať predajných miest. V Prahe ich je do-
konca 153, čo je počet rádovo porovnateľný s ame-
rickou metropolou New York. Tam ich je podľa 
OpenStreetMap Contributor viac ako 180. 

Samotní Slováci sú, pokiaľ ide o kryptomeny, zdr-
žanliví. Hoci ich mnoho ľudí pozná, len málokto 
z nás virtuálnu menu niekedy vlastnil. „Štyri pä-
tiny Slovákov vie, čo sú to kryptomeny a tretina 
sa o ne aj aktívne zaujíma. Väčšina s nimi však 
doposiaľ neobchodovala,“ vyplýva z výsledkov vý-
skumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa 
uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších 
ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského 
národného panelu. „Pojem kryptomena pozná väč-
šina Slovákov, presnejšie 82 %. Z nich potom naj-
väčšia časť, teda necelá tretina, do ktorej spadá viac 
mužov ako žien, sama aktívne vyhľadáva o krypto-
menách ďalšie informácie. Necelá štvrtina potom 
priznáva, že ich téma kryptomien zaujíma, ale ďal-
šie informácie si nevyhľadali. 27 % respondentov 
pojem síce počulo, ale táto téma ich nezaujíma,“ 
vyplýva z prieskumu. 

Virtuálne meny pravidelne nakupujú len piati z de-
siatich Slovákov. „Väčšina respondentov (84 %), 
ktorí pojem kryptomena poznajú a už si o nich 
aj sami vyhľadali nejaké informácie, si však žiadnu 
z kryptomien zatiaľ nezakúpili. Tí, ktorí si ju kúpi-
li, je ich 16 %, možno ďalej rozdeliť na tých, ktorí 

ju zakúpili jednorazovo, ich podiel je 11 %, a tých, 
ktorí ju nakupujú pravidelne, teda 5 %. Túto men-
šinu kupujúcich tvorí opäť o niečo viac mužov ako 
žien,“ vyplýva z prieskumu. 

Kryptomeny ako investíciu zvažuje málo ľudí, do-
minujú nehnuteľnosti. „Na opačnom konci rebríčka 
dlhodobých investícií sa umiestnili hypotekárne zá-
ložné listy, vkladné knižky (po 3 %), ako aj dlhopi-
sy a kryptomeny, ktoré preferovalo 6 % opýtaných. 
V prípade virtuálnych mien však nebolo badať vý-
znamnejšie rozdiely medzi vekovou štruktúrou opý-
taných,“ upozorňuje spoločnosť ČSOB.

Na Slovensku niekoľko desiatok 
miest, kde sa dá zaplatiť 

virtuálnou menou. V oblasti 
Bratislavy je v súčasnosti najviac, 

teda viac ako 50 prevádzok.

Foto: Shutterstock
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AJ DROBNÉ KRYPTOMENY 
MÔŽU BYŤ PRÍLEŽITOSŤ 
PRE INVESTOROV
Autor:	Marek	Šimo

EKONOMIKA	· Aj drobné kryptomeny môžu byť príležitosť pre investorov

Na svete v súčasnosti existuje vyše 2 000 
rôznych kryptomien. Väčšina ľudí pozná 
možno len bitcoin, tí trochu zbehlejší 
snáď ethereum, litecoin alebo bitcoin 
cash. Aj keď sa zdá, že svet kryptomien 
prestal byť populárny, nové kryptomeny 
stále pribúdajú. A práve drobné 
kryptomeny môžu byť vhodnou obchodnou 
alternatívou k veľkým kryptomenám.

kapitalizácie sa odvíja od ceny kryptomeny a počtu 
kryptomien v obehu.

Napríklad trhová kapitalizácia bitcoinu bola počas 
októbra pri uzávierke článku 113 244 533 764 USD. 
Pri cene 6 533,15 USD/BTC je aktuálne v obehu 
17 333 837 jednotiek bitcoinu. 

To, od ktorej hranice môžeme už o kryptomenách 
hovoriť ako o drobných, nie je určené nikde. Pre 

Čo	sú	to	drobné	kryptomeny
Drobné kryptomeny sú kryptomeny, ktoré majú 
nízku trhovú kapitalizáciu. Pre porovnanie, aktu-
álna trhová kapitalizácia bitcoinu je 113 miliárd 
amerických dolárov. Kryptomeny, ktoré sa nachá-
dzajú v rebríčku trhovej kapitalizácie v druhej ti-
sícke, majú trhovú kapitalizáciu len niekoľko tisíc 
až desiatok tisíc dolárov. Ide tak o priepastný roz-
diel. Veľkosť trhovej kapitalizácie odzrkadľuje ro-
bustnosť konkrétnej kryptomeny. Veľkosť trhovej 
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zjednodušenie však za drobné kryptomeny môže-
me považovať tie, ktoré sú v rebríčku trhovej kapi-
talizácie na 100. mieste a nižšie. 

Prečo	vznikajú	ďalšie	kryptomeny?
Za každou kryptomenou vždy stojí v pozadí niekto, 
kto ju vytvorí. Jednotlivec alebo skupina. Aktuálne 
vznikajú kryptomeny kvôli získaniu peňazí od in-
vestorov na rôzne produkty. To, čo jednotlivé kryp-
tomeny financujú, sa dá dosť často odvodiť priamo 
z ich názvu. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že 
ide o malé akciové spoločnosti, ktoré emitujú svo-
je akcie, v tomto prípade kryptomeny, a získavajú 
tým prostriedky na svoj ďalší rozvoj.

Na trh sa dostávajú prostredníctvom takzvanej 
initial coin offering, alebo po slovensky – úvod-
ný vstup kryptomeny na trh. Po tomto kroku sú 
kryptomeny k dispozícii prakticky komukoľvek. 
Nakúpiť sa dajú buď prostredníctvom burzy, pria-
mo medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo online 
najčastejšie cez webovú stránku zakladateľa.

Ako na každom trhu, aj tu platí, že ak je projekt 
úspešný, cena kryptomeny by mala rásť. Tak in-
vestor zarába. Tu je však nutné podotknúť najmä 
to, že práve medzi drobnými kryptomenami sa na-
chádza veľmi veľa podvodníkov. Novú kryptomenu 
môže vynájsť prakticky ktokoľvek a peniaze od ne-
skúsených investorov takisto nie je problém získať. 

Projekt sa nakoniec ukáže ako nerentabilný, cena 
kryptomeny poklesne na nulu a investor tak pri-
chádza o svoje peniaze. V praxi je však veľmi ťažké 
zistiť, ktorá kryptomena má potenciál na budúci 
vysoký rast ceny. Z mnohých kryptomien sa to po-
darí len malému zlomku.

Obchodovanie	a špekulácie	s drobnými	
kryptomenami
Vybrať tú správnu kryptomenu, ktorá bude dlho-
dobo rásť a prinášať stabilné zisky, nie je možné. 
Možno sa to niekomu so šťastím podarí, ale zaru-
čený úspech nie je pri žiadnej z nich. Zaujímavou 
alternatívou by tak mohlo byť krátkodobé obcho-
dovanie s drobnými kryptomenami. Tie totiž vedia 
aj za veľmi krátky čas vyrásť aj o niekoľko desiatok 
až stoviek percent. Samozrejme, netreba zabúdať 
na to, že rovnakým spôsobom môžu aj poklesnúť. 
Ak si však zvolíte vhodný vstup do pozície, naprí-
klad na dôležitej technickej úrovni, riziko výraz-
ného prepadu sa znižuje. Vhodnou stratégiou by 
tak mohlo byť napríklad vybratie viacerých drob-
ných kryptomien a nakúpiť, keď sa nachádzajú na 
spodných líniách trendových kanálov. Pozície ne-
treba držať zbytočne dlho. Ak sa váš predpoklad 
naplní, treba vybrať zisk a nájsť ďalšiu obchodnú 
príležitosť. 

Jednou z možností by mohlo 
byť krátkodobé obchodovanie 

s drobnými kryptomenami. 
Volatilita meny by mohla priniesť 
veľké zisky v krátkom čase. Veľké 

však môžu byť aj straty.

Foto: Shutterstock
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SLOVENSKÉ ORGÁNY 
SÚ ODHODLANÉ  
ZDAŇOVAŤ TRANSAKCIE 
S KRYPTOMENAMI
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Slovenské orgány sú odhodlané zdaňovať transakcie s kryptomenami

virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny. 
Reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena 
v deň ocenenia zistená spôsobom určeným účtov-
nou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s vir-
tuálnou menou.

Reálnu hodnotu ustanovuje zákon o účtovníc-
tve. Tento zákon v § 24 odsek 10 hovorí, že „virtu-
álnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá 
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa 
§ 25 odseku 1 písmeno h)“. 

Zároveň § 25 odseku 1 písmeno h) hovorí, že reál-
nou hodnotou podľa § 27 odseku 13 je:
 y odplatne nadobudnutá virtuálna mena,

Novela zákona je účinná relatívne krátko, no 
princípy zdaňovania virtuálnych mien formu-

lovalo ministerstvo financií v metodickom usmer-
není už v marci. Už vtedy sa objavovalo viacero 
problémov. 

Zdanené	príjmy	z	kryptomien
Novela zákona o dani z príjmov hovorí, že súčasťou 
základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny 
dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za maje-
tok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu 
menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskyt-
nutie služby, pričom sa stanovuje aj spôsob oceňo-
vania. Použiť sa má spôsob ocenenia vymieňanej 

Slovensko sa pustilo do zdaňovania 
kryptomien. Od 1. októbra je účinná novela 
zákona o dani z príjmov. Do zákona sa 
dostal pojem virtuálne meny a poslanci 
určili spôsob, ako virtuálne meny zdaňovať. 
Nad zdaňovaním však visia otázniky.



Foto: Shutterstock
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 y virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu vý-
meny za iný majetok alebo službu,
 y služba a majetok nadobudnuté výmenou za vir-

tuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a ce-
nín ocenených menovitými hodnotami,
 y virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú 

virtuálnu menu.

„Je vhodné napríklad uviesť, že ani schválená 
novela nerieši prípadný pokles trhovej hodnoty 
virtuálnych mien. V bežnej praxi existujú prípa-
dy, keď daňovník deklaruje príjem z dôvodu, že 
vymenil napríklad bitcoin za inú virtuálnu menu, 
ktorú ocenil trhovou hodnotou v čase výmeny. Do 
konca roka však získaná virtuálna mena absolút-
ne stratila na hodnote, a takýto daňovník v pod-
state zdaňuje a ,odvodňuje‘ príjem, ktorý v realite 
ani nezískal. Podľa nášho názoru by sa mal zda-
ňovať vždy len prírastok na majetku daňovníka. 
V spomínanom prípade však k žiadnemu prírast-
ku nedošlo. Určite by teda bolo vhodné zákonne 
upraviť, aby sa za zdaniteľný príjem nepovažovala 
výmena jednej virtuálnej meny za inú, ale až vý-
mena virtuálnej meny za fiat menu, respektíve za 
obstaranú službu, prípadne majetok,“ hovorí spo-
ločnosť Accace.

Základ dane bude možné znižovať o výdavky 
preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. 
Daňovým výdavkom je aj výdavok (náklad) vo výš-
ke úhrnu vstupných cien virtuálnych mien. Tento 
daňový výdavok je možné uplatniť len do výšky 
úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien, a to 
v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k pre-
daju virtuálnych mien.

Okrem výmeny virtuálnej meny sa budú zda-
ňovať aj príjmy z ťažby virtuálnej meny. Tieto pro-
striedky sa však nebudú zdaňovať v čase vyťaženia, 
ale v čase, keď sa dostanú do procesu výmeny. 

Daňoví odborníci hovoria o tom, že tento sys-
tém je nejasný. „Nie je úplne zrejmé, ako a čo účto-
vať v momente, keď takzvaný miner získa odmenu 
za svoju prácu, a to do času, kým danú virtuálnu 
menu nevymení za inú virtuálnu menu, respektíve 
ju odplatne vymení, prípadne si za ňu obstará iný 
majetok, respektíve službu,“ upozorňuje spoloč-
nosť Accace.

Problémová	mzda
Zároveň sa bude zdaňovať aj získanie kryptomeny 
napríklad vo forme vyplatenia mzdy. Vyplácanie 
mzdy vo virtuálnych menách však môže byť 
problematické. „Ako prvé je potrebné posúdiť, 

Slovenské orgány sú odhodlané zdaňovať transakcie s kryptomenami ·	EKONOMIKA
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mala určiť ako rozdiel medzi sumou prijatou za-
mestnancom z predaja virtuálnej meny a sumou 
zdanenou ako príjem zo závislej činnosti,“ dopĺňa 
SK DP. 

Sadzba dane závisí od celkovej výšky daňové-
ho základu, sadzba teda môže byť 19 %, prípadne 
25 %. Sadzbou 19 % sa zdaňuje základ dane do 
sumy 35 268,06 eura a sadzbou 25 % sa zdaní zák-
lad dane vyšší ako 35 268,06 eura. 

Príjem z predaja kryptomeny spadá do os-
tatných príjmov upravených v § 8 zákona o dani 
z príjmov. To neplatí v prípade, ak daňovník má 
kryptomenu zaradenú vo svojom obchodnom 
majetku.

Podnikatelia
Daňovníkom v prípade virtuálnych mien je fyzic-
ká osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou 
a taktiež podnikatelia. Z výsledku ich hospodáre-
nia sa stane daňový základ podľa § 17 až § 29 záko-
na o dani z príjmov. Podnikatelia si môžu uplatňo-
vať daňové výdavky maximálne do výšky príjmov 
z predaja. 

Daňami sa musia zaoberať podnikatelia, kto-
rí predávajú tovar a služby za virtuálne meny. 
„Podnikateľ, ktorý prijme odplatu za predaj tovaru 
a služby vo forme virtuálnej meny, prepočíta prija-
tú úhradu na menu euro v zmysle ustanovení záko-
na o účtovníctve, teda kurzom ku dňu účtovného 
prípadu,“ upozorňuje Slovenská komora daňových 
poradcov (SK DP).

či vyplatenie mzdy vo forme virtuálnej meny je 
v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce – § 30 
– mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; 
v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno 
mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon 
alebo osobitný predpis. Virtuálna mena pritom veľ-
mi pravdepodobne nie je považovaná za peniaze,“ 
upozorňuje SK DP.
„Ak by teda bolo právne možné vyplácať mzdu 
zamestnancov vo virtuálnej mene, za zrazenie 
dane a odvodov zamestnancov je zodpovedný za-
mestnávateľ pri výplate mzdy. Zamestnávateľ je 
teda povinný vyplatiť zamestnancovi dohodnutú 
mzdu a vypočítať príslušné odvody na sociálne 
a zdravotné poistenie, ako aj preddavok na daň. 
Príjem vyplatený vo virtuálnej mene by pritom 
zamestnávateľ prepočítaval na menu euro kur-
zom platným ku dňu výplaty mzdy,“ upozorňuje 
SK DP. „Potenciálny problém je pri určení základu 
dane. Toto ustanovenie teda nedefinuje, ako má 
zamestnanec určiť základ dane pri predaji vir-
tuálnej meny, ktorú nadobudol vo forme mzdy. 
Logicky by sa výška takéhoto zdaniteľného príjmu 

Zdaňovať sa má kryptomena 
získaná ako mzda, nie je pritom 
jasné, či Zákonník práce takéto 
vyplácanie mzdy umožňuje.

Zdaňovanie kryptomien 
nezohľadňuje pohyby hodnoty 

kryptomien na účtoch.
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ČO JE

Autor:	Marek	Šimo

EKONOMIKA	· Čo je a ako funguje Initial Coin Offering?

Initial Coin Offering (ICO) znamená po 
slovensky prvotné uvedenie digitálnej 

meny (kryptomeny) na trh. ICO je 
takým prvotným krokom predtým, než 
sa s konkrétnou kryptomenou začne 

obchodovať na burze a ponúkať širokému 
spektru investorov a obchodníkov. Ako 
také ICO prebieha a aké možnosti pre 

potenciálnych investorov ponúka?

od investorov. Podnikateľský plán opíše v takzvanom 
Whiteliste. Tento Whitelist je jedným zo základných 
dokumentov pre úspešnú ICO. V tomto dokumente 
by sa mal potenciálny investor dozvedieť všetko pod-
statné o predávanej kryptomene.

Vznik	novej	kryptomeny
Za konkrétnou kryptomenou vždy stojí nejaký zakla-
dateľ – jednotlivec alebo skupina. Zakladateľ krypto-
meny pripraví podnikateľský plán, na ktorý potrebuje 
vyzbierať určité množstvo peňažných prostriedkov 

A

AKO FUNGUJE 
INITIAL COIN OFFERING?
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Pri kryptomenách sme, bohužiaľ, stále svedkami 
veľkého množstva nekalých a podvodných praktík. 
Veľmi často sa stáva, že projekt, na ktorý sa zbiera-
jú peniaze predajom kryptomeny, je v skutočnosti 
nereálny a nič sa nikdy nezrealizuje. Po prevalení 
takejto informácie tak logicky nastáva predaj nakú-
penej kryptomeny, čo znamená pokles ceny. Cena 
postupne klesá na nulu a investor tak prichádza 
o celú investovanú sumu v prípade, že sa mu nepo-
darí kryptomenu včas predať. 

Ako	prebieha	ICO?
Samotné ICO prebieha veľmi podobne ako úvodný 
predaj akcií na burze, teda Initial Public Offering. 
Stanoví sa úvodná cena, za ktorú sa bude krypto-
mena (token) predávať. Samotný proces stále nie je 
nijakým spôsobom regulovaný, a preto si investori 
musia dávať veľmi dobrý pozor, do akej kryptome-
ny budú pri ICO investovať. Po prebehnutí prvot-
ného predaja sa ustáli cena na konkrétnej burze, 
ktorá odzrkadľuje ponuku a dopyt po kryptomene.

Následne sa táto kryptomena obchoduje na jednej 
alebo viacerých burzách. Ak nejde o podvod a kryp-
tomena sa ukáže ako životaschopná, cena by mala 
postupne rásť. Nemusí to tak byť vždy. Každý trh 
je nevyspytateľný. A ten s kryptomenami zvlášť. 
Môže sa stať, že kryptomena, za ktorou neexistuje 
nič reálne, môže dlho rásť. Naopak, aj pri kvalit-
ných podnikateľských nápadoch môže prevyšujúca 
ponuka nad dopytom stlačiť cenu dole.

Obdobie	po	uvedení	kryptomeny	na	trh
Najdôležitejšie obdobie pre kryptomenu nastáva 
po uvedení na trh. ICO tak znamená len prvý krok 

pred dlhodobým procesom, ktorý môže znamenať 
úspech alebo neúspech kryptomeny. Virtuálna 
mena sa postupne etabluje na väčšom počte búrz 
po celom svete. To, na akej burze sa obchoduje, 
do veľkej miery determinuje jej úspech. V prípa-
de, že sa kryptomena dostane na jednu z veľkých 
búrz, automaticky sa o nej zvýši povedomie me-
dzi investormi. To väčšinou znamená aj zvýšený 
dopyt, čo ženie cenu hore. Ak cena kryptomeny 
rastie, začína sa o nej hovoriť aj na sociálnych sie-
ťach a iných médiách. Práve tento proces môže 
naštartovať úspešné etablovanie na širokom poli 
kryptomien.

