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EDITORIÁL

KTO DÁ OD POISTIEK 
RUKY PREČ?

Finanční sprostredkovatelia sa mu-
sia pripraviť aj na ďalšie zmeny. 
Zákon ustanovuje strop na provízie, 
ktorý je platný pre sprostredkova-
né úvery nad 10-tisíc eur. Agenti 
túto zmenu môžu v podstate hodiť 
na kopu k tým, ktoré v oblasti po-
skytovania úverov pripravila od 
1. júla tohto roka Národná banka 
Slovenska (NBS). Viac o dôsledkoch 
týchto zmien a očakávaniach ex-
pertov sa dočítate na nasledujúcich 
stránkach.

Skončilo sa leto, postupne sa všetci 
vraciame k pracovným povinnostiam. 
Leto budú pripomínať nové fotogra-
fie v osobných galériách a čerstvé 
spomienky. Spoločne si len môžeme 
želať, aby sa nám kúsok z letnej po-
hody podarilo dostať aj do všedných 
jesenných dní.

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

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

no poistná  d aň sa  ich  dotkne. 
Prichádzajúca daň je impulzom pre 
poisťovne, aby prehodnocovali po-
istné produkty, ktoré už mali na-
stavené, skúmať musia aj vlastnú 
postačiteľnosť poistenia. 

Otázkou teda zostáva, kto pod vply-
vom poistnej dane dá od poistiek 
ruky preč. Môže to byť štát, ktorý 
by legislatívnou zmenou mohol od-
strániť sporné okolnosti dane. Môžu 
to byť samotné poisťovne, pre ktoré 
daň znamená, že musia svoje pro-
dukty opäť prehodnocovať. Najmä 
to však môžu byť potenciálni klienti, 
keďže pre nich nebudú poistné pro-
dukty dostatočne zaujímavé. Viac 
o poistnej dani sa dozviete na nasle-
dujúcich stránkach aktuálneho čísla 
magazínu Financial Report. 

Poistná daň prichádza ako ná-
hrada za končiaci sa poistný 

odvod, no zďaleka nie je rovnaká. 
Poisťovne sa obávajú toho, že štát 
trestá ľudí, ktorí sa správajú zod-
povedne a majú uzavretú poistku. 
Štát hovorí, že zmena sa nedotkne 
klientov, no napokon sa daň môže 
prejaviť vo vyšších cenách poistiek. 
Je preto možné, že poistné zmluvy 
budú pre klientov menej atraktívne. 
Takmer 100-tisíc občanov vyjadrilo 
s poistnou daňou nesúhlas. Urobili 
tak v rámci kampane „Ruky preč od 
mojej poistky!“. 

Poisťovne sa zatiaľ nevzdávajú 
a zvažujú možnosť podania podne-
tu na Ústavný súd SR, pred ktorým 
chcú namietať, že daň z poistenia 
je retroaktívna, a teda protiústavná. 
Podobná diskusia na trhu vznikla 
pred zavedením poistného odvodu. 
Poisťovne vtedy rovnako deklarova-
li, že sú pripravené na spor o ústav-
nosť poistného odvodu, no štát vtedy 
ustúpil a poistný odvod uvalil len na 
poistné zmluvy v neživotnom poiste-
ní, ktoré klienti s poisťovňami uzav-
reli po 31. decembri 2016. 

Poisťovne sa boja, že daň im spô-
sobí problémy s postačiteľnosťou 
poistného. Poisťovne riešia dile-
mu najmä okolo starších poistných 
zmlúv, ktoré v kalkuláciách ne-
počítali ani s poistným odvodom, 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

KRÁTKE SPRÁVY · Finančné aktuality

Slováci	sú	zavalení	stále	väčším	daňovým	bremenom 

Celkové daňové bremeno občanov Slovenska v posledných rokoch neustále rastie. Podľa aktuálne zverejnených vý-
sledkov – prepočtov European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) – dosiahlo 
celkové daňové bremeno slovenského občana v roku 2017 až 63,01 % vo vzťahu k priemerným mzdovým nákladom, 
teda k priemernej hrubej odmene patriacej zamestnancovi s priemernou mzdou. 

V roku 2017 sa oproti predchádzajúcemu roku daňové bremeno zvýšilo o 1,15 percentuálneho bodu a oproti 
roku 2014 až o 2,7 percentuálneho bodu. 

Zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 954 eur na mesiac a s celkovou odmenou, ktorá mu patrí vo výške 
1 328 eur, tak v minulom roku znášal bremeno všetkých daní vo výške takmer 837 eur na mesiac. Zostatok peňazí 
predstavoval iba 491 eur, respektíve necelých 37 % mzdových nákladov, teda celkovej odmeny takéhoto zamest-
nanca. O väčšine zarobených peňazí ľudí tak rozhoduje za nich niekto iný, konkrétne zástupcovia verejnej moci.

Zamestnanec s priemernou mzdou preto v roku 2017 pracoval na všetky dane takmer 230 dní a až od 231. dňa 
začal zarábať na seba a svoju rodinu.

Vlani	si	našlo	zamestnanie	79	%	absolventov	v	EÚ 

Zamestnanosť čerstvých absolventov škôl na Slovensku sa zvyšuje a ku koncu minulého roka dosiahla 81,3 %. 
Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu Eurostat, ktorý porovnával podiel zamestnaných absolventov, 
ktorí sú najviac tri roky po škole. V rámci EÚ tak patrí Slovensku 16. priečka. 

V priemere štyria z piatich absolventov v EÚ sú zamestnaní (79 %). Najvyšší podiel ich je na Malte (95 %), 
v Nemecku (91 %), v Česku a Holandsku (zhodne 90 %). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili mladí Gréci 
(52 %) a Taliani (55 %). 

Čísla potvrdzujú, že miera úspešnosti absolventov sa odvíja aj od stupňa dosiahnutého vzdelania. Kým v prí-
pade absolventov vysokých škôl dosahovala 85 %, v prípade odborných škôl 77 % a v prípade všeobecných od-
borov stredných škôl je ešte nižšia, na úrovni 64 %. Na Slovensku sa zamestnanosť absolventov zvýšila zo 69 % 
v roku 2012 na vlaňajších 81,3 %. Vrátila sa tak na úroveň, ktorú dosahovala pred desiatimi rokmi. Napriek 
nárastu naďalej zostáva nižšia ako v ďalších krajinách V4.

Desaťtisíce	firiem	platia	dane	do	1	000	eur 

Takmer 80-tisíc podnikateľov odviedlo na daniach v roku 2017 do 1 000 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti 
Bisnode, ktorá skúmala dáta 146 050 slovenských podnikateľských subjektov. 

Až 79 834 podnikov odviedlo na dani sumu v rozpätí od 0,1 eura do 1 000 eur. Táto skupina podnikateľov je 
najpočetnejšia, platí to už od roku 2011, keď spoločnosť Bisnode začala údaje zaznamenávať.

V medziročných porovnaniach je stále vysoký počet spoločností, ktoré v priznaní vykazujú nulu, prípadne 
stratu. Nulová daň z príjmov za rok 2017 vyšla v priznaní 14 452 firmám. 

Analýza ďalej ukázala, že sumu do jedného milióna zaplatí štátu 1 666 spoločností. Viac ako milión na dani 
priznalo zatiaľ 148 podnikateľských subjektov. 
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Možnosť	vyplatiť	13.	plat	využilo	málo	firiem 

Firmy môžu vyplácať zvýhodnený 13. a 14. plat podľa zákona, ktorý je účinný od 1. mája tohto roku. Práve 
13. plat mohli firmy vyplatiť už v júni, no túto možnosť využilo len málo firiem. Vyplýva to z údajov spoločnosti 
Grant Thornton. „Zo všetkých našich klientov, ktorí pôsobia vo výrobných aj nevýrobných sektoroch, túto mož-
nosť dokázalo využiť menej ako päť percent firiem. Odhadujem, že na Slovensku vyplatili dovolenkový 13. plat 
podľa nového systému menej ako 3 percentá firiem,“ hovorí Silvia Hallová, daňová partnerka poradenskej spo-
ločnosti Grant Thornton. 

Firma hovorí o tom, že zvýhodnenie dovolenkového a vianočného platu je zle nastavené. „Hlavným dôvodom, 
prečo podpora 13. a 14. platov nefunguje, je zlé nastavenie podmienok. Oslobodenie sumy 500 eur od daňového 
zaťaženia príde až od roku 2019, nulové sociálne odvody z 13. a 14. platu budú možné až od roku 2021. Finančná 
úľava pre zamestnávateľov je tak dnes podľa podmienok Zákonníka práce úplne minimálna. Pri zdravotnom po-
istení zo sumy 500 eur ušetrí firma maximálne 16,20 eura. Zamestnávatelia okrem toho majú problém s určením 
priemerného príjmu. Napríklad prémie, ktoré presahujú priemerný príjem, im pri 13. plate dodatočne zvyšujú 
mzdové náklady,“ vysvetľuje najväčšie problémy Silvia Hallová.

 „Na porovnanie, pri hrubom príjme 1 000 eur v Rakúsku a na Slovensku ostane zamestnancovi na Slovensku 
v peňaženke ročne o 1 355 eur menej. Pri porovnaní 1 500-eurového platu sa rozdiel zvyšuje na 1 575 eur. 
Dokonca aj pri 2 000-eurovom plate, ktorý poberá zamestnanec na Slovensku a v Rakúsku, je na tom ešte stále 
lepšie – konkrétne o 575 eur – rakúsky zamestnanec,“ uvádza Grant Thornton. 

 „Dôvodom je atraktívne nastavené zdaňovanie dovolenkového a vianočného platu v Rakúsku, 13. a 14. plat 
v Rakúsku štát zdaňuje len sadzbou 6 %. Vďaka tomu zostane ľuďom s nižším príjmom viac v peňaženke,“ vy-
svetľuje managing partner spoločnosti Grant Thornton Wilfried Serles.

Príjmy	plynúce	zo	zdieľanej	ekonomiky	rekordne	rastú 

Do roku 2025 má odvetvie zdieľanej ekonomiky vygenerovať svetové tržby na úrovni 335 miliárd dolárov. Vo 
svete sú najčastejšie využívané platformy na rezervovanie ubytovania či objednanie si taxíka. 

Využívanie služieb zdieľanej ekonomiky je doménou najmä mladších vekových kategórií. Z prieskumu 
Slovenskej sporiteľne vyplýva, že viac ako polovica detí a mladých ľudí (55 %) využíva služby viacerých bezplat-
ných aplikácií prostredníctvom mobilného telefónu. Slováci najčastejšie využívajú služby zdieľanej ekonomiky 
v doprave a ubytovaní. Väčšinou ide o zahraničné platformy, ktoré fungujú aj na Slovensku.

„Veľkosť zdieľanej ekonomiky v rámci Európskej únie dosiahla v roku 2016 úroveň 26,5 miliardy eur. To predsta-
vuje 0,17 % hrubého domáceho produktu Únie. Odvetvie v tom čase zamestnávalo 394-tisíc ľudí,“ doplnila Lenka 
Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Podľa posledných odhadov Inštitútu pre finančnú politiku podiel zdieľa-
nej ekonomiky je na Slovensku menší ako 0,01 percenta hrubého domáceho produktu. Odvetvie zdieľanej ekonomiky 
má však veľký potenciál do budúcnosti aj na Slovensku, preto sa odhaduje, že príjmy z neho budú narastať.

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat si 16 % Slovákov v roku 2017 objednalo prostredníctvom in-
ternetu alebo mobilnej aplikácie ubytovanie od inej osoby. Ide o najvyššie číslo v rámci krajín V4. Pre porovnanie, 
vlani tak urobilo len 5 % Čechov a len 8 % Rakúšanov. 
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

SAP	Slovensko
Novým generálnym riaditeľom spoločnosti SAP Slovensko je od 1. augusta Reinhard Schwarz, 
ktorý bude zodpovedný za tím, ako aj za hospodárske výsledky slovenskej pobočky globálneho 
lídra v oblasti podnikových IT. Vo funkcii strieda Romana Knapa. Reinhard Schwarz nastúpil 
do SAP v roku 2013 ako riaditeľ divízie Business Analytics pre oblasť strednej a východnej 
Európy (CEE), o rok neskôr sa presunul na čelo divízie Platform Solutions. Jeho zodpovednos-
ťou bol vývoj riešení pre databázy, biznis analytiku a mobilitu, ktoré boli postavené na platfor-
me SAP HANA pre CEE zákazníkov. Profesionálne skúsenosti však získal i v spoločnosti Oracle, 
ako aj v UniCredit Bank Austria AG. „Počas piatich rokov v SAP som pôsobil v Bratislave, a tak 
výborne poznám slovenský tím aj lokálny trh. Mojím hlavným cieľom bude pokračovať v pred-
stavovaní a zavádzaní inovatívnych technológií. Chceme podporovať digitálnu transformáciu 
a pomáhať zákazníkom robiť ich biznis ešte lepším. Teším sa na spoločné inovácie, ďalší rozvoj 
partnerského ekosystému a, samozrejme, aj na našich zamestnancov, ktorí sú kľúčoví pre náš 
úspech,“ povedal Reinhard Schwarz, generálny riaditeľ SAP Slovensko.                                                                                             

Komunálna	poisťovňa	
Dozorná rada spoločnosti Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, na svojom 
zasadnutí 21. augusta 2018 vymenovala Slávku Miklošovú za generálnu riaditeľku spoloč-
nosti. „Vedenia spoločnosti sa ujíma dlhoročná kolegyňa, ktorá disponuje širokými znalos-
ťami z poisťovníctva a manažérskymi zručnosťami získanými počas pôsobenia v rôznych 
funkciách nášho koncernu. Verím, že Ing. Miklošová je tou správnou voľbou pri prebraní 
kormidla v Komunálnej poisťovni v čase 25. výročia jej existencie na slovenskom poist-
nom trhu,“ povedal Dr. Günter Geyer, predseda dozornej rady spoločnosti Komunálna 
poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group. Ing. Slávka Miklošová je absolventkou Vysokej 
školy ekonomickej v Bratislave. Profesionálnu kariéru v poisťovníctve so zameraním na 
ekonomiku a controlling začala v roku 1999. V oblasti controllingu pracovala aj po prí-
chode do skupiny Vienna Insurance Group v roku 2007. V rokoch 2013 až 2016 riadila 
controllingové tímy v spoločnostiach Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Poisťovňa 
Slovenskej sporiteľne. V roku 2016 bola menovaná za členku predstavenstva spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group.

Allianz	–	SP
Novým členom predstavenstva a viceprezidentom rezortu obchodu Allianz – Slovenskej 
poisťovne bude od 1. júla 2018 Juraj Dlhopolček. Na tejto pozícii vystrieda Dušana Quisa, 
ktorý rezort viedol od augusta 2016 a v súčasnosti je výkonným riaditeľom Allianz 
v Českej republike. Juraj Dlhopolček pracuje pre Allianz – SP od septembra 2016. Doteraz 
viedol odbor internej siete. V oblasti poisťovníctva má 15-ročné skúsenosti. Pôsobil na 
manažérskych pozíciách a v predstavenstvách poisťovacích spoločností na Slovensku, 
v Českej republike, v Holandsku a na Ukrajine. Vyštudoval ekonómiu na Rutgers 
University v New Jersey, USA a na London School of Economics vo Veľkej Británii.                                                                                   

Foto: Komunálna poisťovňa

Foto: SAP Slovensko

Foto: Allianz - SP
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Manažérske rošády · KRÁTKE SPRÁVY

Tatra	banka
Novým členom predstavenstva Tatra banky je od 1. júla Martin Kubík, ktorý prevzal zodpo-
vednosť za oblasť prevádzky a rozvoja IT prostredia. Martin Kubík má za sebou dlhoročné 
úspešné pôsobenie v bankovníctve, pracoval v oblasti riadenia procesov a projektov, zakladal 
v Tatra banke odbor Demand management a významne prispel k tvorbe procesov riadenia 
zmien v IT. Neskôr načerpal nové skúsenosti ako člen a predseda predstavenstva inovatív-
nej dizajnovo-výrobnej spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou (30/70, a. s.). V januári 
2018 nastúpil späť do Tatra banky na pozíciu Agile Transformation Manager. „Tatra banka je 
výnimočná spoločnosť, ktorá má jasnú víziu a kreativitu podporujúcu atmosféru vo svojom 
vnútri. Túto tvorí tím odborne zdatných, ale najmä príjemných ľudí, s ktorými pracujem 
veľmi rád. Som vďačný za túto príležitosť a budem sa usilovať, aby sa nám aj naďalej darilo 
prinášať inovácie do bankovníctva a napĺňať očakávania našich klientov,“ vyjadril sa Martin 
Kubík. Martin Kubík nahradil na pozícii CIO Vladimíra Matouša.  

KPMG	na	Slovensku
Ivana Mazániková sa od 1. októbra 2018 stáva novou audit partnerkou KPMG na Slovensku. 
Bude sa zameriavať na posilňovanie pozície spoločnosti v audite komerčných podnikov 
a v účtovnom poradenstve. „Mojím hlavným cieľom je sústrediť sa na spokojnosť našich 
klientov a na kvalitu poskytovaných služieb. Rovnako dôležitá je pre mňa aj spokojnosť na-
šich zamestnancov. Spokojní a šťastní kolegovia a klienti sú totiž zárukou udržateľného ras-
tu a prosperity,“ uviedla I. Mazániková. Do KPMG na Slovensku nastúpila v roku 1995 ako 
praktikantka ešte počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte hospodár-
skej informatiky, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Je držiteľkou viacerých profesionálnych 
osvedčení – kvalifikáciu a členstvo v organizácii ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) získala v roku 2006 a v roku 2013 jej bol udelený titul FCCA (Fellow Chartered 
Certified Accountant). Slovenskou štatutárnou audítorkou je od roku 2003.                                                                                                     

PwC
Novými partnermi v spoločnosti PwC na Slovensku sa stali od 1. júla 2018 Dagmar Haklová 
na oddelení daňového poradenstva, Peter Havalda na oddelení auditu a Martin Šikulaj na 
oddelení poradenstva. Dagmar Haklová sa stáva partnerom na oddelení daní pre projekty 
poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a medzinárodnej mobility zamestnancov. Aj naďalej 
bude riadiť projekty daňovej stratégie, daňového reportingu a zavádzania daňovo-techno-
logických riešení. Dagmar má viac ako 19 rokov profesionálnych skúseností, z toho viac ako 
10 rokov v pozícii finančného manažéra v sektore finančných služieb. Peter Havalda sa stáva 
partnerom na oddelení auditu s portfóliom klientov v oblasti servisných centier, energeti-
ky a spoločností v súkromnom vlastníctve. Peter bude riadiť množstvo veľkých auditových 
projektov vrátane technologických firiem a sektora. Ako líder transformácie auditových 
procesov a koordinátor servisného centra bude pokračovať v zavádzaní strategických zmien 
na oddelení auditu v rámci regiónu strednej a východnej Európy a expanzie servisného cen-
tra, v technologických zmenách a efektivite auditových procesov. Peter je štatutárny audítor 
a má certifikáciu FCCA. Martin Šikulaj sa stáva partnerom na oddelení poradenstva pre 
projekty v oblasti verejného sektora. Bude riadiť projekty v oblasti zvyšovania efektivity 
procesov, implementácie elektronických služieb a modernizácie vo verejnej správe. Posilní 
poskytovanie poradenských služieb vo verejnom sektore v PwC v regióne strednej a východ-
nej Európy. Martin pracoval 11 rokov vo verejnej správe a z toho šesť rokov v diplomacii.                                                                                                               

Foto: Tatra banka

Foto: KPMG na Slovensku

Foto: PwC

Foto: PwC

Foto: PwC
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POISTNÁ DAŇ PREŠLA 
KOMPLIKOVANÝM VÝVOJOM, 
POISŤOVNE PROTI NEJ 
PROTESTUJÚ
Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Poistná daň prešla komplikovaným vývojom, poisťovne proti nej protestujú

však počítal s omnoho širšou pôsob-
nosťou dane, ktorá sa mala týkať 
úplne všetkých poistných zmlúv s vý-
nimkou poistenia zodpovednosti za 
prevádzku motorového vozidla (PZP). 
Daň sa mala týkať nových poistných 
zmlúv a aj pôvodných, životných po-
istení aj neživotných poistiek. Daň 
bola koncipovaná pomerne zložito. 

Navrhovaná daň mala šesť nenu-
lových sadzieb dane, pohybujú sa 
v rozsahu od dvoch do osemnástich 
percent. Najvyššia sadzba sa uplatní 
pri poistení luxusných lodí a lieta-
diel používaných na rekreačné účely. 
Sadzba v niektorých odvetviach ne-
životného poistenia mala byť oproti 

Predbežná informácia k návr-
hu zákona o dani z poistenia sa 

objavila už v októbri 2017 a zámer 
ministerstva financií bol už vtedy 
jasný: nahradiť nesystémový odvod 
z neživotného poistenia štandard-
nejším nástrojom, ktorý existuje aj 
inde v Európe. 

Štát	pôvodne	chcel	zdaňovať	
aj	životné	poistenie
Z pôvodných konzultácií o dani so 
zástupcami poisťovní vyplynulo, že 
daň sa bude týkať iba neživotného 
poistenia, hoci z predbežnej informá-
cie to nebolo úplne jasné. Pôvodný 
návrh, ktorý sa dostal do medzire-
zortného pripomienkového konania, 

odvodu nižšia, no daň sa bude vzťa-
hovať práve aj na životné poistky. 
Celkové príjmy štátneho rozpočtu 
z novej, takto nastavenej dane sa 
podľa odhadov ministerstva financií 
šplhali niekam k hodnote presahujú-
cej 56 miliónov eur ročne. 
Ministerstvo financií (MF SR) dokonca 
hovorilo o tom, že daň obsahuje aj so-
ciálny aspekt. „Nová daň z poistenia 
zohľadňuje sociálne a ekonomické 
aspekty pri stanovovaní výšky jed-
notlivých sadzieb. MF SR si preto 
myslí, že v niektorých odvetviach ne-
životného poistenia by mohlo dôjsť 
k poklesu súčasných cien poistiek, 
na ktoré sa dnes uplatňuje osemper-
centný odvod z neživotného poiste-
nia,“ tvrdí MF SR.