Z hľadiska bežného investora môže ICO znamenať 
dobrú investičnú príležitosť. Je však potrebné do 
detailov poznať projekt a ideálne aj ľudí, ktorí stoja 
za predávanou kryptomenou. Ak takéto informácie 
investor nemá, ľahko sa môže stať terčom podvodu 
a prísť o investované peniaze.

Initial Coin Offering prebieha 
veľmi podobne ako úvodný predaj 

akcií na burze, teda Initial Public 
Offering. ICO nie je regulovaná 
a investor si musí dávať pozor 

na prípadný podvod.
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TAJOMNOSŤ 
KRYPTOMIEN 
LÁKA AJ KRIMINÁLNIKOV, 
HROZIEB JE VIAC
Autor:	Ján	Beracka
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náročné. Preto kritici systému upo-
zorňujú na to, že bitcoin využívajú 
teroristi na financovanie útokov. 

Transakcie	pod	
pseudonymom
Jednotlivé transakcie v rámci siete 
blockchain vidia všetci jej členo-
via. To však neznamená, že je mož-
né osoby stojace za transakciami s 

Bitcoin je postavený na technoló-
gii blockchain, teda na takzvanej 

peer-to-peer sieti. Celá technológia 
je založená na veľkej transparent-
nosti, keďže oprávnenosť jednotli-
vých platieb overujú ostatní členovia 
siete. Napriek tomu, že jednotlivé 
transakcie všetci vidia, spojiť kon-
krétnu transakciu s konkrétnou 
identitou osôb je  mimor iadne 

bitcoinmi stotožniť. Tvrdenie, že 
bitcoin je úplne anonymná mena je 
nepresné. Bitcoin je totiž pseudony-
mizovaná mena. 

Konkrétna identita aktérov tran-
sakcie sa schováva za privátnym 
kľúčom peňaženky s virtuálnou me-
nou. Privátny kľúč je špecifický kód 
pozostávajúci z 256 bitov. Tento kód 

Bitcoin získal v očiach mnohých 
ľudí povesť anonymnej meny. Táto 
predstava je nepresná, no bitcoin má 
vlastnosti, ktoré priťahujú „únoscov“ 
digitálnych dát či iných kriminálnikov.
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nevyžaduje identifikáciu osôb, keďže 
peňaženky na kryptomeny neobsa-
hujú mená. Navyše v rámci siete ne-
existuje žiadna nadradená inštitúcia, 
ktorá by dokázala príslušným orgá-
nom nahlasovať podozrivé transak-
cie,“ uvádza EBA. 

Zároveň upozorňuje, že kryptomeny 
nemajú žiadne geografické hranice, 
keďže pri virtuálnych menách ne-
existuje nič také ako centrálne banky 
pôsobiace v rámci jednotlivých štá-
tov. „Transakcie s virtuálnymi me-
nami si nevyžadujú nič iné, iba pri-
pojenie na internet, infraštruktúra 
virtuálnych mien je často rozšírená 
naprieč celým svetom. To znamená, 
že transakcie je náročné prerušiť, 
tieto toky majú navyše sklon byť ne-
zvratné,“ hovorí EBA. 

Kriminálne	aktivity	sa	týkajú	
najmä	bitcoinu
Napriek tomu, že bitcoin nie je me-
dzi kryptomenami už taký populárny, 
podľa Europolu sa väčšina kriminál-
nych aktivít týka práve tejto meny. 
Europol upozorňuje, že kybernetické 
útoky sa historicky sústreďovali na 
tradičné finančné nástroje, no teraz 
sa zameriavajú na spoločnosti a pou-
žívateľov virtuálnych mien. 

Europol hovorí o tom, že teroris-
tické skupiny využívajú moderné 
technológie na šírenie technológie 
a ukrývanie svojej činnosti. Sociálne 
siete využívajú teroristi na šírenie 
propagandy. No práve pseudonymi-
zácia a decentralizovaný charakter 
kryptomien otvárajú pre zločincov 
priestor na pranie špinavých peňazí. 
Podľa Europolu sa kriminálne pro-
striedky z kryptomien dokážu dostať 
aj do štandardného regulovaného 

Z toho vyplýva, že stotožniť obchod-
níka s bitcoinom je možné v prípade, 
že niekto dokáže priradiť konkrét-
ny privátny kľúč ku konkrétnemu 
majiteľovi. 

Vzhľadom na to poskytuje mena bit-
coin relatívne veľkú mieru anonymi-
ty. Šanca na odhalenie podozrivých 
transakcií sa znižuje aj preto, že 
blockchain je decentralizovaná sieť 
fungujúca na princípe „rovný s rov-
ným“. Európska banková agentúra 
(EBA) preto upozorňuje, že zločin-
ci môžu ukladať a posielať virtuál-
ne meny s istou mierou anonymity. 
„Vzniká riziko, pretože odosielatelia 
a príjemcovia virtuálnych mien fun-
gujú v rámci peer-to-peer siete, ktorá 

musí mať každý majiteľ peňažen-
ky starostlivo chránený, za každých 
okolností musí ostať neverejný. Ak sa 
napríklad útočník zmocní privátneho 
kľúča, bude môcť kryptomenu z pe-
ňaženky ľahko odcudziť. Odporúča 
sa dokonca držať svoj privátny kľúč 
v offline priestore, teda napríklad na 
papieri uzamknutom v trezore. 

Privátny kľúč je pr vým krokom 
k uskutočneniu transakcie. Peňažná 
transakcia „podpísaná“ súkromným 
kľúčom sa overuje verejným kľúčom, 
ktorý je viditeľný pre ostatných čle-
nov siete. Verejný kľúč je odvodený 
od privátneho kľúča. Pomocou ve-
rejného kľúča sa následne generuje 
adresa, na ktorú smeruje platba. 

Tajomnosť kryptomien láka aj kriminálnikov, hrozieb je viac ·	EKONOMIKA

Foto: Shutterstock
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vyhľadania jednotlivých strán tran-
sakcie. Každá transakcia s bitcoinom 
však je sledovateľná, keďže block-
chain obsahuje zoznam všetkých 
transakcií, ktoré sa s bitcoinom udia-
li,“ hovorí Stanislav Lacko zo spoloč-
nosti SnazzyBee. 

„Každú transakciu je totiž potrebné 
potvrdiť, aby sa vylúčila možnosť, 
že ide o podvod. Až po potvrdení 
transakcie sa bitcoiny pripisujú do 
peňaženky adresáta. História tých 
transakcií jednoducho niekde je. Dá 
sa overiť, či sa transakcia uskutoč-
nila, alebo nie, už tu je priestor na 
možné dohľadanie transakcií. Preto 
ľudia používajú viacero peňaženiek, 
navyše existujú služby, ktoré bitcoiny 
preperú,“ dodáva. 

Spôsobov, ako sa čistia samotné 
bitcoiny, je viac. „Transakcie sa na-
príklad rozdelia na viacero peňaže-
niek a následne to prejde cez viacero 

finančného systému. Služby virtu-
álnych mien totiž často nevyžadujú 
žiadne KYC procesy (KYC Know Your 
Costumer, voľne preložené: spoznaj 
svojho klienta – pozn. red.). Zločinci 
bez nejakej podrobnejšej identifiká-
cie môžu vymieňať za štandardné 
meny a aj za iné kryptomeny. 

Útoky	proti	bankám	aj	cez	
ransomware
Europol tiež poukazuje na to, že 
kryptomeny sa používajú aj na za-
krytie útokov proti finančným inšti-
túciám. Úrad síce upozorňuje, že me-
nej ako štvrtina členských štátov EÚ 
zaznamenala v roku 2017 významný 
počet prípadov útoku finančným 
malvérom, no stále je to veľká hroz-
ba pre banky.

Na p r í k l a d  m a l v é r  z n á my  a k o 
Carbanak napáda elektronické 
schránky pracovníkov bánk a napáda 
zariadenia banky vrátane bankoma-
tov. Na konci podvodu je výber ho-
tovosti z infikovaného bankomatu 
a túto hotovosť útočníci perú práve 
prostredníctvom konverzie tejto ho-
tovosti do virtuálnej meny. 

Menu bitcoin využívali napríklad 
hekeri, ktorí najmä v roku 2017 úto-
čili na počítače pomocou WannaCry, 
škodlivého kódu, ktorý patrí medzi 
ransomware. Útočníci zašifrovali sú-
bory svojej obete a za odblokovanie 
žiadali výkupné. Toto výkupné ak-
ceptovali výlučne v mene bitcoin. 

Aj	bitcoin	sa	dá	„prať“
Pri páchaní trestnej činnosti môže 
bitcoin poslúžiť na zneprehľadnenie 
transakcií, tie sa však do istej miery 
sledovať dajú. „Mena bitcoin vznikla 
na to, aby sa minimalizovalo riziko 

peňaženiek. Ďalším spôsobom je 
prevádzanie bitcoinov na inú kryp-
tomenu. Nasleduje opäť sled ope-
rácií, ktoré peniaze presúvajú a na-
koniec sa prostriedky prevedú opäť 
na bitcoin. Týmto spôsobom sa zo 
systému blockchain meny bitcoin 
stráca časť informácií, lebo medzi-
časom bola súčasťou transakcie iná 
virtuálna mena,“ upozorňuje Lacko. 
„Ďalším spôsobom je prevod meny 
bitcoin na reálne peniaze, v tomto 
prípade však ide o drahšie riešenie. 
Každý zo spôsobov však niečo stojí,“ 
hovorí.

Výhoda technológie blockchain spo-
číva aj v tom, že samotný systém 
je relatívne bezpečný a  je mimo-
riadne náročné meniť uskutočnené 
transakcie. „Technológia sa vyvíja, 
no ak by zásah do zápisov v bloku 
bol v súčasnosti možný, už by sa to 
stalo. Zatiaľ je teda bezpečnosť na 
vysokej úrovni a vzhľadom na to, 
že bitcoin je taká hlavná virtuálna 
mena, zrejme je aj vystavená najväč-
šiemu riziku útoku, keďže sa v nej 
točí veľké množstvo peňazí,“ upo-
zorňuje Lacko.

Virtuálne meny sa pohybujú mi-
nimálne v sivej  zóne v prípade 
takzvaného cryptojackingu. Ide 
o špecifický druh útoku, pri kto-
rom hekeri využívajú výpočtový 
výkon počítača svojej obete na ťa-
ženie kryptomien. „Cryptojacking 
je rozvíjajúci sa trend kyberzloči-
nu... Hoci táto činnosť v určitých 
prípadoch nie je nelegálna, môže 
znamenať dodatočné zdroje, preto 
je pre hekerov atraktívne útočiť na 
legitímne webové stránky a využí-
vať počítače ich návštevníkov,“ upo-
zorňuje Europol. 

Rizikom je, že 
odosielatelia 
a príjemcovia 

virtuálnych mien 
fungujú v rámci 

peer-to-peer siete, 
ktorá nevyžaduje 

identifikáciu osôb, 
keďže peňaženky 

na kryptomeny 
neobsahujú mená.
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EKONOMIKA	· Kryptomeny tento rok zaostávajú, darí sa iným alternatívnym investíciám

necelých 1 000 USD a v decembri 2017 
atakovala táto virtuálna mena hranicu 
20 000 USD za jeden bitcoin. Tento 
výkon pritom bitcoin stačil iba na to, 
aby sa v roku 2017 stal „len“ štrnás-
tou najvýkonnejšou menou minulého 
roka. V decembri 2017 dosahoval hod-
notu vyše 19 300 USD za bitcoin, v ok-
tóbri 2018 sa táto mena pohybovala na 
úrovni okolo 6 500 USD za bitcoin. 

Ľudia, ktorí podľahli vábivému 

Každý, kto v správny čas uveril 
tomu, že kryptomeny sú dobrá 

investičná príležitosť, zažil príjemný 
rok 2017 a rozprávkové zhodnotenie. 
Najúspešnejšie kryptomeny rástli 
v minulom roku rádovo o desaťtisíce 
percent, bolo však jasné už vtedy, že 
tento trend je neudržateľný. 

Výnosy kryptomien boli v roku 2017 
rozprávkové. Jeden bitcoin podľa 
CoinDesk.com 1. januára 2017 stál 

volaniu kryptomien z konca minulé-
ho roka, sa však popálili. Dobré zná-
ma investičná poučka, ktorá hovorí, 
že do rútiaceho sa vlaku sa nenaska-
kuje, sa opäť potvrdila. 

Najlepší výkon za minulý rok má za 
sebou mena ripple, ktorá posilni-
la o približne 35 000 %. Táto mena 
mala na prelome rokov, teda 5. janu-
ára, hodnotu 3,07 USD. K tejto hod-
note sa v aktuálnom roku zďaleka 
ani nepriblížila a už 2. februára sa 
prepadla na 0,84 USD. V polovici ok-
tóbra tohto roku sa cena tejto meny 
pohybovala okolo úrovne 0,42 USD. 

Ku koncu rok a  sa  do  systému 
RippleNet, ktorý funguje na základe 
technológie blockchain, pripojili de-
siatky bánk, medzi nimi spoločnos-
ti Santander, Crédit Agricole, UBS 

Kryptomeny sa stali investičným fenoménom 
a žiarivou hviezdou investičného neba v roku 
2017. Ľudia najmä o mene bitcoin hovorili 
na každom kroku, každý chcel vedieť, ako sa 
môže stať súčasťou tohto príbehu. Rok 2018 
však priniesol do istej miery vytriezvenie. 
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výborná miera zhodnotenia,“ dopĺňa 
Janásik.

Podľa jeho slov si tento druh investí-
cií čoraz viac osvojujú aj Slováci a čes-
kí občania. „Investujú do umeleckých 
diel, šperkov či mincí. Prvé husle me-
dzi investíciami z vášne hrá v oboch 
krajinách umenie, do ktorého in-
vestuje 35 % slovenských a až 51 % 
českých bohatých. Oproti Európe 
Slováci a Česi oveľa viac investujú do 
známok, mincí a do zbierok. Nie na-
darmo sa o nás vo svete hovorí ako 
o národoch filatelistov. Veď aj slávny 
modrý a červený mauricius má tu-
zemských majiteľov. Prednosťou zná-
mok je, že sú schopné dobre udržať 
hodnotu v akomkoľvek hospodár-
skom prostredí bez ohľadu na to, či 
je rozmach, alebo kríza. „Najdrahšiu 
známku – Magenta – vydražili v roku 
2014 za rekordných 9,5 milióna do-
lárov v newyorskom aukčnom dome 
Sotheby’s,“ dopĺňa. 

hodnotu. Darí sa niektorým makro-
ekonomickým, prípadne tzv. equity 
hedge stratégiám,“ hovorí Maroš 
Ďurík, výkonný riaditeľ spoločnosti 
Across Private Investments. „Pri re-
alitách je hlavným dôvodom úspechu 
to, že na ich ceny zatiaľ nemajú vplyv 
zvyšujúce sa sadzby v USA, resp. vy-
soký dopyt po realitách ako takých. 
Predstavujú alternatívu oproti dlho-
pisom, ktoré trpia nízkymi výnosmi. 
Investičnou ‚DNA‘ hedge fondov je 
zarábať ‚za každého počasia‘, čo sa 
niektorým stratégiám darí viac a nie-
ktorým menej,“ dodáva.

Potenciál má aj budovanie zbierok. 
„Zberateľstvo predstavuje jedinečnú 
a zaujímavú kombináciu luxusu a 
investovania, ktorá nielen bohatých 
fascinuje čoraz viac. Znižuje volatilitu 
portfólia, diverzifikuje ho a ochraňuje 
pred krízami, pretože ceny luxusných 
statkov nie sú úzko prepojené na hos-
podársky cyklus ako klasické finanč-
né aktíva. Stabilizujú teda investičné 
portfólio v čase, keď sa tradičné fi-
nančné aktíva na čele s akciami môžu 
ocitnúť v kríze. Sme preto presved-
čení, že alternatívne formy investo-
vania by mali byť súčasťou portfólia 
každého investora,“ hovorí Milan 
Janásik, hovorca J&T banky.

V tomto prípade však nie je inves-
tovanie chladné. „Väčšina investo-
rov síce vlastní luxusné aktíva 
predovšetkým z vášne, osobného 
potešenia a pre vyjadrenie určitého 
statusu, návratnosť investovania 
do nich teda nie je na prvom mies-
te, spravidla však býva veľmi zaují-
mavá. Napríklad investícia do mincí 
dosiahla za 50 rokov výnos porovna-
teľný s indexom S & P 500, teda prie-
merne 10 percent ročne, čo je naozaj 

či firma American Express. Mena 
Ripple väčšinu svojich ziskov za 
rok 2017 získala v decembri. Počas 
15. decembra sa uskutočnila tran-
sakcia, keď jediný kupujúci nakúpil 
900-tisíc mincí ripple. 

Taktiež sa nedarí ani mene NEM, 
ktorá v minulom roku bola dru-
hou najvýkonnejšou kryptomenou. 
Hodnota tejto kryptomeny bola 4. ja-
nuára tohto roku takmer 2 USD za 
jeden NEM, no koncom októbra sa 
jeho hodnota pohybovala na úrovni 
približne 9 dolárových centov. 

Príklad týchto troch mien odhaľuje, 
že z pohľadu alternatívnych investí-
cií nie sú kryptomeny v roku 2018 
to pravé. Investori hľadajúci neštan-
dardnú investíciu majú ďalšie mož-
nosti. „Darí sa investíciám do realít. 
V Európe, respektíve na Slovensku 
a investíciám do verejne obchodo-
vaných private equity spoločností. 
Prosperujú aj niektoré investičné 
stratégie hedge fondov, ako sú stra-
tégie zamerané na tzv. relatívnu 

Kryptomeny tento rok zaostávajú, darí sa iným alternatívnym investíciám ·	EKONOMIKA

Kryptomeny v roku 
2018 strácajú, darí sa 
investíciám do realít.

Bohatých Čechov 
a Slovákov ako 

alternatívnu investíciu 
láka umenie.
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J. VONKOMER: 
AGENTI RIEŠIA PRI ADAPTÁCII 

NA NOVÉ PRAVIDLÁ INÉ PROBLÉMY AKO BANKY 
A POISŤOVNE, SPOLOČNÉ FÓRA VÍTAME

Autor:	Redakcia	Financial	Report

LÍDRI	· J. Vonkomer: Agenti riešia pri adaptácii na nové pravidlá iné problémy ako banky a poisťovne, spoločné fóra vítame

„Pri každej novej legislatíve je kľúčové, aby sa regulátor 
obrazne posadil na stoličku sprostredkovateľa, aby si situáciu 
‚odžil‘,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva 

spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a. s., ktorá bola 
generálnym partnerom konferencie Aplikácia európskej 

legislatívy v praxi. Táto konferencia priniesla rôzne pohľady 
na problémy, ktoré sú s novou legislatívou spojené. 