„Pre určité špecifické odvetvia neživot-
ného poistenia sa navrhuje iná sadzba 
dane ako 8 %, napríklad sadzba dane 
4 % sa navrhuje pre poistenie úrazu 
a choroby, ktoré má sociálny rozmer 

Od jesene minulého roka je na Slovensku 
na stole poistná daň. Daň už má svoju podobu, 
ku ktorej však viedla pomerne komplikovaná 
cesta, legislatívny proces bol totiž turbulentný.
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V upravenej podobe má daň ročne 
znamenať príjmy rozpočtu vo výške 
približne 35,5 milióna eur. 

V podobe s jednou sadzbou a navzdo-
ry namietanej retroaktivite prešiel 
návrh cez vládu a parlament. V júni 
ho poslanci definitívne schválili. 
Drobnou úpravou oproti pôvodnej 
podobe je to, že daň nebude účinná 
od októbra tohto roku, ale až od ja-
nuára 2019. 

Zástupcovia poisťovní už pri prvot-
ných konzultáciách hovorili o tom, že 
daň vyvolá antikampaň, ktorá bude 
klientov upozorňovať na riziká novej 
dane. Kampaň sa stala skutočnosťou 
a v rámci nej vyslovilo nesúhlas s po-
istnou daňou takmer stotisíc ľudí. 
Poisťovacie spoločnosti dali do anti-
kampane nemalé prostriedky, kon-
krétnu výšku nákladov však odmietli 
zverejniť. 

Poisťovne v súčasnosti zvažujú po-
danie podnetu na Ústavný súd SR. 
V konaní pred týmto súdom majú 
poisťovne v úmysle namietať práve 
retroaktivitu. 

iba jednu, vo výške 8 %. Návrh však 
naďalej počíta s tým, že daň sa bude 
týkať úplne všetkých zmlúv. Preto 
poisťovne hovoria o tom, že návrh 
je retroaktívny. „Návrh zákona opä-
tovne vyvoláva obavy z jeho retroak-
tívneho uplatňovania, keďže daň sa 
uplatňuje na všetky poistné zmluvy, 
aj tie uzavreté pred účinnosťou záko-
na. Vznikne nová daňová povinnosť, 
ktorá v čase uzatvorenia zmluvy ne-
bola známa, čím sa dávnejšie uza-
tvorená zmluva môže stať pre jednu 
zúčastnenú stranu nevýhodnou. Buď 
pre klienta, alebo pre poisťovňu, pod-
ľa toho, na koho ťarchu sa daňová 
povinnosť bude realizovať,“ obáva sa 
SLASPO. 

Zmeny v návrhu znamenajú aj me-
nej peňazí pre štátny rozpočet. 
Pomyselné oslobodenie životných 
poistiek od dane znamená aj znač-
né zníženie rozpočtových príjmov. 

a kompenzuje výpadok príjmu z dô-
vodu zmeny zdravotného stavu. 
V odvetviach životného poistenia sa 
navrhuje uplatňovať nižšia sadzba 
dane, a to 2 % a 3 %,“ uvádza dôvo-
dová správa k návrhu zákona.

Napríklad Slovenská asociácia pois-
ťovní (SLASPO) vyjadrila s návrhom 
jasný nesúhlas. „Tvrdenie predklada-
teľa, že sa iba nahrádza odvod daňou, 
je neúplné a v rozpore so skutočnos-
ťou, že sa navrhuje celoplošná daň 
na všetky poistenia, nielen neživot-
né, ale aj životné,“ uvádza SLASPO. 
Rovnako výhrady smerovali k tomu, 
že daň sa má týkať starých a aj no-
vých zmlúv. 

Len	neživotné	poistenie	
Po medzirezortnom pripomienko-
vom konaní ministerstvo financií 
návrh prepracovalo. Zrušilo množ-
stvo sadzieb a nenulovú ponechalo 

Poistná daň prešla komplikovaným vývojom, poisťovne proti nej protestujú ·	BANKY	A	POISŤOVNE	

Daň mala pôvodne 
platiť aj na životné 

poistenie, rezort 
financií svoj zámer 

napokon zmenil.

Foto: Shutterstock
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DAŇ Z POISTENIA 
ŠTÁT PRESADIL, 

PODNIKATELIA HOVORIA 
O ZÁŤAŽI
Autor:	Ján	Beracka,	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Daň z poistenia štát presadil, podnikatelia hovoria o záťaži

nebola známa,“ hovorí Slovenská 
asociácia poisťovní (SLASPO).

Ministerstvo financií upriamuje po-
zornosť na to, že daň nahrádza už 
existujúci poistný odvod. „Nová po-
istná daň nahradí v súčasnosti plat-
ný poistný odvod a poisťovne tak 
v zásade nemusia zvyšovať poistné 
pri všetkých zmluvách tak, ako to 
avizovali. Tým, že v platnosti bude 
iba jedna sadzba, celý systém bude 

Poisťovne vyčítajú návrhu, že je 
retroaktívny, keďže daň sa týka 

aj poistení, ktorých kalkulácie nepo-
čítali s poistnou daňou. „Poisťovňa 
a klient uzavreli poistnú zmluvu za 
cenu, ktorá nezohľadňovala povin-
nosť odviesť štátu daň vo výške 8 % 
„z tržby“. To znamená, že bez ohľadu 
na to, či daň zaplatí poisťovňa, alebo 
priamo klient, zmluvné strany budú 
zasiahnuté novou povinnosťou voči 
štátu, ktorá v čase stanovenia ceny 

jednoduchý a prehľadný a nedôjde 
k zvýšeniu administratívnej nároč-
nosti či potrebe veľkých zmien v IT 
systémoch. Poistná daň je štandard-
ný nástroj, ktorý sa bežne používa vo 
väčšine krajín Európskej únie,“ uvá-
dza ministerstvo financií.
 
Poisťovne nesúhlasia s tvrdením, že 
daň je čistou náhradou poistnej dane. 
„Aktuálne platný odvod z poistného 
sa vzťahuje iba na zmluvy uzavreté 

Parlament schválil poistnú daň ešte 
v júni. Celá diskusia okolo dane bola veľmi 
búrlivá a vyvolala množstvo kontroverzií 
aj antikampaň. Najzásadnejšiu diskusiu 
vyvolali námietky poisťovní, že poistná 

daň je retroaktívna. Návrh ako celok 
definitívne schválilo 79 poslancov.
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na obnovu bývania obyvateľov,“ ho-
vorí Marián Bulík, finančný analytik 
OVB Allfinanz Slovensko.

„Treba povedať, že spôsob zavedenia 
novej dane a najmä jej retroaktivita 
vytvára nerovnaké podmienky na 
trhu. Pretože pri staršej zmluve ne-
mala poisťovňa priestor zakalkulovať 
do výšky poistného daň z poistenia. 
Poisťovne sa síce pokúsia nájsť v po-
istnom rezervu na úhradu dane, to 
však bude možné len pri produktoch 
s dostatočnou ziskovosťou, kde ško-
dovosť a náklady súvisiace s poiste-
ním zďaleka nedosahujú výber po-
istného,“ dopĺňa. „Pravdepodobne 
budeme svedkami rušenia niekto-
rých produktov, prípadne aj odchodu 
menších poisťovní z trhu, čo nega-
tívne ovplyvní konkurenčný boj na 
trhu,“ hovorí.

Zákon jednoducho vyvoláva rozpa-
ky. „Očakávala by som, že sa vláda 
bude snažiť zbaviť takéhoto tlaku 
a podporovať obyvateľov k poiste-
niu. Navyše je zákon napísaný ne-
jasne, takže poisťovniam spôsobu-
je aplikačné problémy a zbytočné 
náklady. Klientom  neprinesie daň 
žiadnu pridanú hodnotu, naopak 
im môže zdražieť poistné,“ hovorí 
Jozefína Žáková, generálna riaditeľ-
ka SLASPO.

„Zavedenie dane z poistenia prináša 
mnoho nejasností, dodatočné nákla-
dy pri zmenách informačných systé-
mov, a v neposlednom rade aj pred-
poklad zhoršenia hospodárskeho 
výsledku spoločnosti, čo môže mať 
v strednodobom horizonte negatívny 
vplyv na poistencov, a to vo zvýšení 
poistného,“ dopĺňa Matej Neumann, 
hovorca poisťovne Union.  

Nová 8-percentná daň podľa Klubu 
500 predstavuje ďalšie zvýšenie da-
ňovo-odvodového zaťaženia, ktoré je 
už dnes piate najvyššie v Európskej 
únii. Odvoláva sa pritom na štúdiu 
Paying Taxes 2018, ktorú zostavi-
la spoločnosť PwC. Rezort financií 
dlhodobo kritiku odmieta s tým, že 
poistná daň je štandardom aj v iných 
európskych krajinách. Odporcovia 
dane však ministerstvu vyčítajú, že 
štát žiadnym spôsobom nekompen-
zuje daň. Žiadajú opatrenia, ktoré 
budú motivovať občanov k uzatvore-
niu poistenia. 

O problémoch hovoria aj odborní-
ci z trhu. „Očakávam, že nová daň 
zdražie časť neživotných poistení, čo 
sa logicky prejaví v nižšej miere po-
isťovania. Pritom dnes je Slovensko 
na tom z hľadiska poistenosti stále 
výrazne horšie ako vyspelá Európa. 
Napriek stále vážnejším prejavom 
prírodných katastrof nemá väčšina 
Slovákov svoj majetok poistený. To 
predstavuje výrazné riziko pre štát, 
ktorý pri prírodných katastrofách 
bude čeliť vyšším nákladom najmä 

po 1. januári 2017, v ktorých mohli 
poisťovne upraviť ceny. Pre všetky 
ostatné poistné zmluvy, uzavreté 
pred týmto dátumom, je daň novým 
nákladom, ktorý nie je zohľadnený 
v poistnom, a teda ani poisťovňa, ani 
klient s takýmto výdavkom nemohli 
počítať,“ upozorňuje SLASPO. 

Obavy z retroaktivity sa pokúsil 
pozmeňovacím návrhom rozptýliť 
poslanec strany Sloboda a Solidarita 
(SaS) Ondrej Dostál, ktorý navr-
hoval, aby sa daň týkala iba zmlúv 
uzavretých po 31. decembri 2018. 
Z trhu však zaznievajú obavy, že ta-
káto úprava by znamenala dlhodobé 
poistné zmluvy „dvoch kvalít“. Na 
určité zmluvy by sa daň vzťahovala, 
na iné nie. To opäť vyvoláva obavy 
z asymetrií a deformácií na trhu. 

Dostál zároveň navrhol, aby sa sadzba 
dane znížila z 8 % na 2 %. Okrem 
toho chcel, aby zdaňovacím obdo-
bím bol kalendárny rok a nie štvrť-
rok. Podľa Dostála by sa zmiernila 
administratívna záťaž poisťovní. 
Parlament tieto pozmeňovacie návr-
hy odmietol. 

Proti dani sú aj podnikatelia. „Nová 
daň poškodzuje firmy a ľudí, ktorí sa 
správajú zodpovedne. Občania, ktorí 
si poisťujú svoj majetok, zodpoved-
nosť alebo úraz, to robia najmä preto, 
aby v prípade nepredvídateľnej uda-
losti neboli odkázaní na pomoc štátu. 
Podnikatelia, ktorí si poisťujú svoj 
majetok, to robia preto, aby v prípa-
de nepredvídateľnej udalosti zmier-
nili škody, ktoré im môžu vzniknúť, 
alebo aby mohli pokračovať v pod-
nikaní, a tak mohli aj naďalej plniť 
svoje záväzky voči odberateľom a za-
mestnancom,“ upozorňuje Klub 500. 

Daň z poistenia štát presadil, podnikatelia hovoria o záťaži ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Novej dane sa boja aj 
firmy, rezort financií 

tvrdí, že daň z poistiek 
je štandardom aj 

inde v Európe.
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pocítiť. Daň budú vyberať a platiť do štátneho 
rozpočtu poisťovne, a preto je rezort financií toho 
názoru, že nie je potrebná zmena platných zmlúv. 
Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, kto-
rá im ponúkne najlepšie podmienky,“ hovorí minis-
terstvo financií.

Vládny postoj je teda dlhodobo taký, že daň 
majú platiť a znášať poisťovne, samotné znenie zá-
kona však pripúšťa aj iné situácie.

Zákon totiž umožňuje prenos daňovej po-
vinnosti na klienta. V tomto prípade sa treba 

Daň z poistenia má niekoľko problémových 
ustanovení, ktoré jej poistný sektor vyčíta. 

Medzi najzásadnejšie výhrady patrí to, že daň nie 
je striktne oddelená od poistného. Poisťovne majú 
odovzdať štátu osem percent z tej výšky poistného, 
na ktorej sa dohodli s klientom. Hovoria o tom, že 
zákon neurčuje jasne, kto vlastne má mať daň na 
pleciach.

Ministerstvo financií dlhodobo tvrdí, že klien-
ti nepocítia príchod dane, keďže sa týka poisťovní. 
„Vplyvy zákona by klienti poisťovní nemali nijako 

POISTNÁ DAŇ PADNE 
ZA ŠPECIÁLNYCH 
OKOLNOSTÍ 
AJ NA PLECIA KLIENTOV

Slováci, ktorí by sa snažili „ujsť“ pred 
prichádzajúcou poistnou daňou poistením 
v zahraničí, zrejme neuspejú. Povinnosť platiť 
daň majú aj zahraničné subjekty poisťujúce 
riziká na Slovensku, v niektorých prípadoch 
sa daňová povinnosť prenáša na poistníka. 

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Poistná daň padne za špeciálnych okolností aj na plecia klientov
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podrobnejšie pozrieť na to, kto je platiteľom dane. 
Vo všeobecnosti je to poisťovateľ, teda poisťov-
ňa, poisťovňa z iného členského štátu Európskej 
únie alebo členského štátu Európskej doho-
dy o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu 
o Európskom hospodárskom priestore, pobočka 
zahraničnej poisťovne a zahraničná poisťovňa. 
Poisťovateľom môže byť taktiež Slovenská kance-
lária poisťovateľov.

Platiteľom dane je právnická osoba, ktorej sú 
preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú 
na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.

Daň	sa	bude	týkať	aj	klientov
Osobou povinnou platiť daň môže byť aj samot-
ný poistník. Ide o takého poistníka, ktorý zaplatil 
poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tu-
zemsku pobočku. V podstate ide o situácie, keď 
si Slováci budú hľadať poistenie napríklad na 
Ukrajine. „Riešenie prenosu daňovej povinnos-
ti na poistníka alebo právnickú osobu, ktorej sú 
preúčtované náklady poistenia, sa uplatní, ak ide 
o poisťovňu z tretieho štátu, ktorá nemá poboč-
ku v tuzemsku,“ upozornilo ministerstvo finan-
cií v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania.

Predmetom dane je neživotné poistenie, pričom po-
istné riziko je v tuzemsku. Za riziko umiestnené v tu-
zemsku sa však považujú aj riziká, ktoré si poisťuje po-
istník so zvyčajným pobytom na Slovensku. Zvyčajný 
pobyt zákon definuje ako miesto, kde fyzická osoba 
dlhodobo žije a kde má osobné väzby a profesijné väz-
by. Ak takýto človek uzavrie poistenie v tretej krajine, 
týka sa ho prenos daňovej povinnosti. 

Zákon myslí na spôsob, akým sa bude prepo-
čítavať zaplatené poistné v inej mene ako euro. 
Výmenný kurz určí buď Európska centrálna ban-
ka (ECB), alebo Národná banka Slovenska (NBS). 
V tomto prípade platí kurz určený a vyhlásený 
v  posledný deň daňového priznania. Výmenný 
kurz môže podľa zákona určiť aj osobitný predpis. 

Platba	štyrikrát	ročne
Ďalšou problémovou okolnosťou môže byť povin-
nosť podávať daňové priznanie každý štvrťrok. 
S daňovým úradom bude musieť takýto poistník 
komunikovať štyrikrát ročne. Rozhodujúca pre výš-
ku dane je výška zaplateného poistného. 

V súčasnosti už je známa podoba daňového tla-
čiva. Osoba povinná platiť daň bude na tlačive roz-
lišovať sedemnásť druhov neživotného poistenia, 
osemnástou položkou sú asistenčné služby. 
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LÍDRI · J. Žáková: Tvrdenie, že poistná daň len nahrádza poistný odvod, je zavádzanie

J. ŽÁKOVÁ:

Zástupcovia poisťovní veľmi hlasno bojovali proti poistnej dani, 
tá sa však od roku 2019 stane realitou. Okrem toho zanikne 
odvod z neživotného poistenia, ktorý platí od 1. januára 2017. 

Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie 
poisťovní (SLASPO), upozorňuje na to, že daň je nastavená 

nesprávne a má v sebe aj neprípustnú retroaktivitu.  

TVRDENIE, ŽE POISTNÁ DAŇ LEN NAHRÁDZA 
POISTNÝ ODVOD,JE ZAVÁDZANIE

Odoslali sme ministerstvu rozsiahle pripomien-
ky, rezort však neustúpil od zásadných problémo-
vých ustanovení návrhu a ponechal návrh v podobe, 
z ktorej nebolo jednoznačné, že daň nie je súčasťou 
poistného. Napriek tomu sa rezort financií naďalej 
odvolával na nemecký model, ktorý však daň od po-
istného jasne oddeľuje, a poisťovňa daň len vyberá. 

Ministerstvo po medzirezortnom pripomienko-
vom konaní prezentovalo návrh dane ako ústupok 
poistnému sektoru, ale nezaujalo žiadny korektný 
postoj k veľkým problémom, ktoré poisťovne budú 
s takto nastavenou daňou mať. Daň je pre poisťov-
ne zložitá a vyžaduje si prepočítavanie poistného, 

Ako hodnotíte legislatívny proces pri zákone 
o dani z poistenia?
Úplný začiatok legislatívneho procesu bol koncom 
minulého roku. Začal sa konzultáciou na technickej 
úrovni, z ktorej vyplynulo, že daň sa bude týkať len 
neživotného poistenia a bude koncipovaná podľa 
nemeckého vzoru. To by znamenalo, že daň bude 
nad rámec poistného, bude jasné, že daňovníkom 
je poistený a poisťovňa bude mať úlohu daň vybe-
rať. Teda klient by jasne videl, aká suma je poistné 
a koľko zaplatí ako daň. Vysvetlili sme si s minis-
terstvom, že iný prístup by bol veľmi problematic-
ký, lebo by sa komplikovali vzťahy, napríklad so 
sprostredkovateľmi a zaisťovňami, a vznikalo by 
množstvo dodatočných nákladov. 

Napriek tomu sa v januári objavil návrh, ktorý 
poprel to, o čom sme hovorili v rámci technických 
konzultácií. V návrhu bola daň aj na životné poiste-
nia, objavili sa rôzne sadzby, hoci pôvodne sme ho-
vorili o jednotnej sadzbe a navyše nižšej ako osem 
percent. V medzirezortnom pripomienkovom ko-
naní bolo teda všetko naopak. Navyše sa daň stala 
súčasťou poistného, takže nebol rozlíšený daňov-
ník od platiteľa dane. Nesmierne nás to zaskočilo. 

Autor:	Ján	Beracka

Požiadavka novely na presnosť 
údajov svedčí o  nepochopení 

produktov investičného 
poistenia ako takých.
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napríklad Maďarsko, a poisťovaciemu sektoru to 
dosť ublížilo. Slovensko si osvojilo len zdaňovanie, 
úľavy neprichádzajú žiadne. Preto nie je možné 
nazývať to štandardom. Daň, tak ako je postavená, 
v konečnom dôsledku trestá zodpovedných obča-
nov, keďže ju nekompenzuje žiadna podpora.

Akú formu podpory by ste si predstavovali?
Bolo by rozumné daňovo zvýhodňovať životné po-
istenie, táto podpora tu bola, ale zrušila sa. Žijeme 
v čase demografickej krízy, vyzývame ľudí, aby sa 
zabezpečili na dôchodok a namiesto toho, aby sme 
ich v tom podporili, ešte tu boli úvahy o tom, že sa 
životné poistenie zdaní. Podobne by daňová úľava, 
alebo aspoň mentálna, mohla existovať pre neživot-
né poistenie. Šikovná by bola nejaká daňová úľava. 
Veľmi zazlievame štátu, že označuje poisťovníctvo 
za špinavý biznis s ľudským nešťastím. Ak to vládni 
predstavitelia vidia takto, niečo nie je v poriadku.
 
Hovoríte o tom, že situáciu by do určitej mie-
ry riešilo zavedenie dane len na nové zmluvy. 
Kritici tohto návrhu považujú za problém, 
že na trhu by boli zmluvy dvoch kvalít, je-
den druh s daňou, druhý bez dane. Súhlasíte 

pretože samotné poisťovne nemajú toľko vlastných 
zdrojov, ako tvrdí ministerstvo. 