Prečo ste sa rozhodli byť gene-
rálnym partnerom podujatia 
Sofisol?
OVB Allfinanz Slovensko ako dlhodo-
bý líder trhu finančného sprostred-
kovania cíti spoluzodpovednosť za 
smerovanie, akým sa bude trh vyví-
jať a ako to ovplyvní našich klientov. 
Dlhodobo sa aktívne zapájame do 
prípravy legislatívy v sektore finanč-
ného sprostredkovania, a to vrátane 
aplikácie európskych pravidiel. Preto 
sme logicky podporili aktivitu, kto-
rá mapovala tohtoročné nasadenie 
legislatívnych zmien do praxe a po-
núkla priestor na diskusiu. 

Do akej miery sú podobné podu-
jatia potrebné pre finančných 
agentov z pohľadu vzdelávania?

Ako hodnotíte priebeh work-
shopu Aplikácie európskej le-
gislatívy v praxi? Aké sú závery 
podujatia?
Osobne hodnotím workshop veľmi 
pozitívne, pretože ponúkol priestor 
Národnej banke Slovenska, OVB 
a ďalším účastníkom finančného 
trhu, aby diskutovali o zvládnutí 
výziev spojených s legislatívnym 
balíkom zmien, ktoré vstúpili do 
platnosti v roku 2018. Zároveň 
workshop pomenoval aj niektoré 
nedostatky procesu aplikácie eu-
rópskej legislatívy. Som presvedče-
ný, že aj vďaka tomuto fóru môže 
ďalšia regulácia v sektore prebiehať 
plynulejšie, s menšou dávkou stre-
su a väčšou časovou rezervou na 
jednotlivé zmeny.

Najväčší prínos workshopu vidím 
vo vytvorení spoločného priestoru 
na diskusiu a vypočutie si rôznych 
pohľadov na rovnakú problemati-
ku. Aplikovanie novej regulácie do 
praxe totiž prebieha u jednotlivých 
účastníkov finančného trhu trochu 
inak. Finanční agenti museli riešiť 
iné problémy v súvislosti s adaptá-
ciou novej legislatívy ako napríklad 
poisťovne či banky. 

Vzdelávanie je v sektore finanč-
ného sprostredkovania absolútne 
najvyššou prioritou. V OVB preto 
podporujeme zmeny, ktoré posúva-
jú trh dopredu a vedú k profesiona-
lite, transparentnosti a dlhodobé-
mu, kontinuálnemu vzdelávaniu. 
A k tomu bezpochyby patria aj také 
podujatia, ako zorganizoval Sofisol, 
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ktoré v rámci allfinanz prístupu 
v tomto prípade klientovi ponúkame, 
by v dôsledku všetkých informač-
ných povinností dostal klient 272 
strán papierov. Poskytovať informá-
cie je, samozrejme, dôležité, musíme 
však hľadať správny spôsob, aby sme 
klientov skôr neznechutili. 

Ako hodnotíte proces imple-
mentácie nových pravidiel? Bolo 
zavádzanie pravidiel IDD do slo-
venskej legislatívy hladké alebo 
náročné? 
Za nešťastný považujem časový tlak, 
ktorý regulácia na úvod spôsobila. 
Kým regulátor mal na prípravu legis-
latívy dostatok času, my sme naprí-
klad na registráciu OVB v súvislosti 
so vzdelávaním mali len hodiny. Pri 
každej novej legislatíve je kľúčové, 
aby sa regulátor obrazne posadil na 
stoličku sprostredkovateľa, aby si 
„odžil“ to, čím musíme prechádzať, 
a prakticky videl, kde navrhovaný 
proces takpovediac škrípe. 

Trochu ma mrzí, že v osobitnom 
finančnom vzdelávaní legislatíva 
nezabezpečila, aby sa finanční pro-
fesionáli viac rozvíjali. Je škoda, ak 
títo odborníci musia pri pravidelnom 
ročnom vzdelávaní sa absolvovať 
stále to isté. Bolo by vhodné lepšie 
využiť čas. 

kde si vymieňame znalosti a skúse-
nosti na najvyššej úrovni.

Za uplynulý rok sa slovenská le-
gislatíva týkajúca sa sprostred-
kovania výrazne zmenila. Ktoré 
z uskutočnených zmien považu-
jete za najzásadnejšie?
Pre nás najzásadnejšie boli zme-
ny súvisiace s aplikáciou smernice 
IDD do slovenskej legislatívy. Jej 
hlavným účelom je lepšia ochrana 
spotrebiteľa, čo všetci v OVB pova-
žujeme za kľúčové. Otázkou však je, 
či sa podarilo Slovensku aplikovať 
smernicu tým najlepším spôsobom. 
Samotná IDD smernica upravuje 
distribúciu poistenia, to znamená, 
že upravuje len jeden zo šiestich 
sektorov definovaných v našom 
slovenskom zákone č. 186/2009 
o finančnom sprostredkovaní a fi-
nančnom poradenstve. Slovensko sa 
rozhodlo aplikovať jej pravidlá aj na 
zvyšných päť sektorov, čo bol zrejme 
dobre mienený úmysel, ktorý však 
spôsobuje v praxi veľa problémov.

Uvedomujeme si, že ochrana fi-
nančného spotrebiteľa je hlavným 
cieľom všetkých posledných legisla-
tívno-regulačných aktivít, čo je urči-
te dobre. Keď sa však dnes obzrieme 
späť očami finančného spotrebite-
ľa – klienta, vidíme pred sebou ob-
rovský informačný pretlak – masu 
informácií, ktoré by sme mali pri 
kúpe finančného produktu vstrebať, 
porozumieť im a nakoniec aj niesť 
časť zodpovednosti. Myslím si, že pri 
dnešnom nastavení už pomaly ani 
nie je možné, aby klient všetky odo-
vzdané informácie pochopil a vedel 
ich vyhodnotiť.

Vidieť to na modelovom príklade 
refinancovania hypotéky,  ktorý sme 
si pripravili. K štyrom produktom, 

Môžu nové pravidlá prispieť 
k zvýšenému záujmu klientov 
o finančné služby a poistenie? 
Nemyslím si, že by nové pravidlá 
mali viesť k  zvýšenému záujmu 
klientov o finančné služby. To ani 
nebol cieľ. 

Okrem nás, finančných agentov 
a samotných finančných inštitúcií 
môže v tomto smere zohrať veľkú 
úlohu štát. A to oveľa väčšou podpo-
rou finančných služieb, tak ako je to 
v okolitých krajinách. Hovorím pre-
dovšetkým o dlhodobom sporení na 
dôchodok, ako aj o poistnej ochrane. 
Je totiž zrejmé – a potvrdzujú to aj 
ministerstvá financií a sociálnych 
vecí a rodiny, že Slováci budú v dô-
sledku negatívnej demografie a de-
ficitu štátneho rozpočtu dostávať 
z I. piliera stále nižší dôchodok. Inak 
povedané, odborníci sa zhodujú, že 
miera náhrady mzdy môže v najbliž-
ších desaťročiach klesnúť až o polo-
vicu v porovnaní s dnešnou úrovňou 
dôchodkov. Dlhodobé sporenie a in-
vestovanie je preto nevyhnutné. Štát 
však v tomto smere nič nerobí. 

Niečo podobné platí aj o poistnej 
ochrane. Zavedená daň z poistenia 
ide presne opačným smerom. Bude 
určite viesť k zdraženiu časti poistiek 
a dôsledkom bude ešte menšia miera 
poistnej ochrany.

Foto: Sofisol
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AGENTI O NOVOM 
VZDELÁVANÍ: 
PREDPISY NA POSLEDNÚ 
CHVÍĽU A DUPLICITA
Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE	· Agenti o novom vzdelávaní: Predpisy na poslednú chvíľu a duplicita

Od februára tohto roku platia nové pravidlá 
pre osobitné finančné vzdelávanie finančných 
sprostredkovateľov. Ivica Chačaturianová zo 
spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko počas 
odbornej konferencie Aplikácia európskej 
legislatívy v praxi upozornila, že potrebná 
vyhláška sa na verejnosť dostala len hodiny 
pred vstupom novely do účinnosti.

a strednom stupni odbornej spôsobilosti musia 
vzdelávať 15 hodín ročne, pre vyšší a najvyšší stu-
peň odbornej spôsobilosti je táto minimálna časo-
vá dotácia 20 hodín. V sektoroch starobného dô-
chodkového sporenia, doplnkového dôchodkového 
sporenia, prijímania vkladov a poskytovania úve-
rov sa rozsah povinného vzdelávania v závislosti od 
stupňa odbornej spôsobilosti pohybuje na úrovni 
od 7 do 20 hodín.

Slovenský legislatívny rámec sa vzdelávaním agen-
tov zaoberá od roku 2009. Až do 23. februára tohto 

Problémových okolností okolo vzdelávania je 
však viacero. Na slovenskú legislatívu mala 

určité požiadavky európska smernica o distri-
búcii poistenia (IDD). Práve táto smernica žiada 
od agentov, aby sa v sektore poistenia vzdelávali 
aspoň 15 hodín ročne. Slovenská legislatíva však 
počíta s tým, že povinné každoročné vzdelávanie 
budú musieť absolvovať agenti v každom zo šies-
tich sektorov finančného sprostredkovania. 

Pre sektor poistenia alebo zaistenia a sektor ka-
pitálového trhu platí, že agenti sa na základnom 
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roka neexistovala zo strany EÚ žiadna explicitná 
povinnosť vzdelávať. Slovenská právna úprava 
počíta so štvorročným cyklom, v rámci ktorého sa 
v závislosti od stupňa odbornej spôsobilosti museli 
agenti vzdelávať. Na základnom stupni platila do-
tácia 5 hodín, stredný stupeň vyžadoval desať, vyš-
ší 15 a najvyšší 20 hodín osobitného vzdelávania. 
Odbornú sektorovú skúšku musel agent vykonať 
aspoň raz za štyri roky a začať so sprostredkova-
ním na základnom stupni odbornej spôsobilosti 
bez odbornej skúšky. 

Výraznou zmenou prešli aj pravidlá poskytovania 
osobitného finančného vzdelávania. Je dobre zná-
me, že vzniká register poskytovateľov osobitného 
finančného vzdelávania, zmenil sa teda systém, 
v rámci ktorého mohol osobitné finančné vzdeláva-
nie poskytovať každý, kto mal vzdelávanie v pred-
mete činnosti. 

Obsah a rozsah osobitného finančného vzdeláva-
nia, spôsob jeho vykonania a ďalšie podrobnos-
ti o osobitnom finančnom vzdelávaní ustanovil 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydalo 

Ministerstvo financií SR. Tento predpis však mi-
nisterstvo zverejnilo 21. februára tohto roku, teda 
dva dni pred vstupom celej novely do účinnosti. 
Z trhu teda zaznievajú hlasy, že na prispôsobenie 
sa novým podmienkam vzdelávania bolo málo času, 
keďže išlo iba o hodiny.

Ďalšie výhrady smerujú k tomu, že nové pra-
vidlá o finančnom vzdelávaní nekladú dôraz na 
to, aby obsah vzdelávania kontinuálne pokračo-
val a nadväzoval na predchádzajúce vzdelávanie. 
Môže sa stať, že agenti si v rámci zákonom sta-
novenej časovej dotácie budú opakovať už známe 
poznatky. 

Napriek tomu, že zmeny sú účinné niekoľko me-
siacov, ešte je príliš skoro na to, aby sa prejavili 
očakávané prínosy nového systému vzdelávania. 
V zákone sa totiž nachádza ustanovenie o jedno-
ročnom prechodnom období. Každý agent, ktorý 
na trhu pôsobil pred účinnosťou novely, teda pred 
23. februárom tohto roku, má rok na to, aby splnil 
požiadavky, ktoré naňho novela kladie. Kľúčovým 
kontrolným bodom bude teda 23. február 2019, 
vtedy sa už nové pravidlá dotknú každého finanč-
ného sprostredkovateľa. 

Vzdelávaniu chýba kontinuita 
a na prispôsobenie sa záväznému 

právnemu predpisu bolo málo 
času, sťažujú sa agenti.
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EKONOMICKÚ NOBELOVU CENU 
ZÍSKAL VÝSKUM VPLYVU TECHNOLÓGIÍ 
KLIMATICKÝCH ZMIEN V EKONOMIKE
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Ekonomickú Nobelovu cenu získal výskum vplyvu technológií klimatických zmien v ekonomike

toto poškodenie planéty v podstate 
neplatia. To podľa neho môže viesť 
k tomu, že firmy budú produkovať 
viac skleníkových plynov ako je ne-
vyhnutne potrebné. 

Preto navrhuje emisnú uhlí-
kovú daň, ktorá by platila plošne 
vo všetkých krajinách. Súčasťou 
Nordhausovej práce je aj niekoľko 
scenárov možného vývoja. Úplne zá-
kladný scenár opisuje situáciu, keď 
emisie skleníkových plynov rastú, 
keďže na ne nie je uvalená žiadna 
daň. Druhý scenár počíta s daňou, 
ktorá sa začína na úrovni 30 USD 
za tonu a v čase by táto daň rástla 
rovnakou mierou ako svetový hrubý 
domáci produkt (HDP). Tretí scenár 
počíta s prísnejším prístupom, ktorý 
by zanechal planétu v lepšom stave 
pre budúce generácie, a štvrtý hovorí 

Ekológia	v	ekonomike
Nordhaus si svoje ocenenie vyslú-
žil za to, že do makroekonomickej 
analýzy integroval vplyv klimatic-
kej zmeny. Nordhaus už v polovici 
90-tych rokov vytvoril integrovaný 
model, ktorý opisoval vzťahy medzi 
ekonomikou a klímou na planéte. 
V jeho práci sa integrujú teoretické 
poznatky a empirické údaje z oblasti 
fyziky, chémie a ekonómie. 

O c e n e n á  p r á c a  W i l i a m a 
Nordhausa sa v podstate zaoberá 
externalitami, teda vedľajšími dô-
sledkami ekonomickej činnosti. Tie 
môžu byť pozitívne a negatívne. V 
prípade klimatickej zmeny je nega-
tívnym dôsledkom hospodárskej 
činnosti emisia skleníkových plynov. 
Wiliam Nordhaus usudzuje, že firmy 
produkujú skleníkové plyny, no za 

o tom, že emisie by sa obmedzili do 
takej miery, že otepľovanie by nepre-
siahlo celkovo 2,5 °C. Tretí a štvrtý 
scenár si vyžadujú masívne zníženie 
produkcie emisií. V týchto prípadoch 
Nordhaus počíta s tým, že emisná 
daň by bola šesťkrát až osemkrát 
vyššia ako v druhom prípade. 

Podobnú službu ako emisná daň 
by plnila aj správne nastavená sché-
ma predaja emisných kvót. Aj v tom-
to prípade by boli jednotliví znečis-
ťovatelia motivovaní znečisťovať čo 
najmenej. 

Nordhaus vypracoval integrova-
ný model, ktorý pozostáva z troch 
modulov. Prvým z nich je modul 
kolobehu oxidu uhličitého a opisuje, 
ako emisia cirkuluje medzi biosférou, 
povrchom oceánov, atmosférou a hl-
bokými oceánmi. 

Druhým modulom je klimatický 
modul. Nordhaus opisuje, ako skle-
níkové plyny ovplyvňujú rovnováhu 
energie prúdiacej zo Zeme a na Zem. 

Tretím je modul ekonomického 
rastu. Tento modul opisuje, ako hos-
podárstvo vytvára tovary prostred-
níctvom využitia kapitálu, práce 
a energie. Časť tejto energie pochá-
dza z fosílnych palív a zákonite sa 
tvoria skleníkové plyny. Práve tento 

Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické 
vedy na pamiatku Alfreda Nobela, známu 
ako Nobelova cena za ekonómiu, si v roku 
2018 vyslúžili úvahy o hospodárskom raste 
v dlhodobom časovom horizonte. Laureátmi sa 
stali americkí ekonómovia William D. Nordhaus 
a Paul M. Romer.
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fixnými nákladmi a postupne nákla-
dy klesajú. Replikácia produktov je 
následne spojená s malými dodatoč-
nými nákladmi. Romer hovorí o tom, 
že tieto produkty by mali mať cenu 
nastavenú nad úrovňou týchto do-
datočných nákladov. Takto je mož-
né počítať s určitou návratnosťou 
fixných nákladov. Aby bolo možné 
takúto cenu nastaviť, podľa Romera 
je potrebné, aby firmy mali určitú 
monopolnú silu. To je možné iba v si-
tuácii, ak nejaká miera vylúčenia zo 
spotreby bude existovať. 

Neregulovaný trh podľa Romera 
vytvára priestor pre nové poznat-
ky, no spoločenské výhody, ktoré 
z toho plynú, sú však príliš malé na 
to, aby sa niekto púšťal do výskumu 
a vývoja. 

 Cena Švédskej ríšskej banky 
za ekonomické vedy na pamiat-
ku Alfreda Nobela nie je typickou 
Nobelovou cenou. Nie je súčasťou 
poslednej vôle Alfreda Nobela. Prvá 
cena uvedená v závete bola udelená 
v roku 1901. Cena za ekonómiu sa 
začala udeľovať neskôr, v roku 2018 
ju Švédska ríšska banka udelila päť-
desiaty raz.

sú napríklad matematické zákoni-
tosti či vzorce, môžu využívať všetci 
ľudia súčasne, pri využití myšlienok 
stojacimi za týmito vzorcami si ľudia 
nekonkurujú vôbec. 

Druhou dimenziou produktu 
je miera, do akej je možné niekoho 
vylúčiť zo spotreby. Pre plechovku 
sladeného nápoja je typická vysoká 
rivalita spotreby a zároveň vysoké 
vylúčenie zo spotreby, keďže k ple-
chovke sa dostane iba človek, ktorý 
si ju kúpi. Nerivalitná spotreba s vy-
sokou mierou vylúčenia je napríklad 
kódovaný televízny kanál. Rivalitnou 
spotrebou a relatívne nízkou barié-
rou spotreby sa vyznačuje naprí-
klad ryba voľne plávajúca v oceáne. 
Nerivalitná spotreba s nízkou mierou 
vylúčenia zo spotreby je typická na-
príklad pre Pytagorovu vetu. 

Romer dospel k záveru, že tvor-
ba nových produktov založených na 
myšlienkach sa vyznačuje veľkými 

modul ukazuje, ako sa odlišný prí-
stup ku klimatickej politike odráža 
v ekonomike. 