Pri konzultáciách sme hovorili aj o tom, že ak 
sa daň zavedie tak jednoznačne, že znášať ju bude 
klient, potom do určitej miery, s odretými ušami, 
je prípustná takzvaná nepriama retroaktivita, keď-
že by daň v podstate nevstupovala do kalkulácií 
zmlúv uzavretých dávno pred účinnosťou dane, ale 
zasiahla by poistníkov tak, že by platili novú daň 
zo zmluvy, ktorú uzavreli v minulosti. Aj takýto 
druh retroaktivity je však prípustný iba vtedy, ak 
to má pre daňovníka nejaký hospodársky význam. 
To však tento prípad rozhodne nie je.

Ministerstvo však nastavilo daň tak, že je retro-
aktívna priamo, lebo vstupuje do obsahu, t. j. ceny 
všetkých existujúcich zmlúv. Preto zvažujeme po-
danie podnetu na Ústavný súd SR. 

Príde podľa vás nakoniec ten podnet?
Poisťovne momentálne majú k dispozícii štúdiu 
ústavnosti a budú s ňou pracovať. Sú odhodlané 
obrátiť sa na Ústavný súd SR, definitívne rozhod-
nutie však ešte nepadlo. Ministerstvo financií sa 
odvoláva na to, že len prepracovalo odvod z ne-
životného poistenia, ten sa však týkal iba nových 
zmlúv, a poisťovne teda mohli reagovať. V tomto 
prípade to tak nie je. Ak ministerstvo tvrdí, že daň 
len nahradí už existujúci odvod, nesmierne zavá-
dza. Problémom je, že je veľmi málo odborníkov 
na poisťovaciu činnosť, preto zisťujeme, že našim 
vysvetleniam málokto rozumie. Ľudia aj politici to 
zvyčajne vnímajú tak, že je jedno, či sa zvýši po-
istné o 8 percent, alebo či okrem poistného treba 
zaplatiť navyše aj 8-percentnú daň. Javí sa to tak, 
že vo výsledku je to jedno.

Ministerstvo hovorí aj to, že poistná daň je 
štandardný nástroj, ktorý je legitímny a po-
užíva sa aj v iných krajinách EÚ...
Poistná daň je legitímna a funguje aj v iných štá-
toch, ale v žiadnej inej krajine nie je tak vytrhnu-
tá z kontextu ako na Slovensku. V iných krajinách 
sa dá zaplatené poistné napríklad odpísať z daní, 
prípadne sa daň týka iba vybraných poistení, ale-
bo len od určitej výšky. Takáto surová a vysoká daň 
je málokde, podobnou cestou išlo pred pár rokmi 

Foto: Peter Procházka
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Ako podľa vás zareagujú na daň poisťovne?
V tejto chvíli na to neviem odpovedať, je to príliš 
čerstvé. Odhaduje sa to ťažko, pretože vo výboroch 
boli predložené aj zmeny Občianskeho zákonníka 
týkajúce sa posielania výziev a povinností, naprí-
klad pri zmene poistného. Poisťovne zrejme horúč-
kovito analyzujú novú situáciu. Okolností, ktoré 
musia skúmať, je veľa. 

Už vôbec sa nedá povedať, ako sa bude meniť 
poistné. Do kalkulácie totiž nevstupujú len nové 
dane, ale napríklad aj vyššie ceny opráv v auto-
servisoch, zmena cien stavebných prác a podobne. 
Daň je len jedným z faktorov. Tiež závisí od toho, 
ako sú nastavené napríklad vzťahy so sprostred-
kovateľmi a zaisťovňami. Ide o to, či si poisťovne 
dokážu nastaviť vzťahy tak, že sa do úvahy bude 
brať výška poistného znížená o daň. Dôležitým pa-
rametrom bude vlastná postačiteľnosť poistného.

Pôvodne mala poistná daň platiť od októbra 
2018, nakoniec sa účinnosť zákona posunula 
na 1. januára 2019. Do akej miery je táto zme-
na významná?
Október bola veľká absurdita. Zavádzanie takej zlo-
žitej dane uprostred hospodárskeho roka vnímame 
ako rozpor vlády s vlastnými pravidlami. Tá sa totiž 
zaviazala v programovom vyhlásení, že všetky dôle-
žité zákony, zvlášť daňové, budú platiť od 1. januára. 
Je teda nekorektné, ak vláda hovorí, že robí ústupok. 

Ako hodnotíte novelu zákona o poisťovníctve? 
V rámci medzirezortného pripomienkové-
ho konania ste navrhovali reguláciu provízií 
sprostredkovateľov. Je táto regulácia podľa 
vás nutná?
Pokiaľ ide o reguláciu provízií sprostredkovateľov, my 
sme reagovali na to, čo sme považovali za zadanie 
z ministerstva. Ministerstvo prišlo s návrhmi, ktoré 
neboli použiteľné, tak sme v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania prišli s návrhom, ktorý by 
podľa nás dokázali uniesť v poisťovne aj sprostredko-
vateľský trh. Štát sa k tomuto návrhu nevyjadril a ťa-
žiskom novely sa napokon z pohľadu poisťovní stala 
úprava odkupnej hodnoty, teda nie regulácia provízií, 
ale regulácia nákladov poisťovní. 

s týmto argumentom?
Súhlasím, dokonca ani netvrdím, že daň sa má tý-
kať len nových zmlúv. Hovorili sme o tom, že po-
istný odvod, ktorý sa má zapracovať do ceny, má 
fungovať smerom do budúcnosti. To je dôvod, pre 
ktorý máme námietky voči novej dani, ide totiž do 
minulosti. Takýto zásah sa dá urobiť dvomi spô-
sobmi, ministerstvo si vybralo ten protiústavný. 
Tvári sa, že sa nič nedeje, cena sa nezmení a daň 
bude mať na pleciach poisťovňa. My tvrdíme, že 
poisťovne na to nemajú zdroje, platia už dve dane 
a teraz prichádza ďalšia daň z tržieb. Daň by bola 
dajme tomu formálne v poriadku, ak by bola odde-
lená od poistného. Vtedy by sa mohla uplatniť aj na 
„staré“ zmluvy, lebo podmienky zmluvného vzťahu 
by sa nemenili. My sme teda nehovorili o tom, že 
daň by sa mala týkať len nových zmlúv. Tak, ako 
je teraz, je daň v istom zmysle len premenovaný 
odvod, nelíši sa od opatrenia, ktoré samotné mi-
nisterstvo považuje za nesystémové. Zásadný roz-
diel je v tom, že sa týka aj zmlúv uzavretých pred 
1. januárom 2017. Ak ministerstvo hovorí, že daň 
len nahrádza existujúci odvod, nesmierne zavádza. 
V návrhu dane je totiž problémová retroaktivita, od 
ktorej štát pri poistnom odvode upustil, ale teraz 
sa k nej bez akýchkoľvek škrupúľ vrátil. 

Aký veľký je podiel dlhodobých zmlúv, kto-
rých sa netýkal poistný odvod a teraz budú 
zaťažené daňou? 
Na to je ťažké odpovedať, každá poisťovňa má to-
tiž svoj legitímny systém prípadného predlžovania 
zmlúv, jednotný kľúč, podľa ktorého by sa to určilo, 
je ťažké nájsť. Náš hrubý odhad je, že poistný od-
vod sa týkal jednej štvrtiny vybratého poistného. 

LÍDRI · J. Žáková: Tvrdenie, že poistná daň len nahrádza poistný odvod, je zavádzanie

Poisťovne momentálne majú k 
dispozícii štúdiu ústavnosti a budú 
s ňou pracovať. Sú odhodlané 
obrátiť sa na Ústavný súd SR.
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Pri odkupnej hodnote často zaznieva argu-
ment, že klient si dva-tri roky popri riziko-
vom poistení zhodnocuje kapitál a zhodno-
tenie je na konci tohto obdobia nízke. Preto 
prišla regulácia. Ako ju hodnotíte?
V prvom rade poistenie nie je sporenie. Aj NBS má 
výhrady k tomu, že ak sa v poistnom sektore ho-
vorí o sporení, považuje to za zavádzanie klienta. 
Poisťovňa nie je banka, klient si nevkladá peniaze 
s tým, že si ich môže kedykoľvek vybrať. Poisťovne 
majú viesť klienta k tomu, aby vzťah, uzavretý na 
viacero rokov dopredu, dodržal. Za minulého reži-
mu bolo bežné, že počas prvých troch rokov bola 
odkupná hodnota nulová, aby klient v poistnom 
vzťahu vydržal. Klienta však tieto prostriedky poč-
kali v neskoršom období.

Táto úprava presviedča klientov, že počas troch 
rokov môžu s poistením bez väčšej finančnej ujmy 
manipulovať a poisťovne núti vyplácať klientom 
cez odkupnú hodnotu väčšinu zaplateného poist-
ného. Schválenej podobe novely sa preto netešíme. 
Povedie to k tomu, že ľudia budú životné poistenie 
považovať za alternatívu bankových vkladov.

Oproti pôvodnému návrhu sú nižšie podiely, 
ktoré poisťovňa musí vyplácať ako odkupnú 
hodnotu. Ako to hodnotíte?
Navrhovali sme nižšie podiely. Pôvodný návrh hovo-
ril aj o deväťdesiatich piatich percentách, pri ročnom 
zaplatenom poistnom vo výške 200 eur by poisťovni 
na správu zmluvy ostávalo na celý rok 10 eur, to je, sa-
mozrejme, málo. Poisťovne by museli prestať poisťo-
vať niektorých klientov, ktorí by platili nízke poistné.

Vnímajú poisťovne nespokojnosť klientov 
s odkupnými hodnotami?

Klienti boli nespokojní, a tá nespokojnosť vrcho-
lila z toho dôvodu, že relatívne veľa zmlúv za-
nikalo skoro. To sme sa snažili riešiť aj s finanč-
nými sprostredkovateľmi, napríklad úpravou 
spôsobu vyplácania ich provízií. Chceli sme, aby 
sa aj ich provízie rozložili v čase. To sa nepodari-
lo. Vnímame to však tak, že nespokojnosť by sa 
obmedzila, ak by sa zmluva udržala dlhšie. Poistky 
sú z nášho pohľadu zle vysvetľované, keďže vzniká 
dojem, že je jedno, či klient dá peniaze napríklad 
do investičných fondov, do banky, alebo na poiste-
nie. V poistení však nie je najdôležitejší výnos, ale 
krytie rizika. Princíp fungovania investičných zlo-
žiek poistenia by mal byť podobný ako napríklad 
mechanizmus druhého piliera. Tam tiež nie je mož-
né vložené prostriedky kedykoľvek vybrať. 

Meniť sa budú aj informačné povinnosti, čo 
táto zmena prinesie?
Presnú podobu informačných dokumentov určí 
ministerstvo financií, no dá sa očakávať, že ako 
základ bude slúžiť formulár, ktorý sa objavil v pô-
vodnom návrhu novely, no zo schváleného znenia 
vypadol. Poisťovne sa pokúšali pôvodný formulár 
vyplniť a nebolo to možné. Celé zadanie je nejasné 
a používali sa aj nejasné pojmy. Predstava minis-
terstva bola, že sa zaplatené poistné jednoznačne 
rozdelí do jednotlivých položiek, to však nejde.

Prečo?
Príkladom je investičné poistenie, pri ktorom dvaja 
klienti zaplatia rovnakú sumu poistného pri rovna-
kej poistnej výške. Jeden klient investuje do dlho-
pisov, druhý do akciového fondu, ktorý bude mať 
úplne iné výnosy. Prvý investoval relatívne bezpečne, 
druhý je v situácii, že môže utrpieť výraznejšie straty. 
Obidvom klientom však poisťovňa na začiatku musí 
poskytnúť konkrétne údaje, ktoré sú pri investičnom 
poistení premenlivé na základe úspešnosti investo-
vania. Do týchto dokumentov sa teda nedajú údaje 
vypočítať, dajú sa len odhadnúť. Požiadavka pred-
kladateľa návrhu zákona na presnosť údajov svedčí 
o nepochopení produktov investičného poistenia ako 
takých. Výška krytia zo strany poisťovne sa totiž od-
víja od aktuálnej výšky zhodnotenia, ktorú poisťov-
ňa, samozrejme, nedokáže určiť vopred. 

J. Žáková: Tvrdenie, že poistná daň len nahrádza poistný odvod, je zavádzanie · LÍDRI

Veľmi zazlievame štátu, že 
označuje poisťovníctvo za špinavý 
biznis s ľudským nešťastím. Ak to 
vládni predstavitelia vidia takto, 
niečo nie je v poriadku.
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druhy poistenia, k bežnému účtu je napríklad 
často k dispozícii cestovné poistenie. Tohto po-
istenia sa daň taktiež týka.  Napriek tomu, že 
na poistnom trhu aktuálne platí končiaci sa po-
istný odvod, banky nevylučujú, že nástup dane 
ovplyvní cenu poistenia, ktoré k bankovým pro-
duktom poskytujú. 

Daň	zrejme	postupne	zvýši	ceny
Daň z poistenia sa dotkne klientov, ktorí čer-
pajú úver na bývanie. Je štandardom, že banky 
pri čerpaní úveru vyžadujú poistenie schopnosti 
splácať úver. Aj toto poistenie je druhom neži-
votného poistenia, ktorého sa týka daň. Banky 
však poskytujú k svojim produktom aj ďalšie 

ZDANENIE POISTIEK 
BUDE CÍTIŤ AJ 
V BANKÁCH,  
NAJMÄ PRI ÚVEROCH 
NA BÝVANIE

Nová 8-percentná daň z neživotného poistenia 
zvýši od budúceho roka ľuďom náklady 
na financovanie bývania, ktoré si kúpili na 
hypotekárny úver. Podľa niektorých bánk sa 
tak daň z poistenia dotkne najmä poistenia 
nehnuteľnosti a cestovného poistenia. 

Autor:	Ivana	Brillová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Zdanenie poistiek bude cítiť aj v bankách,  najmä pri úveroch na bývanie
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Foto: Shutterstock

„V našom portfóliu sa zmena pravdepodobne dotkne 
poistenia nehnuteľnosti a cestovného poistenia, 
ktoré ponúkame našim klientom k produktom 
Tatra banky,“ spresňuje Linda Lalinská z oddelenia 
komunikácie a stratégie značky Tatra banka. 

„Nová daň sa postupne plne prejaví v navýšení 
cien neživotného poistenia. Nie všade sa tak stane 
už od 1. januára 2019, no v strednodobom hori-
zonte zasiahne všetky neživotné produkty," upo-
zorňuje Daniel Vida, podpredseda predstavenstva 
Poštovej poisťovne. Konkrétne zdraženie sa bude 
odvíjať od toho, aká je v danom produkte škodo-
vosť, zisková marža poisťovne a aké náročné bude 
novú daň premietnuť do kalkulácie poistného. 

Stovky	eur	navyše
V prípade hypotéky sa nehnuteľnosť poisťuje na 
celú jej hodnotu, nielen do výšky čerpaného úveru. 
Inak by bol daný byt či dom podpoistený. „V prí-
pade Poštovej poisťovne zaplatí klient v priemere 
100 eur ročne pri poistení nehnuteľnosti v hodnote 
100-tisíc eur. Ak ide o 50-tisícovú nehnuteľnosť, je 
ročná poistka na úrovni 60 eur," približuje Vida. 

Tieto sumy môžu po zavedení novej dane stúp-
nuť o osem percent. Klient s bytom poisteným na 
100-tisíc eur by si tak podľa prepočtov Poštovej po-
isťovne priplatil 11 eur ročne. Pri hypotéke na 30 
rokov kvôli novej dani preplatí na poistnom vyše 
330 eur. Pri polovičnej hodnote bytu by to bolo 
sedem eur ročne a 210 eur celkovo pri 30-ročnej 
hypotéke.

Neurčitý	vplyv
Keďže 8-percentná daň sa dotkne produktov až od 
budúceho roka, banky ešte nevedia odhadnúť, aký 
bude mať nová daň konečný vplyv. „Túto situáciu 
sme riešili, no poisťovne nám ešte neavizovali, aký 
to bude mať celkový vplyv,“ hovorí Dominik Miša, 
PR manažér VÚB banky. „Presný vplyv však nie je 
ešte stanovený, keďže poistné určujú priamo pois-
ťovne,“ dodáva Lalinská. Banky tak čakajú na vy-
jadrenie jednotlivých poisťovní. 

Doteraz museli poisťovne platiť osempercentný 
odvod z neživotných poistiek, ktoré boli uzavreté 
po prvom januári 2017. Nový zákon však zavádza 
daň na všetky neživotné poistky, teda aj na tie, 
ktoré boli uzavreté pred týmto dátumom.

Zdanenie poistiek bude cítiť aj v bankách,  najmä pri úveroch na bývanie ·	BANKY	A	POISŤOVNE	

Konkrétne zdraženie sa bude 
odvíjať od toho, aká je v danom 
produkte škodovosť, zisková 
marža poisťovne a aké náročné 
bude novú daň premietnuť 
do kalkulácie poistného.
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ÚVEROVÝ JÚN 
BOL REKORDNÝ, 
NOVÉ PRAVIDLÁ SA 
VÝRAZNEJŠIE NEPREJAVILI 
ANI V JÚLI
Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Úverový jún bol rekordný, nové pravidlá sa výraznejšie neprejavili ani v júli

budúcich veľkých nákupov zostávajú 
naďalej na vysokej úrovni, čo by malo 
podporovať rast úverov aj v ďalšom 
období, pravdepodobne však pomal-
ším tempom ako doteraz,“ upozorňuje 
Národná banka Slovenska (NBS). 

Nové úverové pravidlá neznamenajú 
zásadnú zmenu, no napriek tomu 
mohlo sprísnenie podmienok zo-
hrať svoju rolu. „Naše očakávania 

Banky poskytli v júni úvery na bý-
vanie v objeme 1,085 miliardy 

eur, čo je druhá najvyššia hodnota 
v histórii. Úroková sadzba poklesla 
na 1,42 percenta, čo dostalo cenu 
hypoték na doteraz najnižšiu úroveň. 

„Zadlžovanie domácností podporu-
jú nízke nominálne úrokové sadzby 
a rast cien nehnuteľností. Očakávania 
domácností ohľadne terajších aj 

sa potvrdili. Klienti sa pred novými 
opatreniami predzásobovali,“ ho-
vorí senior analytik spoločnosti 
Fincentrum Peter Világi.

Podobný regulačný impulz zažil slo-
venský trh v nedávnej minulosti. 
„Objem poskytnutých úverov na býva-
nie bol druhý najsilnejší v histórii po 
máji 2016. Vtedy sa pod rekordné vý-
sledky podpísal nový zákon o úveroch 

Jún bol z pohľadu poskytovania úverov 
na Slovensku mimoriadne zaujímavým 
mesiacom. Od júla totiž banky poskytujú 
úvery prísnejšie, preto sa klienti poponáhľali 
s čerpaním úveru ešte v júni. Banky však 
poskytli veľký objem úverov aj počas 
prvého prázdninového mesiaca. 
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ostáva aj naďalej priaznivá, pričom 
vývoj na trhu práce prispieva k zvy-
šovaniu disponibilných príjmov do-
mácností. Menová politika ECB je 
celkovo akomodatívna, aj keď po-
stupne sa začne pomaly posúvať 
smerom k normálu, a rast úverovania 
bude ovplyvnený opatreniami NBS. 
Celkovo tento rok môžeme očakávať 
pokračovanie rastu cien bývania, ale 
miernejším tempom,“ hovorí analy-
tička Slovenskej sporiteľne (SLSP) 
Katarína Muchová. 

Výraznejšie sa podmienky môžu me-
niť najmä po 1. júli 2019, keď pred-
pokladaný rast cien nehnuteľností 
bude v súbehu s podmienkami úve-
rovania sprísnenými v plnej miere. 

To, že NBS sprísnila podmienky úve-
rovania, je prirodzené. Slovenské 
domácnosti sa totiž zadlžujú naozaj 
výrazne. „Úvery slovenských domác-
ností presiahli koncom minulého 
roka 38 % HDP, čo je najrýchlejší rast 
v rámci EÚ,“ upozorňuje spoločnosť 
Partners Group. 

NBS sa skutočne snaží zmierniť 
enormné prírastky nových úverov. 
Minulý rok sa objem retailových úve-
rov pohyboval na úrovni 13,1 % a na 
konci mája tohto roka bol na úrov-
ni 11,4 %, čo bolo najviac v celej EÚ. 
„My by sme radi videli ten rast niekde 
na úrovni jednocifernej hodnoty, čiže 
niekde pod desať, optimálne okolo 
deväť. Aj to je stále veľmi veľký rast, 
ale to je cieľom tých našich opatrení. 
Čiže nechceme zastaviť úverovanie, 
len chceme zmierniť tempo rastu 
úverov,“ hovorí Vladimír Dvořáček, 
člen Bankovej rady NBS a výkonný 
riaditeľ útvaru dohľadu nad finanč-
ným trhom. 

jednoduchý – banky môžu poskyto-
vať až 20 % výnimiek z nového pa-
rametra pomeru celkového zadlženia 
k príjmu (DTI), ktorý obmedzuje 
sumu úverov na maximálne osemná-
sobok čistého ročného príjmu. To je 
viac, ako bankám káže ich vnútorná 
politika udeľovania výnimiek. Preto 
nové opatrenia  NBS vstupujú v tých-
to týždňoch do schvaľovania len vý-
nimočne. Odhadujem, že táto situá-
cia pretrvá počas celej jesene a zmení 
sa až ku koncu roka. Počet výnimiek 
od 1. januára 2019 klesne na 10 %. 
Až koncom roka teda nastane reál-
ne situácia, keď bude väčšej skupi-
ne klientov hroziť nižšia hypotéka 
a problém s kúpou bývania,“ hovorí  
Marián Búlik,  finančný analytik OVB 
Allfinanz Slovensko.