Technológie
Paul Romer je zástancom teórie 
endogénneho rastu, teda rastu vy-
chádzajúceho z vnútra systému. 
Upozorňuje na význam myšlienok, 
ideí, ktoré znamenajú vznik nových 
tovarov a služieb, ktoré produku-
jú nové technológie. Vo svojej práci 
ukázal, že práve endogénna techno-
logická zmena môže vyformovať hos-
podársky rast. 

Myšlienkou vedený hospodársky 
rast Romer objasňuje prostredníc-
tvom produktov, ktorým pripisuje 
dve dimenzie. Prvou je miera rivality 
spotreby. Tento atribút v podstate 
hovorí o tom, že ak niekto využíva 
konkrétny stroj v konkrétnej výrobe, 
nemôže ho súčasne využívať nikto 
iný. Na druhej strane, myšlienky ako 

Foto: New York University

Foto: BBVA Foundation
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BÝVATE V PODNÁJME? 
VLASTNÝ AJ CUDZÍ MAJETOK 
MÔŽE OCHRÁNIŤ POISŤOVŇA
Autor:	Ivana	Brillová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Bývate v podnájme? Vlastný aj cudzí majetok môže ochrániť poisťovňa

Ak dôjde napríklad k požiaru 
alebo vykradnutiu prenajatého bytu 
a majiteľ bytu je poistený, poisťovňa mu 
preplatí vzniknutú škodu. Nárok na poistné 
plnenie sa však vzťahuje výlučne na majetok 
vlastníka bytu a nájomca z poistenia 
prenajímateľa nemá nárok na poistné krytie 
svojho majetku. Poistenie tak potrebuje nielen 
majiteľ nehnuteľnosti, ale aj nájomník.

rizikami, ako sú požiar, výbuch, víchrica, atmo-
sférické zrážky, a taktiež poskytne náhradu za 
ukradnuté či vandalom poškodené veci. Poistenie 
kryje aj škody na hnuteľných veciach spôsobené 
povodňou a tiež vodou z vodovodných zariadení.
Poistenie domácnosti kryje všetky hnuteľné veci, 
ktoré tvoria domácnosť a slúžia na uspokojovanie 
potrieb členov rodiny. Pri odcudzení vecí z bytu 
by mal majiteľ vedieť preukázať ich nadobudnutie, 
buď nadobúdacími dokladmi, prípadne čestným 

Samostatné	poistenia
Nájomník by mal mať uzavreté poistenie, ktoré 
bude osobitne kryť aj jeho veci v prenajatom byte. 
„Nájomcovi odporúčame uzavrieť poistenie domác-
nosti, ktoré kryje jeho vlastný hnuteľný majetok, 
ktorý si so sebou prinesie do prenajatého bytu,“ 
radí Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia perso-
nálneho majetku poisťovne Generali.

„Poistenie domácnosti nájomcovi vynahradí 
škody na hnuteľných veciach spôsobené živelnými 
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prehlásením. Pri krádeži a vlámaní treba vždy vo-
lať políciu a pri nahlásení poistnej udalosti spôso-
benej krádežou treba poisťovni predložiť policajnú 
správu, ktorá obsahuje informácie o odcudzených 
veciach,“ dopĺňa Helena Kanderková, hovorkyňa 
Allianz – SP.

Pozor	na	škody	spôsobené	„domácemu“
Nájomcovia môžu k poisteniu domácnosti uzavrieť 
aj poistenie zodpovednosti. „Poistenie občianskej 
zodpovednosti je druh zodpovednosti za škodu, 
ktorú môže spôsobiť nájomca užívaním domác-
nosti v prenajatom byte susedom, napríklad ak 
ich vytopí pri používaní práčky či umývačky riadu. 
Toto poistenie rovnako kryje aj škody, ktoré spô-
sobí nájomca na majiteľových veciach, napríklad 
poškodí pri varení varnú dosku alebo znehodnotí 
chladničku. Taktiež poistné udalosti, pri ktorých 
dôjde k poškodeniu pevných súčastí bytu samot-
ným nájomcom, sú hradené práve z tohto poiste-
nia,“ dopĺňa Dragúňová.

Poistenie domácnosti a poistenie občianskej 
zodpovednosti si nájomca môže uzavrieť, samo-
zrejme, aj bez vedomia majiteľa bytu. Nemusí mať 
dokonca v prenajímanom byte ani trvalé či pre-
chodné bydlisko.

Zoznam	hnuteľných	vecí
Počas bývania nájomca zvyčajne postupne na-
dobúda ďalšie hnuteľné veci, napríklad si kúpi 
nové spotrebiče, ako sú práčka alebo rýchlo-
varná kanvica. „Pokiaľ sa hodnota poisteného 
majetku zmení tak, že táto hodnota presiahne 
poistnú sumu, vtedy je potrebné upraviť výšku 
poistnej sumy, aby nedošlo k podpoisteniu. Pri 
podpoistení by v prípade poistnej udalosti po-
istený nemusel dostať celú sumu, ktorú by mu 
poisťovňa inak vyplatila, ak by výška poistnej 
sumy zahrňovala celú hodnotu majetku,“ ko-
mentuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej 
poisťovne. Niektoré poisťovne odporúčajú, aby 
nájomca k poisteniu priložil aj približný zo-
znam hnuteľných vecí, ktoré sa v domácnosti 
nachádzajú. Prípadné zmeny v zozname hnu-
teľných vecí nájomcu sa odporúčajú nahlásiť do 
poisťovne.

Aj pri poistení nájomcov hrozí 
podpoistenie, hodnota celkového 

majetku sa totiž v čase mení.
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AKÚ POISTKU 
POTREBUJETE 
NA ZIMNÉ SVAHY?
Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Akú poistku potrebujete na zimné svahy?

spadá pod horskú záchrannú službu 
a jej zásahy sú na Slovensku od roku 
2006 spoplatnené. Netýka sa to detí. 
Tie poistenie na zásah horskej služby 
nepotrebujú. Pre ne je hradené z ve-
rejných zdrojov. Poistenie zásahov 
horskej služby kryje náklady na zá-
chrannú akciu a je možné si ho zria-
diť na bežné nenáročné zimné športy 
alebo aj pre náročnejšie zimné športy 
mimo upravených tratí. 

Častým problémom zranenia na 
lyžiach sú však trvalé následky. Ak 
chcete mať poistené aj tie, tu už je 
potrebné uzatvoriť úrazové poistenie, 
ktoré ponúka krytia aj pre športové 
aktivity. 

Lyžiari	majú	viacero	
možností	krytia
Počet kvalitných lyžiarskych zjaz-
doviek na Slovensku rastie, a tak 
dá mnoho milovníkov lyží pred-
nosť domácej pôde pred zahraničím. 
V princípe lyžiari nepotrebujú žiadne 
špeciálne poistenie okrem štandard-
ného zdravotného. Kryje totiž všetky 
náklady na ošetrenie úrazov, ktoré sa 
stanú na zjazdovke. 

Poistenie však nepotrebujete len 
na oficiálnu upravenú zjazdovku. 
Ak vás láka adrenalín na lyžiach, je 
nutné vedieť, že len čo opustíte zjaz-
dovku, ste mimo dosahu zdravotné-
ho poistenia. Horský terén už totiž 

Turisti	zvýšte	pozornosť	aj	
ochranu
Zimná turistika je podstatne nároč-
nejšia ako tá letná. A hoci je mnoho 
turistických chodníkov uzatvore-
ných, niektoré ostávajú prístupné aj 
pre peších. Tu je potrebné sa určite 
vyzbrojiť poistením. „Aj zdanlivo 
nenáročná túra sa môže skončiť zá-
chrannou akciou, stačí, ak zablúdite, 
uviaznete v ťažkom teréne alebo sa 
zraníte,“ pripomína riaditeľka odde-
lenia komunikácie Uniqa poisťovne 
Silvia Vlasková. 

Ak sa v horách dostanete do prob-
lémov, za zásah horskej služby sa 
platí priemerne okolo 350 eur, ak je 
potrebné pátranie a vyslobodzovanie 
a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže 
vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. 

Zimné	športy	za	hranicami
Ak obľubujete vysokohorskú turisti-
ku a športové aktivity v zahraničí, ur-
čite si uzatvorte cestovné poistenie. 
V rámci tohto poistenia liečebných 
nákladov sú už automaticky kryté aj 
náklady na vyhľadávanie a vyslobo-
dzovanie v horách. Navyše na rozdiel 
od napríklad bežného ošetrenia v ne-
mocnici pri zásahoch v horách klien-
ti nemusia za záchranné práce pla-
tiť miestnym záchranným zložkám, 
úhradu rieši asistenčná služba pois-
ťovne. „Riešili sme už prípady, keď 
išlo o transport klienta vrtuľníkom 
z vysokohorského terénu kvôli ťaž-
kostiam s dýchaním vo vysokej nad-
morskej výške. Žiaľ, riešili sme aj veľ-
mi tragický prípad pádu zo skaly so 
smrteľnými následkami a kompliko-
vaným prevozom ľudských pozostat-
kov,“ hovorí produktová manažérka 
cestovného poistenia Uniqa poisťov-
ne Libuša Beniaková. Aj takéto veci 
sa, žiaľ, stávajú a v prípade poistenia 

K zimnému výstroju lyžiara aj turistu 
by malo patriť aj dobré poistenie na 
svahy. Mnoho ľudí však stále nevie, kde 
a aké poistenie kryje prípadnú nepriazeň 
osudu. Nenechajte si pokaziť zimnú 
dovolenku príliš predraženou náhodou.
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ktorú v skutočnosti ani nemuseli 
zaviniť. Aj v tomto prípade pomôže 
poistenie zodpovednosti za škodu,“ 
dodáva Ripka. 

Poistiť	si	môžete	aj	krádež	
výbavy
Poisťovne umožňujú v rámci poistenia 
ochrániť aj batožinu. Kryté tak máte 
napríklad aj ukradnuté lyže. Tie však 
musia byť odcudzené z uzamknutého 
priestoru. Tiež nie je dobré nechávať 
si lyže v strešnom boxe vozidla, ak ste 
ubytovaní v hoteli. Ani v takom prí-
pade totiž pravdepodobne nevznikne 
nárok na plnenie, keďže ubytovaný 
klient už nemá mať veci v aute.

Samozrejme, ak vám ukradnú 
lyže z uzamknutého strešného boxu 
auta počas cesty na lyžovačku zo 
stráženého parkoviska, škodu po-
isťovňa pravdepodobne preplatí. 
V rámci cestovného poistenia v pri-
poistení batožiny si môžete poistiť 
aj poškodenie lyžiarskeho výstro-
ja následkom vlámania, opäť však 
musí byť jasné, že lyže boli uložené 
v uzamknutom priestore a pri vláma-
ní došlo k prekonaniu prekážky. 

Tekuté	svetre	sú	problém
Alkohol je nebezpečný nielen na ces-
tách, ale aj na svahu a pri turistike. 
Stačí totiž mať nejaké promile v krvi 
a aj tá najlepšia poistka sa stane ne-
platnou. Alkohol je typickým príkla-
dom výluky z poistného plnenia. Ale 
pozor, nie je to jediná vec, ktorá sa 
vám môže vypomstiť. Poisťovňa ne-
preplatí napríklad ani rizikové akti-
vity, ak ste ich vykonávali a nemali 
poistené a tak isto sa stávate „nepo-
istenými“ aj v prípade, že porušíte 
všeobecné nariadenia a platné zákazy, 
ako je napríklad turistika na uzatvo-
rených chodníkoch a podobne.

býva aj niekoľkonásobne vyššia ako 
sme zvyknutí. To potvrdzujú aj údaje 
ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby 
AWP Solutions, z ktorých vyplýva, že 
priemerné náklady na ošetrenie zra-
nenia boli v zahraničí dvojnásobne až 
trojnásobne vyššie ako pri úrazoch 
v slovenských horách.

Pamätajte	aj	na	vlastnú	
zodpovednosť
Na svahu môžete spôsobiť zranenie 
nielen sebe, ale aj druhým. Preto 
najmä pokiaľ sa chystáte lyžovať 
v zahraničí, je vhodné pripoistiť si 
zodpovednosť za škodu. V takom prí-
pade budete mať krytú aj prípadnú 
škodu zo zrážky s iným lyžiarom. „Ak 
totiž na svahu zraníte inú osobu, a tá 
bude žiadať odškodné, suma sa môže 
vyšplhať až do výšky niekoľko desia-
tok tisíc eur,“ pripomína Vlasková. 

„V uplynulých rokoch sa dokonca 
rozmohol trend, že lyžiari chcú po-
mocou svojich právnikov vysúdiť ti-
síce eur od iných lyžiarov po zrážke, 

nepredstavujú aspoň finančnú záťaž, 
ktorá môže byť enormná. 

„Priemerné náklady na ošetre-
nie holennej kosti sa vlani vyšpl-
hali k sume 5 600 eur a k 1 300 eur 
v prípade zlomenej stehennej kos-
ti. Pomerne časté bolo potrebné aj 
ošetrenie poranenej hlavy alebo leb-
ky. V tomto prípade dosiahla výška 
poistného plnenia v priemere 2 500 
eur,“ vymenúva riaditeľ Odboru 
produktového manažmentu ČSOB 
Poisťovne Peter Ripka prípady zim-
ných následkov športovej činnosti. 

Takisto dodáva, že sa neoplatí 
spoliehať len na Európsky preukaz 
zdravotného poistenia. „Európsky 
preukaz zdravotného zariadenia to-
tiž platí iba v štátnych zdravotníc-
kych zariadeniach a za podmienok 
rovnakých ako pre miestnych. Platí 
to aj pre výšku doplatkov za starost-
livosť,“ upozorňuje Ripka. 

Práve v blízkosti lyžiarskych stre-
dísk sú zdravotnícke zariadenia pre-
važne súkromné a výška doplatkov 

Akú poistku potrebujete na zimné svahy? ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Foto: Shutterstock
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SPOTREBNÝ ÚVER 
SA DÁ POUŽIŤ 
V PODSTATE NA VŠETKO, 
KLIENTI BY VŠAK NEMALI 
NAKUPOVAŤ ČOKOĽVEK
Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Spotrebný úver sa dá použiť v podstate na všetko, klienti by však nemali nakupovať čokoľvek

Spotrebný úver je produkt, ktorý umožňuje 
bez založenia nehnuteľnosti, dokladovania 
účelu a často aj príjmu, získať peniaze, ktoré 
bez problémov pokryjú komplikované životné 
situácie mnohých rodín. No finančné inštitúcie 
upozorňujú, že hoci ide o pôžičku na čokoľvek, 
naozaj na čokoľvek sa ju brať neoplatí.

„Ide o úvery určené pre každého s trvalým byd-
liskom na území SR, akceptovateľným zdrojom 
príjmu a vekom od 18 rokov. Stačí zájsť s platným 
občianskym preukazom do ktorejkoľvek pobočky 
a výsledok posúdenia žiadosti klienta je známy 
spravidla do 10 minút,“ hovorí Lýdia Žáčková, ho-
vorkyňa Poštovej banky.

Spotrebný	úver	sa	dá	získať	ľahko,	no	
je	drahší
Pre získanie spotrebného úveru nie je potrebné 
splniť žiadne náročné kritériá. Jediným z nich 
je príjem a druhým schopnosť úver splatiť. Ani 
po sprísnení pravidiel zo strany Národnej banky 
Slovenska sa spotrebné úvery nezískavajú ťažko. 
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Spotrebný úver sa dá použiť v podstate na všetko, klienti by však nemali nakupovať čokoľvek ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Získanie spotrebného úveru je tak ľahšie ako naprí-
klad pri hypotéke, ale s tým súvisí aj daň v podobe 
vyššej úrokovej sadzby, ktorá sa pohybuje priemer-
ne od 5,5 % p. a., a ďalším obmedzením je výška 
prostriedkov, ktoré môže klient získať. Najčastejšie 
ide o hranicu 30 000 eur. Takisto býva obmedzená 
aj lehota splatnosti. Najčastejšie je určená od jed-
ného do ôsmich rokov. Spravidla umožňujú spoloč-
nosti neminuté peniaze bez poplatku vrátiť a aj mi-
moriadna splátka, predčasné splatenie a akékoľvek 
zmeny na úvere bývajú bez poplatku. Je vhodné sa 
však o tom pri podpise zmluvy o úvere informovať.

„Slováci si veria, čo môže súvisieť aj so situáciou na 
trhu práce. Nedostatok kvalifikovaných pracovní-
kov v nich vzbudzuje istotu v kontinuite zamest-
nania. Aj vďaka tomu si vlani požičali v priemere 
o 1 431 eur viac ako v roku 2016, konkrétne 8 456 
eur. V prebiehajúcom roku 2018 dosiahla priemer-
ná výška spotrebného úveru 7 745 eur, pričom 
jesenné a zimné mesiace môžu túto sumu vytla-
čiť ešte nahor,“ hovorí Žáčková. „Ak sa pozrieme 
na vekovú štruktúru žiadateľov o spotrebný úver, 
najviac sa zadlžujú tridsiatnici. V priemere si za 
posledný rok požičali 9 809 eur. Len o 29 eur men-
ší úver si brali v rovnakom období štyridsiatnici. 

Najmenej si požičiavali seniori v dôchodkovom 
veku, čo taktiež súvisí s ich príjmom,“ dopĺňa.

Úver	aj	z pohodlia	domova
„Spotrebné úvery využívajú klienti, ktorí upred-
nostňujú pravidelnú mesačnú splátku v nemennej 
výške. To znamená, že klienti si sami zvolia výš-
ku splátky, obdobie splácania a spôsob splácania 
úveru s ohľadom na ich rodinný rozpočet,“ hovorí 
o spotrebných úveroch Marta Cesnaková, hovorky-
ňa Slovenskej sporiteľne. Spotrebný úver je možné 
získať aj prostredníctvom internetu alebo telefo-
nicky, aj bez toho, aby žiadatelia museli niekam 
chodiť. Peniaze tak získajú rýchlo a jednoducho. 
„Od klientov, u ktorých si dokážeme overiť ich prí-
jem v Sociálnej poisťovni, nežiadame ani doklady 
k preukázaniu príjmu,“ dodáva Cesnaková. 

Spotrebný úver je preto vhodný napríklad v prípa-
de, ak klient potrebuje rýchlo peniaze a potrebuje 
financovať napríklad nepredvídané životné uda-
losti v domácnosti, ako pokazený kotol alebo auto 
a podobne. 

Aj s týmto typom úveru je však dôležité narábať 
zodpovedne a obozretne. „Základným pravidlom 
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BANKY	A	POISŤOVNE	· Spotrebný úver sa dá použiť v podstate na všetko, klienti by však nemali nakupovať čokoľvek

zabezpečovala trvalý a stabilný rast na finančných 
trhoch, sú nadobro preč,“ konštatuje hlavný eko-
nóm Allianz Michael Heise. S tým súvisí aj fakt, že 
mnoho Slovákov nebude môcť svoj úver v najbliž-
ších rokoch splatiť. 

Spotrebný	úver	sa	dá	poistiť
Ak máte úvery a nebodaj ich výška prevyšuje úspo-
ry, vhodnou možnosťou, ako chrániť seba aj rodinu, 
je poistenie úveru. Pri hypotékach je už prakticky 
štandardom, no využiť sa dá aj pri spotrebnom 
úvere. Chráni dlžníka pred finančnými problémami, 
ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných 
situáciách, akými sú dlhodobá pracovná neschop-
nosť, invalidita alebo úmrtie. Aj o tento produkt so 
stúpajúcou zadlženosťou rastie záujem. „Viac ako 
polovicu klientov, ktorí si poistili svoj spotrebný 
úver, tvoria ženy, priemerný vek žiadateľa je 43 ro-
kov a priemerná výška poisteného úveru je 8 900 
eur,“ spresňuje Žáčková

je, aby vec, na ktorú si berieme úver, mala dlhšiu 
životnosť ako je jeho splatnosť,“ hovorí Žáčková. 
Rozhodne teda platí, že hoci je ľahké vziať si úver, 
je vhodné si dvakrát premyslieť, či ho skutočne po-
trebujete a čo ním zafinancujete. Najhoršie totiž je, 
ak sa požičané peniaze rozplynú v spotrebe. Preto 
je dôležité dobre si premyslieť napríklad nákup via-
nočných darčekov či novoročných zájazdov na úver. 

Aj	spotrebný	úver	môže	byť	riziko
Poskytovateľ sa vás nebude pýtať, na čo peniaze 
z úveru použijete, ale je na samotnom dlžníkovi, 
aby si zvážil, či sa mu oplatí zadlžiť. Ľahko dostup-
ný úver totiž neznamená, že k nemu treba pristu-
povať ľahkovážne. Hoci nejde o také vysoké sumy 
ako v prípade hypoték, pri nesplácaní sa človek 
ľahko dostane do exekúcie aj pre nízke sumy. 

Podľa štatistík Poštovej banky medzi žiadateľ-
mi o spotrebný úver vedú ženy. Do omeškania 
v splácaní sa však častejšie dostávajú muži „Kým 
u žien bola vlani miera zlyhávania úverov približ-
ne na úrovni 1,5 %, u mužov evidujeme 3 % zlyha-
ných úverov za posledný rok,“ spresňuje Žáčková. 
„Najviac spotrebákov pritom majú klienti vo veku 
od 40 do 50 rokov, najväčšiu mieru zlyhávania úve-
rov evidujeme u 20 až 24-ročných klientov. V uply-
nulom roku sa do omeškania dostalo až 5 % z nich. 
V splácaní sú najdisciplinovanejší ľudia po 40-tke. 
Súvisí to s tým, že mladí ešte nemajú pravidelný 
príjem, ani rezervu na vykrytie jeho dočasného 
výpadku a starší majú navyše aj lepšiu finančnú 
disciplínu,“ dopĺňa.

Sme	extrémne	zadlžení
V roku 2017 bol zaznamenaný rast finančného 
majetku domácností v celosvetovom meradle 
o 7,7 % a dlhy vo svete stúpli o 6 %. Slovensko bolo 
však výnimkou. U nás bol aj minulý rok v zname-
ní rekordného zadlžovania. Podľa Allianz Global 
Wealth Report 2018 naše dlhy prevyšujú úspory. 
To môže byť najmä v budúcnosti veľký problém 
mnohých Slovákov. Každý Slovák totiž v priemere 
dlhoval 6 792 eur, kým priemer regiónu je 4 564 
eur. „Bolo to výnimočne priaznivé obdobie, no 
časy, keď mimoriadne expanzívna menová politika 

O spotrebný úver viac žiadajú 
ženy, menej disciplinovaní 

dlžníci sú muži.
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CENY NEHNUTEĽNOSTÍ 
V TREŤOM KVARTÁLI RÁSTLI, 
PRISPIEVA K TOMU NÍZKA PONUKA 
BYTOV
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Ceny nehnuteľností v treťom kvartáli rástli, prispieva k tomu nízka ponuka bytov

v Bratislave. Môže to byť ovplyvnené 
aj dostupnosťou úverových zdrojov 
na obstarávanie relatívne drahých 
bytov v hlavnom meste,“ dopĺňa 
NBS. 

Priemerná cena bývania vzrást-
la v 3. štvrťroku 2018 v porovnaní 
s predchádzajúcim štvrťrokom len 
nepatrne na hodnotu 1 433 eur/m2. 
V medzikvartálnom porovnaní tak 
ceny bývania stúpli len o 0,1 %. 

V 3. štvrťroku 2018 sa podľa 
údajov NBS zvýšila priemerná cena 
bytov o 7 eur/m² na 1 727 eur/m², 

Mierny	rast	cien
Ceny nehnuteľností boli v prieme-
re relatívne stabilné. „Rast prie-
mernej ceny bytov aj domov bol 
na Slovensku v 3. štvrťroku 2018 
v porovnaní s predchádzajúcim 
štvrťrokom minimálny,“ upozor-
ňuje Národná banka Slovenska 
(NBS). Ceny bytov stúpli len o 7 eur/
m 2,  domy zdražel i  o  8  eur/m 2. 
„Medziročný rast priemernej ceny 
bývania spomalil oproti predchádza-
júcemu štvrťroku na 4 % najmä vply-
vom poklesu priemerných cien bytov 

čo znamená rast medzi štvrťrok-
mi o 0,4 % a na medziročnej báze 
o 7,6 %. Medzi štvrťrokmi sa najviac 
zvýšila priemerná ponuková cena 
päťizbových bytov o 5,3 %, najmenej 
sa zvýšila priemerná cena dvojizbo-
vých bytov, stúpla o 0,6 %. Priemerná 
cena štvorizbových bytov poklesla 
o 2,7 %. 

Priemerná cena rodinných domov 
v 3. štvrťroku 2018 vzrástla o 8 eur/m2 
na 1 165 eur/m², teda o 0,7 % medzi 
štvrťrokmi a o 3,8 % na medziročnej 
báze. Priemerná cena štandardných 

Ceny nehnuteľností na Slovensku v treťom 
štvrťroku opäť rástli, hoci len mierne. Mierne 
poklesli aj priemerné ceny bytov v Bratislave.



57

úverov kulminoval v júni. Následne sa 
objem nových hypotekárnych úverov 
síce znížil, ale udržal sa nad úrovňou 
mesiacov z predchádzajúceho roka,“ 
uvádza Martin Lazík, analytik por-
tálu Nehnuteľnosti.sk. „Aktivity na 
trhu s nehnuteľnosťami nie je možné 
zastaviť zo dňa na deň. Súvisí to aj 
s tým, že veľa nákupov je spojených 
s predajom staršej nehnuteľnosti a na 
samotnom trhu s nehnuteľnosťami 
je akumulovaný už veľký kapitál zo 
strany korporátnych klientov, ako aj 
obyvateľstva,“ dopĺňa. 

v Banskobystrickom kraji, znížila sa 
o 18 eur/m2. V absolútnom vyjad-
rení sa najvýraznejšie zvýšila prie-
merná cena bývania oproti predchá-
dzajúcemu štvrťroku v Trnavskom 
kraji, stúpla o 53 eur/m2 a najme-
nej v Prešovskom kraji, posilnila 
o 3 eurá/m². Dostupnosť bývania 
v bytoch sa podľa NBS zlepšila iba 
v Bratislavskom a Banskobystrickom 
kraji. 

Objem poskytnutých úverov 
na bývanie pritom klesal iba mier-
ne. „Objem nových hypotekárnych 

rodinných domov aj relatívne málo ob-
chodovaných priestrannejších rodin-
ných víl rástla podobne,“ dopĺňa NBS. 

Bratislava má za sebou ďalší 
štvrťrok poklesu ceny. Vývoj prie-
mernej ceny bývania je v jednot-
livých krajoch už tradične pomer-
ne diferencovaný. V 3. štvrťroku 
2018 došlo v Bratislavskom kraji 
po roku opäť k poklesu priemernej 
ceny bývania v porovnaní s pred-
chádzajúcim štvrťrokom o 31 eur/
m2. Medzi štvrťrokmi mierne po-
klesla priemerná cena bývania aj 

Ceny nehnuteľností v treťom kvartáli rástli, prispieva k tomu nízka ponuka bytov ·	EKONOMIKA

Foto: Freepik
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EKONOMIKA	· Ceny nehnuteľností v treťom kvartáli rástli, prispieva k tomu nízka ponuka bytov

trh, nižší dopyt na trhu nevyvolá 
v najbližšom čase výraznú zme-
nu. Hlavne z dôvodu dnes zníženej 
ponuky a výberu na trhu s byt-
mi. Situácia sa, samozrejme, môže 
zmeniť, ak sa na trhu začne časom 
ponuka kumulovať. V šírke ponuky, 
ako aj dopyte, sú, samozrejme, vý-
razné regionálne rozdiely, takže po-
kles ceny v jednom meste nebude 
znamenať automaticky pokles ceny 
v druhom meste. Napriek tomu, že 
z hľadiska širších súvislostí je glo-
bálna ekonomika vystavená stresu 
v podobe obchodnej vojny, neistou 
situáciou v Turecku, ako aj iným 
bezpečnostným či environmentál-
nym hrozbám, prognóza Európskej 
centrálnej banky je aj na ďalší rok 
optimistická. Či sa k tomuto opti-
mizmu pridajú aj kupujúci, uvidíme 
v nasledovnom období. Základné 
fundamenty v slovenskej ekonomi-
ke ostanú aj naďalej stále priaznivé,“ 
uvádza Martin Lazík.

Na ceny nehnuteľností v niekto-
rých krajoch vplýva aj slabá stavebná 
aktivita. „V posledných rokoch sa na 
celom Slovensku začínalo stavať oko-
lo 20-tisíc bytov a dokončovalo sa viac 
ako 15-tisíc bytov ročne. Relatívne naj-
lepšia situácia z pohľadu ponuky býva-
nia je v porovnaní s ostatnými krajmi 
v Bratislavskom kraji a v Trnavskom 
kraji, kde sa v posledných troch ro-
koch najviac bytov začalo stavať aj 
dokončilo. K rovnakému záveru do-
spejeme aj po prepočte začatých a do-
končených bytov na 1 000 obyvateľov. 
V Bratislavskom kraji sa v posledných 
troch rokoch začalo za rok stavať 
v priemere 10 bytov na 1 000 obyva-
teľov a dokončilo sa zhruba 8 bytov na 
1 000 obyvateľov. V posledných dvoch 
rokoch je však v Bratislavskom kraji 
menej začatých bytov a vo väčšej miere 

Podľa jeho slov nemajú ceny bytov 
kam ďalej stúpať. „Na ďalší rast cien 
nehnuteľností už nie je priestor ani 
vertikálne, ani horizontálne. Realitný 
trh sa však v tomto období vyznačuje 
extrémne nízkou ponukou bytov na 
predaj,“ upozorňuje Lazík. 

Byt je teda v súčasnosti veľmi 
atraktívne aktívum. „Kto je dnes ma-
jiteľom nehnuteľnosti, má v rukách 
majetok, ktorý sa môže kedykoľvek 
rozhodnúť zhodnotiť. Na stanovenie 
správnej ceny nestačí len štatistika. 
Dôležitá je aj skutočnosť, v akom sta-
ve sa nachádza byt, ktorý má človek 
vo vlastníctve. To, za koľko ho doká-
že predať, určuje práve aj tento stav 
nehnuteľnosti, hneď za parametrom 
lokality a veľkosti bytu,“ upozorňuje 
portál Nehnuteľnosti.sk. 

Údaje z druhého kvartálu tohto 
roku ukázali, že najmä v Bratislave 
sú žiadané malé byty. To súvisí prá-
ve s tým, že ceny bytov sú vysoké. 
„Najväčší dopyt z hľadiska obytnej 
plochy bol opäť po menších bytoch. 
Priemerná rozloha predaných bytov 
dosiahla 60 m², čo je jedno z najniž-
ších čísel za posledné roky. Stojí za 
ním najmä silný dopyt po malých by-
toch, ktorý sa v Bratislave za posledné 
tri roky nezmenil. Kupujúci z ponuky 
stále vyberajú menšie byty, ktoré sú 
pre nich atraktívne z hľadiska abso-
lútnej ceny,“ dopĺňa Bencont Group. 
Priemerná cena voľných novostavieb 
v Bratislave sa v druhom kvartáli vy-
šplhala na viac ako 154-tisíc eur. 

Málo	voľných	bytov
Napriek tomu, že dostať sa k úveru 
je v súčasnosti náročnejšie, ceny udr-
žiava vysoko nedostatočná ponuka 
bytov. „Aj keď opatrenia Národnej 
banky Slovenska schladili, alebo ešte 
len pravdepodobne schladia realitný 

sa dokončujú už rozostavané byty,“ 
upozorňuje NBS. 

„Najslabšia ponuka nového býva-
nia je v Banskobystrickom kraji, kde 
sa za rok v priemere začne s výstav-
bou asi dvoch bytov na 1 000 oby-
vateľov a dokončí sa v priemere len 
zhruba 1,5 bytu na 1 000 obyvateľov. 
Celoslovenský ročný priemer necelé 
4 začaté byty na 1 000 obyvateľov 
a 3 dokončené byty na 1 000 oby-
vateľov sa javí byť nízky a prispieva 
k rastu cien bývania v niektorých re-
giónoch. Keďže dopyt po bývaní pre-
trváva, možným riešením aktuálnej 
situácie je predovšetkým zvýšenie 
ponuky cenovo dostupného bývania,“ 
uzatvára NBS.

Na ďalší rast cien 
nehnuteľností už nie je 
priestor ani vertikálne, 

ani horizontálne. 
Realitný trh sa však 

v tomto období 
vyznačuje extrémne 

nízkou ponukou bytov 
na predaj.
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www.positive.sk/predajSFA 
info@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Sprostredkovanie predaja SFA

Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta v existujúcej spoločnosti

Portfólio zahŕňa akciové spoločnosti
a spoločnosti s ručením obmedzeným

Získate oprávnenie na výkon 
činnosti SFA vo všetkých 6 sektoroch

Spoločnosti majú uzatvorené zmluvy
s väčšinou subjektov finančného trhu

Služba poskytuje zvýhodnené 
provízne podmienky

Buďte silní a slobodní,
obráťte sa na nás.
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INVESTOVANIE 
MÔŽE URÝCHLIŤ 
SPLÁCANIE HYPOTÉKY
Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE	· Investovanie môže urýchliť splácanie hypotéky

banke aj úroky. Anuitné splácanie 
hypoték je nastavené tak, že v začiat-
koch splácania sú úroky najvyššie. 
Úrok sa každou splátkou znižuje, čo 
znamená, že ku koncu obdobia splá-
cania už na úrokoch neplatíte skoro 
nič. Pre banky tento systém zname-
ná, že získavajú väčšinu úrokových 
výnosov v úvode, teda pred tým, ako 
dlžník úver predčasne splatí. Pri 

Rozdiel	v úrokových	
sadzbách
Kľúčovým je pochopenie úrokového 
mechanizmu. Pri splácaní hypotéky 
každý mesiac platíte mesačnú splát-
ku. Mesačná splátka hypotéky v sebe 
zahŕňa splátku istiny, teda samot-
nej hodnoty úveru, a úrok z úveru. 
Každou mesačnou splátkou tak spla-
títe časť úveru, ale zároveň zaplatíte 

hypotéke sú teda úroky nákladom 
plateným počas splácania.

Naopak, pri investovaní počítame 
s nejakou výnosovou veličinou. Aj 
v tomto prípade to môže byť úrok, 
napríklad pri investovaní do dlho-
pisov. Môže ísť však aj o iný výnos 
z investovania – najčastejšie plynie 
zo zmeny ceny investičného aktíva 

Hypotéka je záväzok na veľmi dlhé obdobie. 
Kto chce bývať vo vlastnom, často si musí, 
chtiac či nechtiac, zobrať hypotéku a dlhé 
roky ju splácať. Jednou z možností, ako splatiť 
hypotéku čo najskôr, je investovanie popri nej. 
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sebou, aby sa tento prepad vymazal 
a cena jeho akcií opäť stúpla. 

Investovať sa, samozrejme, dá aj do 
iných aktív, ako do akcií. Nie všetky 
však prinášajú potenciál vysokých 
výnosov. Aktuálne nie je napríklad 
vhodné investovať do dlhopisov, 
lebo tie nanajvýš ochránia investora 
pred znehodnotením peňazí inflá-
ciou. Ide totiž o relatívne bezpečnú 
investíciu. 

Oplatí	sa	investovať?
Odpoveď na túto otázku je jednodu-
chá. Na jednej strane si treba vypo-
čítať celkové preplatenie hypotéky 
na úrokoch počas obdobia splácania 
a pripočítať k tomu ďalšie náklady, 
napríklad poplatok za vybavenie úve-
ru. Na druhej strane je potrebné vy-
čísliť očakávaný výnos z investície po 
dodržaní nastaveného investičného 
horizontu. Pri investovaní je potreb-
né započítať do celkového výnosu aj 
náklady pri investovaní. Tu patria naj-
mä poplatky pre sprostredkovateľa in-
vestície, teda vstupný a priebežný po-
platok. Ak vám po očistení výnosu od 
poplatkov vyjde, že výnos z investície 
je vyšší ako úrokové náklady pri hy-
potéke, výsledok je jasný. Investovať 
popri hypotéke je vhodné.   

dať stopercentnú odpoveď. Nikto 
nemôže dopredu vedieť, akým spô-
sobom sa budú vyvíjať trhy, do kto-
rých zainvestujete. Môžeme vychá-
dzať len z historických skúseností. 
Investovanie do akcií za históriu viac 
ako 100 rokov vykazuje priemerný 
ročný výnos 7 % po odpočítaní miery 
inflácie. Samozrejme, platí, že takýto 
výnos sa nedosahuje pravidelne kaž-
dý rok. Sú obdobia, keď sa dá na akci-
ách zarobiť aj 30 % ročne, ale história 
nás naučila, že sa pravidelne opakujú 
obdobia s výraznými prepadmi, ktoré 
sa pohybujú aj v desiatkach percent. 

Pri investovaní do akcií je potrebné 
dodržať dlhodobý investičný hori-
zont. Je to preto, lebo ak dôjde k vý-
raznému prepadu cien akcií, investor 
má stále dostatočne dlhý čas pred 

alebo z dividend. Pri investovaní tak 
musíme kalkulovať s očakávaným 
ročným výnosom z investície. 

A tu sa skrýva kľúčová myšlienka 
investovania popri hypotéke. Ak in-
vestujete do aktíva, ktoré prináša 
vyšší priemerný ročný výnos, ako sú 
nákladové úroky pri hypotéke, do-
kážete počas obdobia splácania na 
investovaní zarobiť viac, ako stratíte 
pri splácaní úrokov. Teda pri vyššom 
výnose z investovania dokážete spla-
tiť úver skôr. 