„Osobne očakávam, že ľudia sa aj 
na jeseň budú ďalej výrazne zadlžo-
vať. Tento trend pozorujeme v OVB 
už dlhšie so znepokojením, keď 
Slováci sa zadlžujú najrýchlejšie v EÚ 
a celkový objem úverov slovenských 
domácností sa za poslednú dekádu 
zdvojnásobil. Takéto tempo zadlžo-
vania je veľmi rizikové. Navyše, keďže 
hypotéky nad 90 % sú od júla minu-
losťou, siahajú ľudia bez úspor alebo 
možnosti požičať si od rodiny po dra-
hých spotrebných úveroch alebo po 
stavebnom medziúvere. To celú si-
tuáciu ešte zhoršuje,“ dodáva Marián 
Búlik z OVB.

Realitou slovenského trhu je rast 
cien nehnuteľností, ktorý však vy-
plýva aj z rastúcich miezd. „Rast 
cien nehnuteľností súvisí s vysokým 
dopytom po bývaní, je dôsledkom 
rastu príjmov obyvateľstva, ako aj 
stále dobrou dostupnosťou úverov. 
Ekonomická situácia na Slovensku 

na bývanie, ktorý obmedzil poplatok 
za predčasné splatenie hypotéky na 
maximálne jedno percento aj mimo 
výročia fixácie, a spustil tak vlnu refi-
nancovania,“ dopĺňa Világi. 

Napriek tomu by bankový trh mohol 
z pohľadu úverov zažiť rušné jesenné 
mesiace. „Zaujímavé bude sledovať, 
čo prinesie jeseň. Predpokladáme, že 
financovanie od 80 percent hodnoty 
zakladanej nehnuteľnosti budú ban-
ky postupne zdražovať. Na druhej 
strane sa možno niektorá z inštitú-
cií opäť pokúsi zabojovať v oblasti 
refinančných úverov, keďže v tejto 
oblasti prísnejšie podmienky NBS 
neplatia,“ uvádza Peter Világi.

Úverové limity sa však prejavia vý-
raznejšie až v budúcnosti, navyše 
bude záležať aj na ďalších okolnos-
tiach. To potvrdzujú aj júlové údaje. 
V júli banky na Slovensku poskyt-
li nové úvery na bývanie v objeme 
735 miliónov eur. Medziročne ide 
o výrazný nárast o 30 percent, teda  
173 miliónov eur. „Júlové čísla po-
tvrdzujú, že nové opatrenia NBS 
sa v júli ešte neprejavili. Dôvod je 

Úverový jún bol rekordný, nové pravidlá sa výraznejšie neprejavili ani v júli ·	BANKY	A	POISŤOVNE	

Banky poskytli v júni 
úvery na bývanie 
v objeme 1,085 
miliardy eur.
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Autor:	Marek	Mittaš

ANKETA · Ako hodnotíte zavedenie stropu na provízie za sprostredkovanie niektorých úverov?

ANKETA: 
AKO HODNOTÍTE ZAVEDENIE STROPU NA PROVÍZIE 

ZA SPROSTREDKOVANIE NIEKTORÝCH ÚVEROV? ČO BUDE 
TENTO KROK ZNAMENAŤ PRE BANKY A PRE TRH?

Martin	Gajdoš	 
zástupca výkonnej riaditeľky Slovenskej 
bankovej asociácie

Nepovažujeme cenovú reguláciu 
za vhodný krok k úprave 

tohto odvetvia.

Foto: Martin Gajdoš

2020. Konkrétne sa bude týkať úverov vo výške 
nad desaťtisíc eur. Pre banky bude tento krok zna-
menať úpravu výšky provízie v zmysle požiadaviek 
regulátora. Keďže trh v oblasti sprostredkovania 
úverov je zameraný najmä na hypotekárne finan-
covanie, nepredpokladáme dramatický dosah tej-
to zmeny na oblasť sprostredkovaného predaja 
úverov.

Slavomír	Koledzai 
tím externej predajnej siete OTP Banka 
Slovensko, a. s.  
 

Strop na provízie za sprostredkovanie úverov vo 
výške 1,5 % zo sumy sprostredkovaného spotrebi-
teľského úveru nadobudne účinnosť až 1. januára 

Foto: Slavomír Koledzai

Nepredpokladáme dramatický 
dosah tejto zmeny 

na oblasť sprostredkovaného 
predaja úverov.

Slovenská banková asociácia počas všetkých diskusií 
v pripomienkovom a legislatívnom konaní vyjadrila 
svoj nesúhlas s akoukoľvek reguláciou výšky provízií 
finančného sprostredkovania v bankovom sektore, 
keďže nepovažujeme cenovú reguláciu za vhodný 
krok k úprave tohto odvetvia.
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Ako hodnotíte zavedenie stropu na provízie za sprostredkovanie niektorých úverov? · ANKETA

Ing.	Marián	Búlik 
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, a. s. 
 

Vzhľadom na rekordné tempo zadlžovania 
Slovákov v posledných rokoch je logické, že regu-
látor sa snaží obmedzovať čerpanie úverov nie-
len na strane dlžníkov, ale aj sprostredkovateľov. 
Aktuálna zmena však nie je až taká dramatická, 

keďže nový strop stále zostáva veľmi blízko k do-
terajším podmienkam. Sprostredkovanie úverov 
ostane aj naďalej provízne zaujímavé, nečakám 
žiadne zásadné zmeny na trhu.

Od regulátora by som však zároveň čakal, že bude 
riešiť nízku úroveň vytvárania rezerv medzi obyva-
teľmi cielenou motiváciou sporenia a investovania. 
Rovnako Slovensku chýba cielená podpora dôchodko-
vého sporenia. Nestačí totiž obmedzovať úverovanie, 
treba súčasne aj zvyšovať tvorbu rezerv, aby obyva-
telia Slovenska boli finančne pripravení na nečakané 
životné udalosti aj najbližšiu ekonomickú krízu.

Aktuálna zmena nie je až taká 
dramatická, keďže nový strop 

stále zostáva veľmi blízko 
k doterajším podmienkam.

Foto: Ing. Marián Búlik

Matej	Darovec 
vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby 
Tatra banky 
 

Podľa dôvodovej správy cieľom zavedenia stropov 
pre finančných sprostredkovateľov bolo zlepše-
nie vzťahu medzi klientom a finančnou inštitú-
ciou. Obmedzenie stropu provízií, ani provízie 
ako takej, neprinesie tento efekt. Tatra banka po-
núka pre svojich klientov prémiovú starostlivosť 
osobných bankárov alebo osobných finančných 
poradcov bez ohľadu na to, či klient využíva 

služby sprostredkovateľa. Z nášho pohľadu externý 
sprostredkovateľ nie je potrebný na zlepšenie vzťa-
hu klienta s bankou. No ak sa klient rozhodne vyu-
žiť služby sprostredkovateľa, mal by mať právo vy-
brať si takého sprostredkovateľa, aký mu vyhovuje 
a sám uhradiť odmenu, na akej sa spoločne dohod-
nú, bez zapojenia finančnej inštitúcie. Dodatočné 
zavedenie stropu na odmenu iba pre jednu časť 
úverov, a to na úvery nad 10 000 eur, predstavuje 
ďalší nesystémový prvok do tohto mechanizmu.

Cieľom zavedenia stropov pre 
finančných sprostredkovateľov 

bolo zlepšenie vzťahu medzi 
klientom a finančnou 

inštitúciou. Obmedzenie 
stropu provízií, ani provízie 

ako takej, neprinesie 
tento efekt.

Foto: Matej Darovec
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LÍDRI · L. Husár: Úverové opatrenia NBS sú správne, nie je pravda, že mladí ľudia sa k úverom nedostanú

L. HUSÁR:

Na trhu s úvermi na Slovensku je už niekoľko rokov 
rušno. Dobrá ekonomická situácia a aj legislatíva a nízke 
úrokové sadzby podporujú refinancovanie a zadlžovanie. 
NBS zavádza zmeny, ktoré majú zadlžovanie spomaliť. 

Nová legislatíva zavádza strop na provízie agentov 
za sprostredkovanie niektorých úverov. O súčasnej 

situácii na trhu s úvermi hovorí Ladislav Husár, riaditeľ 
externého predaja Slovenskej sporiteľne (SLSP). 

ÚVEROVÉ OPATRENIA NBS SÚ 
SPRÁVNE, NIE JE PRAVDA, ŽE MLADÍ 
ĽUDIA SA K ÚVEROM NEDOSTANÚ

podmienok, ktoré v tom danom období mohli ban-
ky klientom ponúkať. Obmedzenie poplatku za 
predčasné splatenie na 1 % istiny rozhýbalo refi-
nančný hypotekárny boom.
 
Do akej miery sa podľa vás dalo povedať, že 
banky museli opätovne začať bojovať o klien-
ta, ktorého už mali?
Nepovedal by som, že museli bojovať, ja by som 
skôr na to pozrel tak, že každý klient v banke je 
preto, lebo má nejaké potreby. Ja neverím tomu, 
že refinančný biznis nastáva len tak v čase, skôr 
je niekým vyvolaný. Väčšinou sa to stane tak, že 

Poďme k tomu, čo bolo za uplynulé dva roky 
na trhu niekedy v apríli. V marci 2016 vstúpi-
la do platnosti úprava, ktorá istým spôsobom 
obmedzila poplatok za predčasné splatenie 
úveru. Čo to znamenalo pre trh?
Pre trh to v zásade znamenalo obdobie, v ktorom 
najmä externí sprostredkovatelia boli tí, ktorí trh 
nakopli a hovorili klientom, že je výhodné mať naj-
lacnejšiu hypotéku. To bol práve ten zlomový mo-
ment, keď nastal refinančný boom. K tomu sa ešte 
pridali niektoré banky s novými kampaňami. Vo 
finále to viedlo k tomu, že klienti začali prechádzať 
z banky do banky, ja verím tomu, že za najlepších 

Autor:	Ján	Beracka 

Foto: SLSP
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a podľa toho prispôsobujeme našu politiku sme-
rom k tomu, ako budeme pracovať s klientmi.

Na Slovensku platí hodnota DTI 8, teda za-
dlženosť Slovákov môže byť na úrovni osem-
násobku ročného príjmu. Hovorí sa o tom, že 
viacerých klientov by to malo postihnúť zá-
sadnejšie. NBS cíti, že by mohli mať problém 
mladí klienti, a tam je potom tá rezerva po-
sunutá na 9. Mohlo by toto opatrenie niekto-
rých klientov ovplyvniť negatívne?
Vnímame to tak, že pomer ročného príjmu k ma-
ximálnej zadlženosti je správny. Mladé rodiny sa 
na to možno pozerajú tak, že nebudú mať mož-
nosť si od 1. júla brať úvery. To však nie je pravda. 
Práve táto úprava bola smerovaná k tomu, aby si 
hypotéky brali páry, to znamená dvaja ľudia. Keď 
sa na to pozeráme z pohľadu mladých rodín, tak 
sú to väčšinou páry, my posudzujeme dva príjmy. 
Zmenu, ktorá prišla, nepovažujeme za niečo dras-
tické a skôr sa pozeráme na to, akým spôsobom 
ešte efektívnejšie riadiť portfóliá smerom do vnút-
ra banky.

klientovi poviete, že v inej banke má lepšie pod-
mienky, ktoré znamenajú zníženie ceny úveru. Nie 
je to len o úvere, ale práve o komplexných potre-
bách. Klienti často využívajú aj ďalšie produkty – 
majú účty na platenie či kreditné karty. Nebavíme 
sa teda len o samotnom úvere, ale o komplexnom 
pokrývaní potrieb v banke, a toto je podstatná vec. 
Keď to zjednoduším, je to skôr o samotnom klien-
tovi a o jeho potrebách, ktoré nastávajú. Takže nie-
len o tom, že teraz ho ide niekto vytiahnuť z banky 
do banky.