Do	čoho	investovať?
Dôležité je teda zaoberať sa tým, 
kam by bolo vhodné investovať po-
pri hypotéke, aby bol výnos vyšší 
ako sú úrokové náklady pri spláca-
ní. Na túto otázku nikto nemôže 

Investovanie môže urýchliť splácanie hypotéky ·	INVESTOVANIE

Investor s hypotékou 
sa môže na úrok dívať 

rôzne. Pri splácaní 
hypotéky predstavuje 

úrok náklad, pri 
investovaní ide o výnos.
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KONZERVATÍVNYCH 
INVESTIČNÝCH ALTERNATÍV 

KU KLASICKÝM SPORIACIM 
ÚČTOM JE NIEKOĽKO

Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE	· Konzervatívnych investičných alternatív ku klasickým sporiacim účtom je niekoľko

Sporiace účty v bankách sú jedným 
z najklasickejších bankových produktov 

pre bežných spotrebiteľov. A stále sa tešia 
vysokej obľube, hoci ponúkajú výnos len 

v desatinách percent. My Slováci sme však 
národ konzervatívny a po nepríjemných 
skúsenostiach z deväťdesiatych rokov 

volíme radšej bezpečnejší prístav pre naše 
peniaze. Ak však niekto hľadá alternatívu 
voči sporiacim účtom, možnosti existujú. 

Najčastejšie skloňovaným bezpečným investič-
ným aktívom sú dlhopisy. Dlhopisy môžu byť 
rôzneho druhu, napríklad štátne dlhopisy či kor-
porátne dlhopisy. Z toho vyplýva, že aj samot-
né dlhopisy môžu v sebe skrývať rôzne riziká. 
Najbezpečnejšie sa javia štátne dlhopisy, ale pri 
nich musíme mať na pamäti, že aj štáty niekedy 
môžu skrachovať, v nedávnej minulosti mala tieto 
problémy napríklad Argentína. Problémy predať 

Bezpečnosť	na	prvom	mieste
Je jasné, že človek, ktorý má väčšinu svojich peňa-
zí uložených v banke, bude preferovať bezpečnosť 
pred vyšším výnosom. Najdôležitejším kritériom 
tak bude ochrana hodnoty peňazí a eliminácia 
prípadných strát z investovania. Pri investovaní 
sa však strata nedá nikdy úplne vylúčiť. Výberom 
správneho investičného nástroja sa však dá elimi-
novať na minimum.
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Konzervatívnych investičných alternatív ku klasickým sporiacim účtom je niekoľko ·	INVESTOVANIE

štátne dlhopisy malo napríklad aj Grécko, ktoré 
čelilo hrozbe bankrotu.

Korporátne dlhopisy sú považované za riziko-
vejšie ako štátne dlhopisy. Obrovské nadnárodné 
spoločnosti takisto môžu skrachovať, ale stáva sa 
to iba zriedka.

Špeciálnou kategóriou sú junk dlhopisy. 
Emitujú spoločnosti s nízkou kapitalizáciou. Ako 
príklad si môžeme predstaviť developerskú spo-
ločnosť, ktorá na krytie finančných potrieb spoje-
ných so stavbou využije peniaze získané z predaja 
dlhopisov. Takéto dlhopisy sú výrazne rizikovejšie 
ako štátne alebo korporátne. Na druhej strane však 
poskytujú veľmi zaujímavý výnos.

Dôležitá	diverzifikácia	portfólia
Zlatým pravidlom investovania je to, že investor by 
mal mať svoje investičné portfólio diverzifikované. 
To znamená, že je nevhodné neinvestovať všetky 
svoje peniaze napríklad do jedného dlhopisu jednej 
konkrétnej spoločnosti. Ak bude mať v portfóliu 
viacero dlhopisov, riziko sa znižuje. Vhodným spô-
sobom na diverzifikáciu je investovanie prostred-
níctvom podielových fondov. 

Podielové fondy zhromažďujú obrovské množ-
stvo investičných aktív, do ktorých môže investo-
vať prakticky ktokoľvek už od veľmi nízkych me-
sačných súm. Investovaním do podielového fondu 

vlastníte zlomok tohto fondu, čo prakticky zname-
ná, že vlastníte zlomky všetkých aktív, ktoré po-
dielový fond nakúpil. Takýmto spôsobom investor 
veľmi spoľahlivo diverzifikuje.

Zaručené	investície
Aj na slovenskom finančnom trhu sa z času na čas 
objavia ponúkané garantované investície. Ide o in-
vestičné schémy, ktoré ponúkajú určitý minimál-
ny garantovaný výnos, ktorý investor dostane, aj 
keby sa spoločnosť ocitla v strate. Po odpočítaní 
poplatkov za investovanie však investícia vychá-
dza len o čosi lepšie ako výhodné sporiace bankové 
produkty. Aj tak ide o dobrú možnosť najmä pre 
ľudí, ktorí hľadajú investičnú príležitosť na kratšie 
obdobie a nechcú ísť do zbytočného rizika.

Dôležitá	je	aj	výška	poplatkov
Ak zvažujete možnosť investovania namiesto spo-
riaceho účtu, myslite aj na výšku poplatkov pri 
investovaní. Pri bankových produktoch existuje 
poplatok za vedenie účtu. Pri investovaní sa však 
vždy stretnete s dvoma druhmi poplatkov. Prvým 
je vstupný poplatok, ktorý zaplatíte pri otvorení 
investičného účtu. Pri krátkom investičnom hori-
zonte pomerne výrazne znižuje celkový výnos z in-
vestície. Priebežný poplatok zasa ukrajuje z ročné-
ho čistého výnosu investície. Výhodnosť investície 
oproti bankovému produktu je teda dobré hodnotiť 
až po kalkulácii týchto poplatkov.

Investícia do štátnych dlhopisov je 
považovaná za veľmi bezpečnú, 
no aj štáty môžu skrachovať.

Investícia do podielových fondov 
efektívne diverzifikuje riziko.
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„Konkrétne spoločnosť Internet Mall a. s., nezabez-
pečila osobné údaje najmenej 735 956 zákazníkov 
v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, hes-
lo, prípadne telefón pred neoprávneným prístu-
pom v období minimálne od 31. decembra 2014 
do augusta 2017. V dôsledku toho boli v období od 
27 júla do 25. augusta 2017 sprístupnené na portá-
li Uložto.cz,“ uvádza ÚOOÚ.

Práve to, že spoločnosť nevie, ako k úniku došlo, 
je priťažujúca okolnosť. „Pritom vo všeobecnosti 
platí, že každý prevádzkovateľ musí okamžite po 
tom, čo sa o úniku údajov dozvedel, vykonať všetky 

Dôvodom udelenia pokuty je nedostatočné za-
bezpečenie údajov klientov. Kontrola úradu 

sa zamerala na portál Mall.cz. „K výške sankcie 
výrazne prispel počet zákazníkov, ktorých údaje 
spoločnosť Internet Mall, a. s., dostatočne neza-
bezpečila. Hovoríme tu o takmer trištvrte milió-
ne ľudí, ktorých údaje mohli byť zneužité,“ hovorí 
predsedníčka ÚOOÚ Ivana Janů. 
„Podľa zistení úradu došlo k odcudzeniu čas-
ti databázy záznamov o zákazníkoch Internet 
Mall, a. s. Navyše spoločnosť ani v priebehu času 
nezistila, ako k úniku údajov došlo, hoci deklaro-
vala aktualizáciu prijatých opatrení,“ hovorí ÚOOÚ. 

Český úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) 
udelil v Česku prvú veľkú pokutu za porušenie 
ochrany osobných údajov. Peňažnému trestu 

1,5 milióna českých korún (CZK) čelí spoločnosť 
Internet Mall, a. s., ktorá prevádzkuje internetový 

obchod Mall.cz. Tento obchod patrí do skupiny 
Mall Group, ktorého súčasťou je aj portál Mall.sk. 

Autor:	Ján	Beracka

ČESKÝ E-SHOP MÁ 
NA KRKU VEĽKÚ POKUTU 

ZA ÚNIK ÚDAJOV,
PODĽA GDPR BY BOLA 

EŠTE VYŠŠIA
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opatrenia na to, aby zamedzil, respektíve minimali-
zoval dôsledky porušenia alebo ich napravil. Ak by 
sa niečo také stalo za účinnosti GDPR, firma musí 
únik nahlásiť do 72 hodín príslušnému úradu a ak 
by išlo o vysoké riziko pre dotknuté osoby a nevy-
konala by opatrenia k zamedzeniu následkov inci-
dentu, musí firma informovať aj všetky dotknuté 
osoby, a to bez zbytočného odkladu,“ hovorí JUDr. 
Pavol Szabo z právnickej kancelárie GHS Legal. 

„Aj keď ide o prípad ešte spred platnosti nariade-
nia General data protection regulation (GDPR), 
v mnohom ukazuje na nedostatky, ktoré aj dnes 
má veľká časť firiem v ochrane osobných údajov. 
Technické a organizačné zabezpečenie osobných 
údajov totiž vyžadovali aj predtým platné zákony. 
Na týchto princípoch nariadenie GDPR nič nezme-
nilo. Mnohé firmy uvedené zásady nerešpektovali 
ani vtedy a nerobia tak ani dnes,“ vysvetľuje Szabo.

Upozorňuje na to, že internetový obchod porušil 
princípy ochrany osobných údajov, ktoré boli platné 
už pred vstupom GDPR do účinnosti. „Už článok 17 
smernice EÚ z roku 1995, ktorá na rozdiel od GDPR 
musela byť implementovaná priamo do slovenských 
zákonov, kládla dôraz na to, aby bola zabezpečená 
primeraná úroveň bezpečnosti údajov so zreteľom na 
stav techniky,“ poznamenala kancelária GHS Legal.

Internetový obchod zrejme dostal výrazne nižšiu 
pokutu ako je tá, ktorá by mu hrozila v duchu pra-
vidiel GDPR. „Pokuta pre Mall.cz mohla byť vý-
razne vyššia, ak by sa incident stal po účinnosti 
GDPR. Pri takomto porušení totiž hrozí pokuta do 
2 % celosvetového ročného obratu za predchádza-
júci účtovný rok alebo do 10 miliónov eur. Obrat 
online shopu Mall pritom v Česku a na Slovensku 
dosiahol v roku 2017 až 340 miliónov eur, čiže po-
kuta počas platnosti GDPR by mohla dosiahnuť až 
6,8 milióna eur,“ upozorňuje GHS Legal. 

Slovensko zatiaľ podobný prípad na konte nemá. 
„Na Slovensku začal Úrad na ochranu osobných 
údajov od 25. mája do 6. septembra celkovo 25 ko-
naní o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia 
§ 99 zákona č. 18/2018. Úrad zatiaľ neudelil žiad-
nu pokutu v súvislosti s kontrolou dodržiavania 
GDPR,“ uzatvára GHS Legal.

Mnoho firiem nerešpektovalo 
zásady ochrany osobných 

údajov pred príchodom GDPR 
a nerešpektujú ich ani dnes.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



November/December 201866

SERIÁL	GDPR	· Mýty o GDPR #2. GDPR sa podriadených finančných agentov netýka

Pri implementácii GDPR je potrebné myslieť naj-
mä na to, že ochrana osobných údajov má byť 
v prvom rade uskutočnená v praxi a až následne 
ide aj o povinnosť spracovania bezpečnostnej 
dokumentácie.

Ako prvé preto odporúčame, aby PFA preskúmal 
bezpečnostné opatrenia, ktoré v súčasnosti vyko-
náva. Vo všeobecnosti ide napríklad o uchovávanie 
osobných údajov na uzamykateľných miestach, vy-
užívanie antivírusovej ochrany, silných hesiel, po-
učenie osôb oprávnených na spracúvanie osobných 

PFA by si mal v prvom rade uvedomiť, že v rám-
ci svojej činnosti nespracúva len osobné úda-

je klienta. Často ide aj o spracúvanie osobných 
údajov zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie 
či spracúvanie v súvislosti s vykonávanou mar-
ketingovou činnosťou a podobne. Vo vzťahu ku 
všetkým spracovateľským operáciám, ktoré PFA 
v rámci svojej činnosti vykonáva, je potrebné 
postupovať v súlade s GDPR. Mnohé povinnosti 
vyplývajú PFA aj z jeho postavenia sprostredko-
vateľa vo vzťahu k samostatnému finančnému 
agentovi.

V rámci činnosti podriadených finančných 
agentov dochádza k rozsiahlemu spracúvaniu 

osobných údajov. To, že sa GDPR podriadených 
finančných agentov netýka, je preto jednoducho 

mýtus. Aké najdôležitejšie kroky by mali teda 
podriadení finanční agenti (PFA) urobiť? 

Autor:	Natália	Hučková

MÝTY O GDPR #2. 
GDPR SA PODRIADENÝCH 

FINANČNÝCH AGENTOV 
NETÝKA
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údajov a mnohé ďalšie opatrenia. Pri zavádzaní 
bezpečnostných opatrení je vhodné vychádzať naj-
mä z vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov 
SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní 
vplyvu na ochranu osobných údajov.

Významným bodom pri zosúlaďovaní sa s GDPR je 
aj uzatvorenie zmluvy o spracúvaní osobných úda-
jov so samostatným finančným agentom. Z takej-
to zmluvy môžu pre PFA vyplývať ďalšie osobitné 

povinnosti, na ktorých výkon je zaviazaný ako 
sprostredkovateľ SFA. Medzi takéto povinnosti 
môže patriť napríklad poskytovanie informácií 
o spracúvaní osobných údajov klienta v čase ich 
získania prostredníctvom určeného tlačiva, vy-
užívanie zabezpečených softvérových riešení, 

zabezpečenie bezpečného doručovania dokumen-
tov medzi PFA, SFA a klientom, a podobne.

PFA by mal v rámci svojej činnosti zároveň viesť 
internú bezpečnostnú dokumentáciu. Tú tvoria 
najmä záznamy o spracovateľských činnostiach 
a interná smernica upravujúca podmienky spracú-
vania a ochrany osobných údajov. PFA je povinný 
zároveň preskúmať, či sa naňho ako na prevádzko-
vateľa v určitých informačných systémoch vzťahu-
je aj povinnosť spracovania Posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných údajov. Súčasťou internej doku-
mentácie sú zároveň záznamy o poučení, záznamy 
z kontrolných činností, jednotná evidencia udele-
ných súhlasov so spracúvaním osobných údajov 
a podobne. 

GDPR teda ukladá mnohé povinnosti aj vo vzťahu 
k PFA. Podriadený finančný agent by nemal k prob-
lematike ochrany a spracúvania osobných údajov 
pristupovať ako k agende, ktorú zaňho zabezpečuje 
SFA. Podriadený finančný agent je povinný usku-
točniť vlastný audit spracúvania osobných údajov, 
prijať primerané bezpečnostné opatrenia, spraco-
vať vlastnú dokumentáciu a splniť ďalšie povinnos-
ti, ktoré sa naňho v zmysle GDPR vzťahujú.

PFA by si mal v prvom rade 
uvedomiť, že v rámci svojej 

činnosti nespracúva len 
osobné údaje klienta, 
ale aj zamestnancov, 

uchádzačov o zamestnanie. 
Tiež využíva údaje 

na marketingové účely.
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SERIÁL	GDPR	· Pozor, e-maily sú ako pohľadnica. Aj osobné údaje v elektronickej pošte však musia byť chránené

E-mail je dnes neodmysliteľnou súčasťou rôznych zariadení 
– od telefónov, cez tablety a notebooky až po inteligentné 

hodinky či iné zariadenia. A hoci so sebou takýto spôsob 
komunikácie prináša mnoho pozitív, nemožno zabudnúť ani 
na hroziace riziká. Najmä ak sú obsahom správ osobné údaje. 

Autor:	Natália	Hučková,	Jana	Čipková

POZOR, E-MAILY 
SÚ AKO POHĽADNICA. 

AJ OSOBNÉ ÚDAJE V ELEKTRONICKEJ 
POŠTE VŠAK MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ

dôverných informácií a osobných úda-
jov môže mať veľmi nepriaznivé ná-
sledky. K dôverným a citlivým infor-
máciám obsiahnutým v e-mailových 
správach by sa malo pristupovať ro-
zumne, s mimoriadnou opatrnosťou 
a diskrétnosťou. Zlyhanie ľudského 
faktora je jedným z najčastejších dô-
vodov prelomenia dôvernosti citli-
vých informácií. Nech sa však snaží-
me akokoľvek, chyby sa stávajú. 

Predchádzať takýmto omylom 
umožňujú rôzne bezpečnostné úložis-
ká, ktoré na e-mailovú adresu príjem-
cu zašlú zašifrovanú správu a heslo 
k jej odomknutiu bude príjemcovi do-
ručené iným kanálom, napríklad SMS 
správou. Zadanie nesprávnej e-mailo-
vej adresy, ako aj telefónneho čísla, je 
už totiž menej pravdepodobné.

V  rámci činnosti finančných 
sprostredkovateľov je každodennou 
rutinou odosielanie a prijímanie 

E-mail z hľadiska GDPR nezaručuje 
dostatočnú ochranu osobných úda-

jov. Jeho bezpečnosť možno prirovnať 
k bezpečnosti pohľadnice. A tú si môže 
prečítať ľahko ktokoľvek. Navyše väč-
šina bežných používateľov berie zabez-
pečenie e-mailových schránok na ľah-
kú váhu a možnosť „zostať prihlásený“ 
zvolia na ľubovoľnom počte zariadení. 
Stačí sa k ich zariadeniu dopátrať. To 
je často ľahšie než samotné pátranie 
po pohľadnici. Citlivé informácie sa 
tak zrazu ocitnú v rukách tretej osoby. 
Ochrana osobných údajov je pri e-mai-
lovej komunikácii ohrozená nielen na 
zariadení odosielateľa, ale aj na serveri 
či zariadení príjemcu.

Riziko e-mailovej komunikácie 
často spočíva aj v zlyhaní ľudského 
faktora. Nejednému z nás sa už sta-
lo, že odoslal svoju e-mailovú správu 
nesprávnemu adresátovi. Môže ísť len 
o malé nedorozumenie, no vyzradenie 

dokumentov obsahujúcich osobné 
údaje elektronickou formou. Takáto 
činnosť však zvyšuje riziko porušenia 
ochrany osobných údajov. Rizikom 
nie je len neoprávnený prístup k do-
ručovanému či odosielanému e-mai-
lu, ale hrozbu predstavuje najmä 
prístup do celej e-mailovej schránky 
finančného sprostredkovateľa.

Stav nezabezpečeného doručova-
nia je preto pre odosielanie citlivých 
firemných informácií a osobných 
údajov nanajvýš nežiaduci. Na odo-
sielanie takýchto správ by sa nik-
dy nemali používať nezabezpečené 
e-mailové schránky.

Zabezpečené doručovanie e-mai-
lových správ je mimoriadne dôležité 
najmä v prípadoch práce s citlivými 
informáciami a osobnými údajmi. 
Minimalizujte riziko a prijmite vhod-
né opatrenia na zaistenie bezpečnos-
ti svojich služieb.
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www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

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

Likvidačnej pokute predchádzajú výroky:

Myslíte si, 
že vás sa GDPR netýka?

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

„GDPR v podstate nič nemení!“

„Naša spoločnosť by predsa 
 vedome nezneužila osobné údaje.“

„A to sa vážne týka  aj zamestnancov, 
 PFA a tipérov?“
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TYPICKÝ SLOVENSKÝ MILIONÁR 
JE MUŽ, PÄŤDESIATNIK, 
ZAUJÍMA SA NAJMÄ O DLHOPISY
Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE	· Typický slovenský milionár je muž, päťdesiatnik, zaujíma sa najmä o dlhopisy

ktorá zostavila Wealth Report 2018, 
vyplýva, že na Slovensku je približ-
ne 10 000 dolárových milionárov. 
Slovenskí dolároví milionári sú prak-
ticky výlučne muži. Muži tvoria 91 % 
slovenských dolárových milionárov. 

Vo svete je podiel bohatých dám 
o čosi vyšší, v globálnom meradle je 
mimoriadne bohatých dám približne 
35 000 a ich podiel je teda približ-
ne 13,7 %. Vyplýva to z údajov The 
World Ultra Wealth Report 2018, 
ktorú zostavuje Wealth-X. V tomto 
prípade je však hranica čistého ma-
jetku nastavená na úrovni 30 milió-
nov dolárov. 

Pohľad na to, kto je bonitnejší 
klient, sa v slovenských pod-

mienkach líši. „Priemerné úspory 
fyzickej osoby na Slovensku sú pri-
bližne 7 000 eur. Bohatší ľudia majú 
úspory nad 100 000 eur,“ uvádza 
Privatbanka. 

Horných	desaťtisíc
Za dolárového milionára sa pova-
žuje človek, ktorého disponibilný 
majetok má hodnotu aspoň jeden 
milión amerických dolárov. Do toh-
to majetku sa nezapočítava naprí-
klad nehnuteľnosť, ktorá sa používa 
na bývanie.  Z odhadov J&T Banky, 

Priemerný slovenský dolárový mi-
lionár má 51 rokov. Vo veku od 50 
do 60 rokov je 25 % slovenských 
milionárov, rovnaký podiel milioná-
rov má viac ako 60 rokov. Približne 
11  % dolárových milionárov má 
menej ako 40 rokov. „Svetoví milio-
nári sú v priemere o čosi starší ako 
tí slovenskí a českí. Svetový mili-
onár má podľa prieskumu Wealth 
X World Ultra až takmer 61 rokov. 
Tento jav je pochopiteľný vzhľa-
dom na politicko-ekonomický vý-
voj v Československu pred rokom 
1989, keď súkromné podnikanie 
a s ním spojené bohatnutie bolo de 

Slovenských dolárových milionárov 
spája s bežnými Slovákmi mnoho 
spoločných čŕt. Majú obavy z kvality 
právneho štátu a upozorňujú na problémy 
slovenského školstva. Pri budovaní 
svojho investičného portfólia spoliehajú 
na tradičné finančné nástroje, no do 
určitej miery sa riadia aj emóciami. 
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a požiadavky štátu na podnikanie či 
nízku efektivitu verejných inštitúcií 
a služieb,“ uvádza banka.  

Pri	investovaní	majú	svoje	
miesto	aj	emócie
Aj v prípade milionárov vstupujú do 
biznisu emócie. Slovenskí dolároví 
milionári majú radi zberateľské ak-
tíva. Zbierky v sebe totiž skrývajú 
špecifickú hodnotu a silnú emóciu. 
Medzi slovenskými milionármi sú 
obľúbené známky, mince, hodinky aj 
umenie. Svoje miesto v rámci majetku 
slovenských dolárových milionárov si 
postupne nachádzajú aj veterány. 

Spomedzi štandardných aktív si 
milionári vyberajú najmä dlhopisy, 
v investičnom portfóliu slovenského 
dolárového milionára tvoria až 30 %. 
Na ďalších priečkach sú postupne 
investičné nehnuteľnosti, ich podiel 
je 21 %, a akcie s podielom 15 %. 
Spomínané zberateľské aktíva tvoria 
približne 6 % investičného portfólia 
slovenského milionára. 

Portfólio slovenských milionárov 
sa, pochopiteľne, skladá z viacerých 
tried aktív. Diverzifikované portfólio 
sa skladá aj z 15 finančných nástrojov. 
„Spätne sa dá zhodnotiť, že najlepšiu 
výkonnosť mal jeden nástroj a práve 
doň sa mohli investovať všetky pe-
niaze... Ale kto to vedel na začiatku?“ 
upozorňuje Privatbanka. 

Slovenskí milionári rozmýšľajú 
medzinárodne. „Až 36 % investičné-
ho portfólia majú bohatí Slováci v za-
hraničí, čo je medziročný nárast o šesť 
percentuálnych bodov. Prieskum tiež 
ukázal, že 21 % z nich sa snaží inves-
tovať tak, aby dosiahli vyšší výnos 
než je priemer na trhu. V porovnaní 
s Európanmi, pri ktorých je toto mo-
tiváciou len v 17 % prípadov, sú teda 
viac draví,“ uzatvára J&T Banka.

bohatých je vo funkcii člena dozornej 
rady alebo predstavenstva, čo môže 
v mnohých prípadoch súvisieť s odo-
vzdávaním žezla nástupcom a s po-
nechaním si len kontrolnej roly vo 
vybudovaných impériách. V penzii je 
15 % slovenských a 9 % českých do-
lárových milionárov. Zamestnancom 
na vedúcom poste sú 4 % bohatých 
Slovákov (11 % v ČR), post špecialis-
tu zastáva 7 % slovenských bohatých 
(2 % v ČR),“ dodáva. 

Slovenský milionár od štátu oča-
káva predovšetkým zvýšenie výdav-
kov na školstvo a skvalitnenie tohto 
systému. Vzhľadom na to by majetní 
Slováci súhlasili so zavedením sys-
tému plateného štúdia na vysokej 
škole. „(Slovenský milionár) by priví-
tal aj spoplatnenie vysokoškolského 
štúdia, ak by to malo obmedziť straty 
plynúce z jeho neefektívneho posky-
tovania ,zadarmo‘ a zvýšiť motiváciu, 
aby k nemu študenti pristupovali 
zodpovednejšie,“ uvádza J&T Banka. 

Okrem problémového školstva 
vnímajú aj slovenskí milionári prob-
lémy, na ktoré upozorňujú slovenskí 
podnikatelia už dlhodobo. „Za najváž-
nejšie hrozby pre spoločnosť považuje 
dolárový milionár ťažkú vymáhateľ-
nosť práva a prieťahy v  súdnych kona-
niach, nízku úroveň slovenského škol-
stva, nízke výdavky na vedu a výskum, 
rastúcu byrokraciu, administratívu 

facto zakázané,“ vysvetľuje riaditeľ-
ka J&T Banky na Slovensku Anna 
Macaláková.

„Hlavným zdrojom príjmu slo-
venských a českých milionárov je 
aj naďalej podnikanie. V tomto sa 
zhodujeme so svetovým trendom, 
keď príjem z biznisu je zdrojom bo-
hatstva až pre 67 % svetových milio-
nárov. Nie je také prekvapujúce, že 
najviac dolárových milionárov aktu-
álne zastáva post majiteľa či konateľa 
firmy (v SR 55 %, v ČR 51 %) alebo 
samostatne zárobkovo činnej osoby 
(7 % v SR, 9 % v ČR),“ upozorňuje 
J&T Banka. 

„Pribúdajúci vek dolárových mi-
lionárov sa začína prejavovať tiež 
v zastávaných funkciách. Celých 
14 % českých a 7 % slovenských 

Slovenskí milionári 
sú o čosi mladší ako 
je svetový priemer. 
Dôvodom je najmä 
to, že svoj majetok 
budovali až 
po roku 1989.

Foto: Shutterstock
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BIELE DOMY S MODRÝMI STRECHAMI 
A SKVELÝ ODDYCH. TO JE OSTROV 
SANTORINI
Autor	a	foto:	Ivana	Brillová

VOĽNÝ	ČAS	· Biele domy s modrými strechami a skvelý oddych. To je ostrov Santorini

skúter či štvorkolka, ktorú ochot-
ne v každom mestečku požičiavajú 
domáci podnikatelia. Pozor si tre-
ba dávať najmä na cestách. Tie na 
Santorini nie sú dobre označené a tu-
risti, ale aj domáci obyvatelia si tam 
jazdia v podstate ako chcú. Sopečný 
ráz krajiny spôsobuje, že na ostrove 
je množstvo útesov a málo zelene. 

Top	mestá	
Hlavným mestom Santorini je Fira. 
Aj keď na prvý pohľad vyzerá ako 

Vynechajte	prázdniny	
Turistická sezóna na Santorini sa za-
čína v apríli a končí sa novembrom. 
V týchto mesiacoch je tam priemerne 
28 stupňov. Ostrov sa pre menej turis-
tov oplatí navštíviť najmä mimo prázd-
ninových mesiacov. Príjemným me-
siacom je napríklad september. Stále 
je teplo, no turistov je v porovnaní 
s júlom a augustom o polovicu menej. 

Santorini je pomerne malý ostrov. 
Za sedem dní ho dokáže návštev-
ník prejsť úplne celý. Stačí na to iba 

dedina, mestá tam nemajú vyso-
kú hustotu obyvateľstva. Vo Fire sa 
nachádza aj najznámejšia Golden 
Street. Na tejto ulici je možné nájsť 
mnoho obchodov s oblečením a jed-
lom, pokojne by sa dala prirovnať 
k väčšej Obchodnej ulici v Bratislave. 
Z tejto ulice sa vie turista dostať 
k vyhliadke na Egejské more, ktoré 
obklopuje celý ostrov. 

Typickým tovarom, ktorý turisti 
na Santorini nájdu, je kožená obuv. 
Tú vyrábajú pouliční majstri. Na 

Rozprávkové, čisté pláže a mestečká 
s typickou architektúrou, to je 

jednoznačne Santorini, malý sopečný 
ostrov patriaci Grécku, ktorý ponúka 

príjemnú dovolenku ešte aj v závere roka. 
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Na ostrove sa pestuje aj hrozno 
a cherry paradajky, typické sú aj 
uhorky zo Santorini a syr či melón. 

Farebné	pláže
Iný deň, iná pláž. Na Santorini 
je množstvo pláží, ktoré stoja za 
návštevu. Medzi asi najznámejšie 
patrí pláž Kamari, ktorá je pokrytá 
čiernym pieskom. Viac ako dvoj-
kilometrovú pláž zdobí masívna 
skala Mesa Vouno, ktorá sa vypína 
z mora. Ďalšou komerčne známou 
plážou je Perissa. Známa je najmä 
krásnymi výhľadmi a krištáľovo čis-
tou vodou.

Medzi vychýrené pláže, ktoré 
ponúkajú unikátne výhľady, patrí 
dvojica farebných skvostov, a to Red 
Beach a White Beach. Ako už samot-
né pomenovanie napovedá, tieto 
krásne pláže si vyslúžili svoje meno 
vďaka nápadnému sfarbeniu. Sú ob-
klopené majestátnymi skalami, kto-
ré ladia s ich pomenovaním. Turisti 
hľadajúci pokojnejšie prostredie 
by mali zvoliť tichšiu White Beach. 
Medzi ďalšie známe pláže patria ur-
čite Agios Georgios, Monolithos či 
Perivolos.

Golden Street sa dokonca nachádza 
špeciálny obchod, v ktorom sám ma-
jiteľ zákazníkom vyrobí kožené san-
dále rovno pred ich očami. 

Biele mestečko s modrými stre-
chami, to je Oia. Modré strechy pat-
ria kostolom, ktorých je na Santorini 
údajne viac ako domov. Toto mesto 
ponúka rozprávkové výhľady úpl-
ne zadarmo. Vášnivým fotografom 
odporúčame, aby si kvôli dobrým 
záberom privstali. O piatej hodine 
ráno je toto mestečko tiché a bez tu-
ristov. Pokojné ulice majú špeciálnu 
atmosféru. Pre ostrov sú typické aj 
jaskynné obydlia vytesané do sopeč-
nej horniny. 

S dobrým	jedlom	v ruke	
Bez tradičného jedla by to nebolo 
ono. Jedno z tých najtradičnejších 
je na Santorini určite grécky kebab. 
Jedlo je síce podobné klasickému ke-
babu, no chutí inak. Samotná placka 
je z hrubšieho cesta, ktoré sa podobá 
langošu. Vnútro je plnené kuracím 
alebo hovädzím mäsom, hranolčekmi 
a zeleninou. Špecialitkou, ktorá jedlo 
dokonale dochucuje, je grécke korenie 
tzatziky zmiešané s bielym jogurtom. 

Biele domy s modrými strechami a skvelý oddych. To je ostrov Santorini ·	VOĽNÝ	ČAS
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ČARY A MÁGIA. 
VIANOČNÉ OBDOBIE TAK, 

AKO HO PREŽÍVALI 
NAŠI PREDKOVIA

Autori:	Ivana	Brillová,	Katarína	Babčáková

VOĽNÝ	ČAS	· Čary a mágia. Vianočné obdobie tak, ako ho prežívali naši predkovia

Vianoce sú pre nás časom pokoja a radosti, 
pre našich predkov to bol magický čas. 

Vianočné obdobie sa spájalo s množstvom 
zvykov a tradícií, ktoré museli v rodine 
dodržiavať. Ak sa tak nestalo, do domu 

mohlo prísť nešťastie. Tradície, čary a vinše 
tak boli základom vianočného času. 

guľaté, aby gazdovstvo neupadalo, ale rástlo. Pred 
východom slnka si žena obtrela cesto z rúk o stro-
my, aby prinášali úrodu. Toto cesto rovnako ho-
dila aj sliepkam. Upečené pečivo delila gazdiná 
nad nemým dieťaťom, aby prelomilo mlčanie, nad 
teľnou kravou, aby sa ľahko telila. V rámci obra-
dového pečiva sa piekli pôvodne nekysnuté chleby, 
rôzne opekance, takzvané roháče, čo bolo pečivo 
znázorňujúce dobytok. Do komory dal gazda toľ-
ko roháčov, koľko mali dobytka, aby množstvo 
dobytka bolo zachované po celý rok. 

Vianočné	pečenie	
Štedrý deň, ako tomu hovoríme dnes, sa slávil 
taktiež 24. decembra. V mnohých krajoch sa na-
zýval aj Vilija. Bol to predvečer hlavného sviatku 
Božieho narodenia. Na Viliju, čiže Štedrý deň, 
miesili ženy cesto na pečenie obradových koláčov 
ešte za tmy, aby bol pred úsvitom koláč hotový. 
Ak by gazdiná piekla alebo robila ženské práce po 
východe slnka, zjavila by sa v dome divná žen-
ská bytosť, ktorá by si od gazdinej žiadala boch-
ník. Pečivo, ktoré žena piekla, muselo byť pekné, 
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Známy bol aj obradový chlieb. Ten sa na mnohých 
miestach na východnom Slovensku nazýval „kračun“. 
Bol to chlieb, ktorý mal v strede dierku s medom, kam 
žena pridala aj trochu zo všetkých zŕn. Tieto zrná po 
Vianociach pridala do siatia. Pri Bardejove mal „kra-
čún“ na vrchu kríž z cesta, cesnaku, šípok a jedľových 
vetvičiek. Inde bol obradovým chlebom okrúhly koláč 
so soľou, korením a makom. Medzi ďalšie obradové 
koláče v tomto období patrili pletené štedráky, via-
nočky, makovníky a orechovníky. Zvykom bolo tiež 
jesť koláče pri stajni, aby bol dobytok sýty. 

Tesne	pred	večerou	
V deň štedrej večere bol prísny pôst. To znamenalo, 
že naši predkovia nemohli jesť nič mäsité a počas 
dňa nejedli nič z toho, čo mali jesť večer. Ak slo-
bodné dievča po celý čas vydržalo, odmenou mu 
mal byť dobrý muž. Z obradových jedál nejedli len 
domáci, ale aj dobytok. Ten bol neodmysliteľnou 
súčasťou ich rodiny. Cesnak dávali napríklad pso-
vi, kohútovi a husiam dávali med. Hospodárstvo 
zametali novou metlou ešte pred zotmením, aby 
sa v ňom nedržali blchy. Zametať sa však nesmelo 
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nohy, čo znamenalo súdržnosť rodiny a železo 
pripomínalo pevnosť, zdravie a silu. Pod stolom 
mala miesto slama a zrno, čo znamenalo plod-
nosť a dobrý chov hydiny. Na stole musel byť 
prestretý biely obrus, z ktorého sa na jar siala 
úroda. Obradový chlieb, v niektorých oblastiach 
koláč alebo „kračun“, musel zostať na stole až do 
nového roka. 

Pred večerou sa rodina spolu postojačky pomodlila, 
na stole nesmela chýbať sviečka. Po modlitbe na-
sledovalo delenie obradového chleba, koláča, ako 
symbolu súdržnosti všetkých členov rodiny. Každý 
vypil trošku pálenky a členovia rodiny sa ponúk-
li z medových oblátok. Gazda pri stole vinšoval, 
v niektorých oblastiach chodil s jahniatkom okolo 
stola, aby jeho ovce boli zdravé. Muž, ako hlava ro-
diny, každému na čele urobil krížik prstom namo-
čeným v mede a pálenke. Po večeri sa tradične rodi-
na vybrala na polnočnú omšu, ktorá bola základom 
celého dňa. 

Na	sviatok	narodenia	
Samotné Božie narodenie sa slávilo 25. decembra 
tak, ako aj dnes. Bol to veľký cirkevný sviatok, keď 
bolo najprísnejšie zachovávanie dodržiavania svia-
točného času. Práce v dome boli obmedzené, malo 
sa iba polihovať na slame a nechodilo sa na návšte-
vy. Jedli sa pokrmy z predošlého dňa, no vrátane 
mäsa, ráno na raňajky zvyčajne vajcia a hrach. Z ro-
diny vždy ráno niekto utekal do potoka po vodu, 

smerom k dverám, aby sa majetok nevymietol. 
Smeti sa potom dávali pod stromy alebo na hnoj. 
Imelo zakopali chlapi pod prah stajne proti stri-
gám, smrekové vetvy zase povešali nad dvere proti 
bleskom. 

Čas	štedrej	večere	
Štedrá večera sa začínala, až keď vyšla prvá 
hviezda. Gazda povešal jedľové vetvičky na 
ochranu pred zlom nad všetky dvere. Uhlíkmi 
z pece a posvätenými zelinami kropil dom i hos-
podárske budovy, dvere natieral cesnakom, do-
bytku sa dávali žrať šípky, lieska, petržlen zape-
čený v chlebe, tiež med, jablko a kus štedráka. 
Pod štedrovečerný stôl dal gazda železný pred-
met, v niektorých oblastiach sa stôl posypal 
makom, čo vyjadrovalo prosperitu, mnohosť, 
hojnosť, silu a zdravie. Železnú reťaz previaza-
li domáci okolo nôh stola, všetci na ňu položili 

Pečivo, ktoré žena piekla, muselo 
byť pekné, guľaté, aby gazdovstvo 

neupadalo, ale rástlo.
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ktorú nabral do vedierka a doniesol do domu. Do 
tejto vody sa vhodil peniaz alebo jablko a od naj-
mladšieho člena rodiny po najstaršieho sa v tejto 
vode všetci poumývali. Následne vodu vyliali na 
stromy, tiež dobytku a ovciam. Zvykom bolo tiež 
pošibať dobytok zeleným prútím. To vykonával 
gazda, ktorý sa pred tým musel do sýta najesť, aby 
mal aj sýty dobytok. 

Na	Štefana	dobrá	zábava	
Na svätého Štefana, ktorý sa slávil 26. decembra, 
už bola atmosféra uvoľnenejšia. Ľudia sa navzájom 
navštevovali, koledovali si. Prvá ľudová veselica sa 
v dedine konala práve na Štefana. Mladí chlapci 
chodili skoro ráno obsýpať kone ovsom, aby boli 
tučné. Mladé dievčatá a ženy si museli nohy omočiť 
v potoku na znak čistoty. Upratovalo sa po Štedrom 
večeri, omrvinky a plodiny odložili na siatie a lieče-
nie. Zo slamy, ktorá bola pod stolom, hodili aj hydi-
ne. Gazdiné nosili svojim krstným deťom takzvané 
kačky. Boli to obradové koláče z bieleho cesta ako 
symbol plodnosti a prosperity. 

Na	svätého	Jána	
Na sviatok svätého Jána Evanjelistu, ktorý bol 
27. decembra, sa vynášala štedrovečerná slama 

z domu. Tú poukladali okolo domov, omotali ňou 
aj stromy a v niektorých oblastiach sa ňou šibalo. 
Bol to takzvaný konský sviatok, keď sa vynášal 
hnoj na polia. 

Silvester,	babí	deň	
Na Silvestra, 31. decembra, sa vykonávali pre-
dovšetkým magické úkony s ochrannou funk-
ciou, ktoré zabraňovali vplyvu negatívnych síl. 
Rituálnym zvykom bolo vytváranie hluku, ktorý 
manifestoval silu spoločenstva a odstraňoval zlé 
sily. Strieľalo sa, práskalo bičom, chodilo sa po de-
dine a spievali sa nábožné piesne. 

Vykonávali sa aj zvyky súvisiace s chovom hydiny, 
napríklad „kurinovanie“. To znamenalo, že po de-
dine chodili ľudia v pároch oblečení v maskách spo-
lu s dieťaťom a boli obviazaní slamou, ktorá bola 
symbolom plodnosti a životnej sily spoločenstva. 
Masky sa odmenili koláčmi, mäsom, zatancovali 
si s domácimi a pri tanci si domáci trhali zo slamy 
a dali do hniezd, aby sa im liahla hydina. 

Známe bolo aj „babenovanie“, pretože posled-
ný deň roka sa nazýval aj „babí“ deň. Mládenci 
chodili po domoch a vinšovali. Jedlo bolo na 
Silvestra podobné ako na štedrej večeri, no jedlo 
sa aj mäso. 

Ako	na	Nový	rok,	tak	po	celý	rok	
Na Nový rok, 1. januára, gazda skoro ráno vstal 
a priniesol čerstvú vodu, do ktorej vložil sym-
bol plodnosti, červené jablko. Všetci sa v tejto 
vode umyli a až potom rozložili oheň. Z tejto no-
vej, čerstvej vody dali i dobytku. Predstavovalo to 
mágiu počiatku, ako na Nový rok, tak po celý rok. 
Nemohli sa v ten deň v rodine hádať, nemohli za-
spať, plakať, nemohli vynášať smeti z domu, aby 
niekoho „nevyniesli“ preč. Nemohli šiť ani prať. 
Chlapci chodili ráno vinšovať, priali šťastie, zdra-
vie, úrodu a svadbu v dome. Nikto cudzí, okrem 
koledníkov, nesmel v tento deň prísť do domu. Ak 
aj do domu niekto cudzí prišiel, musel doniesť ko-
láče alebo peniaze. Jedli sa predovšetkým obrado-
vé jedlá obsahujúce mak alebo šošovicu ako symbol 
množstva a hojnosti po celý rok. 

Železnú reťaz pred štedrou 
večerou previazali domáci okolo 
nôh stola, všetci na ňu položili 
nohy, čo znamenalo súdržnosť 
rodiny a železo pripomínalo 
pevnosť, zdravie a silu.
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a podľa legendy ich tu necháva Sinterklaas. Jeho 
názov aj zvyky si Holanďania prepožičali z Ameriky, 
pretože práve sem túto postavičku priniesli mo-
replavci vracajúci sa domov z ďalekej Ameriky. 
Okamžite sa stala zaujímavým obohatením. 
Problém bol, že Santa Claus bol však príliš americ-
ký, aby sa s ním domáci zžili, a tak sa z neho stal 
ľahko Sinterklaas.

Španielsko
Zima tu nie je dosť tuhá na to, aby vládli nejaké 
tie zimné radovánky, a tak aj Vianoce prebie-
hajú v rytme gitary a tamburíny, tancuje sa bo-
lero, a to na uliciach, v baroch aj v kostoloch. Je 
tu živo, spevavo, klasická štedrá večera sa začína 
nie o šiestej večer, ale aj o dvadsiatej druhej ho-
dine a končí sa hlboko v noci, pre niektorých až 
na svitaní. Zaujímavosťou je, že Španieli ostali 
verní biblickej tradícii asi najviac, keďže o nosení 
darčekov Ježiškom sa nikde nepíše, ale dary no-
sili práve Traja králi, a tí dodnes rozdávajú darče-
ky v Španielsku. Na stole je baranina, jahňacina 
a kozľacina. Nechýba množstvo sladkostí, ovocia, 

Francúzske	hody	a	calvados
Kaviár, losos, žabie stehienka, rybacia polievka, 
slimáky, výnimočné delikatesy. Pokrmy, ktoré sú 
príznačné pre aristokratický a luxusný život spätý 
s francúzskou gastronómiou, sa najviac prejavia 
počas Vianoc. Ani Francúzi totiž bežne nejedia ža-
bie stehienka alebo nepijú drahé vína, ale Vianoce 
sú pre nich časom, keď peniaze nerozhodujú. Počas 
Štedrého dňa sa tu pije dosť vína a calvadosu, nie-
čo ako celodenný pôst tu nie je v móde. Navyše po 
rozbalení darčekov si špeciality kuchyne mnohí 
Francúzi chodia vychutnávať do tých najlepších 
reštaurácií, tí menej majetní si ich pripravujú doma. 
Vo Francúzsku sa netrochári. Vianočné menu pozo-
stáva často aj z 12 chodov. O tom všetkom sú fran-
cúzske Vianoce. Darčeky pod vianočný stromček 
nosí Otec Vianoc, ktorý chodí v bielom a vkladá ich 
do čižmičiek či ku kozubu. 

Holandsko
Najčastejším jedlom Vianoc holandských domác-
ností je pečený králik s brusnicami a k tomu brus-
nicový kompót. Vianoce sa tu dávajú pod jedličku 

VIANOCE NA VIAC SPÔSOBOV. 
POZRITE SA NA ICH SVETOVÉ VARIÁCIE

Pre mnohých ľudí sú Vianoce sviatkami, 
keď si doprajú jediný oddych v roku a čas 
strávený s rodinou. To je pre mnohých aj 
výzva, aby zanechali sychravé slovenské 
počasie a zvyky, ktoré už poznajú, a vydali 
sa do sveta za sviatočnou exotikou. Ak 
nemáte v tomto roku chuť na šalát a rybu, 
prípadne namiesto lyžovačky chcete okúsiť 
morské pobrežie, ponúkame inšpiráciu.

Autor:	Ján	Beracka

VOĽNÝ	ČAS	· Vianoce na viac spôsobov. Pozrite sa na ich svetové variácie
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zeleniny a vína. Vianoce v Španielsku vlastne pri-
pomínajú takú malú fiestu. 

Čína
Vianoce sú vnímané ako kresťanský sviatok, a pre-
to v krajine, kde je kresťanov asi jedno percento, aj 
tak vyzerajú. Vianoce sa tu stále spájajú so zimným 
slnovratom, a preto ani neuvidíte typické vianočné 
stromčeky, ale skôr lampióny, svetelné ozdoby. Aj 
v Číne sa síce zdôrazňuje štedrosť, ale nejaké veľ-
ké darčeky nečakajte. Slávnosť je dekorovaná pre-
važne jablkami, ale snobskejšie vrstvy v Číne sa už 
hrajú tak trochu aj na západné Vianoce. Dôvod je 
prostý, Vianoce sú pre celý svet najväčším zdrojom 
príjmov a Čína nechce stáť bokom. 

Japonsko
Zaujímavé je, že na rozdiel od Číny sa tu Vianoce 
oslavujú, ale skôr ako sviatky vzájomnej lásky. 
S tým súvisí aj fakt, že v tejto krajine sa neoslavujú 
Vianoce doma, ale ľudia chodia oslavovať spoločne 
do miest, do reštaurácií, berú si dovolenky a s ro-
dinami oslavujú lásku, priateľstvo a vzájomnosť. 
Mimochodom, Japonsko má ešte jedno zaujímavé 
špecifikum. Síce sú vypredané aj tie najluxusnejšie 
reštaurácie, v Japonsku sa najväčšiemu počtu ľudí 
spájajú Vianoce s reštauráciami KFC. Vďaka úspeš-
nej marketingovej kampani v roku 1974 sa návšte-
va KFC stala súčasťou tunajších Vianoc. Záujem 
v niektorých mestách je taký veľký, že na pokrytie 
dopytu sa berú objednávky dva mesiace vopred.

Egypt
Aj v tejto prevažne moslimskej krajine žijú kres-
ťania, ktorí na Vianoce nedajú dopustiť. Pred 
Vianocami sa tu drží klasický štyridsaťdňový pôst 

a následne sa Egypťania na Štedrý večer vyberajú 
do kostola v nových šatách, ktoré si nikdy predtým 
neobliekli. Na stole dominuje chlieb, ryža, varené 
mäso. Ľudia sa tu navštevujú medzi sebou a nosia 
si práve chlieb ako znak lásky a priateľstva. 

Kuba
Fidel Castro v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia presunul Vianoce z decembra na august, 
keďže práve v decembri tu dozrieva cukrová trsti-
na a sviatky v tomto termíne neboli ekonomicky 
výhodné. Vianoce sa na decembrový dátum vrátili 
až po tom, ako Kubu navštívil Ján Pavol II. v roku 
1998 a žiadal o túto zmenu. Napriek tomu sa tu 
kresťanské Vianoce a zvyky príliš neujali. Domáci 
si nenechajú ujsť pečené prasiatko a ryžu s čiernou 
fazuľou. Všetko sa servíruje na palmových listoch 
a v každej domácnosti je zábava, tanec a dobrá 
nálada. 

Slovensko	je	zvláštnosťou
Na záver nemôžeme nedodať, že sviatky Vianoc, 
tak ako ich poznáme v našich končinách, sú tak-
povediac raritou. Málokde na svete nájdete kom-
bináciu kapra, šalátu, rezňov, kapustovej polievky 
a koláčovej kultúry. A sme prakticky jediní svoji-
mi zvykmi nielen čo sa týka sveta, ale napríklad aj 
Európy. Veď napríklad ani bratia v Česku už nie sú 
vo vianočných zvykoch totožní s nami. Na sviatoč-
nom stole preferujú šošovicovú polievku, prípad-
ne zemiakovú či rybaciu. A tak isto namiesto rýb 
dávajú prednosť rôznorodým mäsovým pokrmom. 
Aj naše Vianoce tak z istého uhla pohľadu možno 
považovať za exotické.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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FIRMA MERCEDES-BENZ ODHALILA 
SVOJE PRVÉ ELEKTRICKÉ AUTO, JE TO 
SUV S OZNAČENÍM ECQ
Zdroj	a	foto:	TS	Mercedes-Benz

AUTO-MOTO	· Firma Mercedes-Benz odhalila svoje prvé elektrické auto, je to SUV s označením ECQ

Spoločnosť Mercedes-Benz vyvíja technológiu spojenú 
s elektromobilitou už dlhšie. Svoju konkrétnu predstavu 
odhalila automobilka už v roku 2016 a v polovici roku 
2019 vzniknú prvé vozidlá v rámci produktovej línie 
elektrickej mobility s označením EQ. Prvým vyrábaným 
modelom bude SUV Mercedes EQC. Skratka EQ 
znamená „elektronická inteligencia“. Toto označenie 
je odvodené od slov „emócia“ a „inteligencia“, ktoré 
automobilka prezentuje ako hodnoty značky.

Vnútorná architektúra elektrických vozidiel sa 
v mnohých smeroch líši od áut so spaľovacím 
motorom, tak je to aj v prípade Mercedesu ECQ. 
Hnaciu silu vytvára dvojica elektromotorov, jeden 
je umiestnený vpredu, druhý vzadu. Údaj o spot-
rebe tentoraz nehovorí nič o litroch pohonných 

Spoločnosť Mercedes-Benz avizuje, že v priebe-
hu niekoľkých najbližších rokov do rozšírenia 

svojej elektronickej flotily investuje desať miliárd 
eur, ďalšiu miliardu automobilka vyčlení na výro-
bu batérií. Zároveň mieni rozvíjať aj sieť nabíjacích 
staníc. 
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hmôt. Nový elektrický Mercedes si na sto kilo-
metrov jazdy podľa predbežných údajov výrobcu 
vyžiada 22,2 kilowatthodiny (kWh). Emisie sklení-
kových plynov sú v tomto prípade nulové a odha-
dovaný dojazd by mohol dosahovať úroveň viac ako 
450 kilometrov. 

Výkon sústavy motorov dosahuje 300 kW, teda 408 
konských síl. Maximálny krútiaci moment je na 
úrovni 765 Newtonmetrov (Nm). Maximálna rých-
losť je 180 km/h. Robustný charakter vozidla zara-
ďuje Mecedes ECQ do kategórie vozidiel crossover 
SUV. 

Každý z dvojice motorov má svoju špecifickú úlo-
hu pri znižovaní spotreby a zvyšovaní dynamiky. 

Elektrický motor umiestnený v prednej časti vo-
zidla je optimalizovaný na dosiahnutie najvyššej 
možnej efektivity pri nízkej, prípadne strednej 
úrovni nákladu. Zadný motor je zameraný na 
dynamiku. 

Batérie ponúkajú kapacitu 80 kWh. Spotreba ener-
gie a aj dojazd vozidla sa vo veľkej miere odvíjajú 
od toho, aký štýl jazdy motoristi zvolia. Vodiči 
ECQ majú k dispozícii päť jazdných režimov, kaž-
dý z nich má odlišnú charakteristiku. Ide o režimy 
COMFORT, ECO, MAX RANGE, SPORT a posledný 
piaty režim umožňuje zvoliť individuálne nastave-
nia. Vodič má taktiež k dispozícii nastavenie úrov-
ne rekuperácie. 

Vodiči, ktorí sa rozhodnú pre model ECQ, majú 
k dispozícii asistenčné systémy. ECO Assist sys-
tém dáva vodičovi informáciu o tom, že je po-
trebné dať nohu dole z plynu, keďže sa rýchlosť 
vozidla blíži k rýchlostnému limitu. Automobil 
ponúka aj navigáciu, systém rozpoznávania do-
pravného značenia a inteligentný systém bez-
pečnosti, ktorý zahŕňa radar aj stereo kameru. 
Interiér vozidla má avantgardný elektronický 
vzhľad. Dominantou interiéru je stredový ovlá-
dací panel, ktorý dopĺňa kokpit orientovaný na 
vodiča. Špecifickú pozornosť inžinieri automo-
bilky venovali odhlučneniu interiéru. 
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VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac november 2018

PROGRAM SNG NA MESIAC NOVEMBER 2018
Zdroj	a	foto:	SNG

Aktuálne	výstavy	
Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení
9. 11. 2018 – 17. 2. 2019
Otvorenie výstavy: 8. 11. 2018 o 18.00
Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava 
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle 
záznamové médium, „dokument doby“, ani ako pro-
striedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhod-
ný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na 
éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fo-
tomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofisti-
fikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je 
nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, no 
pri využití čisto fotografických postupov, klasických 
možností média.

Sprievodné	programy
Štvrtok 15. 11. | 18.00
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 1. časť 
Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah 
výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, 
akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitoč-
ná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel 
Hrabušický a Filip Vančo predstavia prvú časť vý-
stavy venovanú viac fotografii neautorskej, vypo-
žičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotogra-
fické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu 
– autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový 
materiál včlenia do vlastných projektov. Priblížia aj 

fotografiu ako záznamové médium, ktoré slúži na 
zachytenie situácií a eventov, vytvárané samotný-
mi umelcami uprostred každodenného života. 
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava
Vstupné: 4 €/2 €

Piatok 16. 11. | 19.00 – sobota 17. 11. | 18.30
Ars Poetica
16. ročník medzinárodného festivalu poézie Ars 
Poetica 2018 (13. – 23. 11. 2018). Príďte sa zapo-
čúvať do magických zvukov svetovej poézie. Viac 
info na www.arspoetica.sk
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 18. 11. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v sú-
časnom slovenskom výtvarnom umení
Nedeľný výklad uvedie do súvislostí stratégie umel-
cov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické 
médium.
Esterházyho palác, 3. poschodie 
Vstup voľný

Štvrtok 22. 11. | 18.00
Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 2. časť 
Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah 
výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, 
akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitoč-
ná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel 
Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu 
sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda 
v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá 
je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popri-
tom predvedie spôsoby jej využitia v multimediál-
nych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní 
v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa sú-
časťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava
Vstupné: 4 €/2 €

FOTO: Miloš Alexander Bazovský
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Diskrétnosť požadujte aj od vašich partnerov!

Dôverné informácie zabezpečte heslom

BezpecnyKurier.sk

Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov

Nainštaluj si aplikáciu BezpecnyKurier.sk a získaj službu: 

Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov. 

+421 903 012 102
info@bezpecnykurier.sk
www.BezpecnyKurier.sk

Chráňte vašu komunikáciu
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Softvér na 
rozpočítavanie 
provízií

Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Positive vás obslúži,
zavolajte Marekovi.

rozpočítavanie 

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