Dá sa povedať, že sa istým spôsobom výraz-
nejšie začali upravovať marže, banky sa na-
ozaj rozhodli, že budú poskytovať tie úvery 
v tomto kontexte lacnejšie...
Všetko sa vyvíja od toho, aká je situácia na trhu. To 
znamená, že Európska centrálna banka (ECB) sta-
novuje sadzby, od ktorých sa to celé odvíja, a ako 
vieme, v poslednom období sú sadzby na historic-
kých minimách. Nepredpokladám, že by išli ešte 
nižšie, aj keď niektoré banky ukazujú, že sa to 
stále dá. Samozrejme, sledujeme situáciu na trhu 
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Suplujú nové pravidlá nedostatočnú finančnú 
gramotnosť klientov?
Do istej miery je to pravda, lebo finančná gramot-
nosť na Slovensku je nízka. Vidíme to napríklad 
keď sa bavíme s bežným klientom o tom, prečo by 
si mal tvoriť rezervu, napríklad pre prípad straty 
zamestnania. Klienti sa na to pozerajú aj tak, že 
v súčasnosti je nízka nezamestnanosť, čiže dnes 
pracujem, zajtra nemusím, ale hneď si dokážem 
nájsť nové zamestnanie. Bankové domy by mali 
pristupovať ku klientom zodpovedne v rámci vzde-
lávania a finančnej gramotnosti a vysvetľovať, pre-
čo si tvoriť rezervu, prečo mať zabezpečený úver. 
Čiže toto je vec, ktorá je na pleciach nás bánk, fi-
nančných agentov a, samozrejme, škôl. 

V Nadácii Slovenskej sporiteľne sa v rámci zvy-
šovania finančnej gramotnosti sústreďujeme naj-
mä na základné a stredné školy a chceme to systé-
movo riešiť. Lebo v pobočkách vieme obsiahnuť len 
časť klientov, ktorí k nám možno prídu, s ktorými 
sa vieme porozprávať.

Čiže z praxe, aké sú najčastejšie skúsenosti 
práve s finančnou gramotnosťou? Naozaj je 
na tom Slovensko tak zle, že sú problémom aj 
základné pojmy?
Takto plošne by som to netvrdil. Ale, samozrejme, 
stretávame sa aj s takýmito prípadmi. Poviem to 
úplne zjednodušene – príde klient do banky a po-
vie, že si chce založiť účet, lebo zamestnávateľ to 
od neho vyžaduje, keďže mu posiela mzdu na účet. 
Keď začíname diskusiu s klientom, či vie, akým 
spôsobom môže účet využívať, tak klient nemá až 
takú vedomosť o tom, čo vlastne ten účet obsahu-
je, akým spôsobom ho môže využívať, čo do toho 
všetkého spadá a aké používateľské prostredie mu 
my ako banka vytvárame. 

Očakávate alebo neočakávate nejaké pohyby, 
nejaké zásadné zníženie čerpania napríklad 
povoleného prečerpania, používania kredit-
ných kariet a podobne, keďže vstupujú do DTI?
Teraz veľký vplyv neočakávame, keďže od 1. júla 
platí, že až 20 % z obchodov môže byť takpovediac 
na výnimku. Toto je možno otázka, ktorá sa bude 
riešiť skôr niekedy v polovici budúceho roka, keď 

Akým spôsobom banka zisťuje DTI? Zoberme 
si obyčajného priemerného agenta, ktorý prí-
de za klientom a ponúka mu úver. Je agent 
ten, kto má zisťovať zadlženosť klienta? Kde 
sa zisťuje zadlženosť klienta a ako to vyzerá?
Finančný agent by mal pri prvotnom stretnutí 
s klientom spísať záznam o sprostredkovaní, v kto-
rom by malo byť obsiahnuté všetko, že sa s istým 
klientom stretol a že urobili určitú analýzu. Keď sa 
agent klienta pýta, či má nejaký dlh v banke, väčši-
nou odpovie, že áno, no zabúda sa na to, že do toho 
spadá aj splátkový tovar. Takže túto analýzu by už 
mal urobiť finančný agent pri prvotnom stretnu-
tí s klientom, kde by mal zistiť, aká je zadlženosť 
klienta, na základe čoho sa to dá jednoducho vypo-
čítať. Keď si zoberieme príjem 1 000 eur, čo je roč-
ný príjem 12 000 eur, tak DTI vychádza tak, že do 
96 000 eur mu vieme poskytnúť úver. A od toho sa 
odpočítavajú záväzky, ktoré by mal finančný agent 
na stretnutí zistiť, keď má klient spotrebný úver vo 
výške 12 000 eur, tak sa to od 96-tisíc odráta, čiže 
klient má možnosť získať maximálnu možnú výšku 
84-tisíc.

Čiže v tomto prípade si agent vystačí s tvrde-
niami klienta...
Agent nemá ďalšie vstupy a nemá si to kde zistiť, 
pokiaľ mu klient sám neprinesie výpis z úverové-
ho registra. K takému reálnemu checkingu klienta 
prichádza v banke pri nahodení žiadosti, kde sa my 
komplexne pozeráme na to, čo všetko klient spláca 
a či na začiatku tvrdil pravdu. 

LÍDRI · L. Husár: Úverové opatrenia NBS sú správne, nie je pravda, že mladí ľudia sa k úverom nedostanú

Stanovenie stropu ukazovateľa 
DTI na úrovni 8 považujeme za 
správne, odráža ekonomické 
ukazovatele na Slovensku, a tento 
parameter bude životaschopný.
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sa to bude postupne znižovať na 5 %. Ja pevne ve-
rím, že toto obdobie bude monitorovať NBS, prí-
padne na to reagovať. 

Mohli by sme prejsť k novele o poisťovníctve – 
tam je pre istý segment úverov zastropovanie 
provízie sprostredkovateľov. Čo táto zmena 
podľa vás prinesie pre sprostredkovateľský 
trh?
Novela sa niekoľkokrát menila, čiže v tomto prí-
pade tým finálnym výsledkom sú spotrebiteľské 
úvery nad 10-tisíc eur. My ako banka to akceptu-
jeme a, samozrejme, pozeráme sa na to, čo nám to 
prináša. V prvom rade nás zaujíma, aké portfólio 
k nám finanční agenti prinášajú, keďže nám ide 
predovšetkým o kvalitu. 

Vo finančnom výbore sa upravil zákon do sú-
časnej podoby. Poslanci uviedli, že v prípade 
iných úverov nie je potrebné stropovať proví-
zie, pretože by sa znížili náklady na úver, ale 
banky by akurát zvýšili svoju maržu a cena 
pre klienta by bola rovnaká. Súhlasíte s nimi?
Každá banka, ktorá spolupracuje s externými 
spoločnosťami, si stanovuje podmienky, za akých 
budú spolupracovať. Spomínaný návrh mal prispieť 
k tomu, aby sa to nejakým spôsobom regulovalo. 
Toto sa neschválilo, takže každá z bánk pracuje 
v tom móde, akým fungujú doteraz, čiže v zásade 
sa pre tie banky nič nemení.

Čiže neočakávate nejakú zmenu spolupráce so 
sprostredkovateľskou sieťou?
Určite nie, my sa pozeráme na to, aká kvalita portfó-
lia k nám prichádza cez finančných agentov, a toto 
je to, čo nás zaujíma aj do budúcna.

Na trhu je dlhodobo diskusia o zverejňovaní 
provízií agentov. Do akej miery považuje-
te vôbec informáciu pre klienta za užitoč-
nú? Klienta pravdepodobne nezaujíma to, 
z čoho sa skladajú náklady, zaujíma ho RPMN 
a z jeho pohľadu je mu jedno, či z tej sumy ide 
agentovi 90 %, alebo 5 %, jednoducho porov-
ná ponuky, ktoré sa mu ponúkajú, a vyberá 
najvýhodnejšiu...

Tu by som ako inšpiráciu uviedol radšej príklad 
západných krajín, kde si služby sprostredkovateľa 
platí priamo klient a nie banky. U nás je to zatiaľ 
utópia. Aktuálne klienti väčšinou nevedia, koľko 
daná služba stojí.

Slovenský trh zrejme nie je pripravený pla-
tiť za službu, ktorá bola doteraz zadarmo. 
Do akej miery sa vám zdá reálne, že by te-
raz prišla úprava, že za sprostredkovanie sa 
bude platiť, čo by znamenalo zásadnú zmenu 
fungovania?
Samozrejme, že by to znamenalo zásadnú zmenu 
fungovania, lebo pokiaľ by si to mal platiť samotný 
klient, tak by sa pozeral na to, koľko tá služba stojí. 
Ale toto je už polemizovanie. Reálne tu máme si-
tuáciu, keď banky platia za tieto služby externým 
partnerom. Aj novela zákona sa poupravila, čiže my 
to akceptujeme a berieme to tak, ako to je.

Na druhej strane vidíte vy nejaký význam pre 
banku v tom, že by klient dostával platenú in-
formáciu? Napríklad chodil lepšie priprave-
ný a vedel aj istým spôsobom lepšie využívať 
služby banky, lebo mierim k tomu, že klient, 
ktorý vie, aké môže mať investičné možnosti 
v banke, je pre banku zaujímavejší, lebo má 
potenciál využívať širšie portfólio služieb?
Tu sa opäť vraciame k finančnej gramotnosti. Na 
to, aby sme vedeli lepšie komunikovať s klientmi, 
potrebujeme zvýšiť ich finančné povedomie, naprí-
klad o tom, ako efektívne využívať účet, prečo si 
tvoriť rezervu a podobne. Aby sa tak aj reálne stalo, 
potrebujeme mať s klientom vytvorený vzťah.

L. Husár: Úverové opatrenia NBS sú správne, nie je pravda, že mladí ľudia sa k úverom nedostanú · LÍDRI

Strop na provízie agentov za 
sprostredkovanie niektorých 

úverov ako banka akceptujeme, 
výraznú zmenu fungovania 

trhu neočakávame.



September/Október 201832

optimalizáciu skutočných aktivít,“ uvádza sa v dô-
vodovej správe k návrhu.

Povinnosť poskytovať údaje mali mať samotné fi-
nančné inštitúcie. „Banky a pobočky zahraničných 
bánk sú povinné v elektronickej podobe raz ročne 
poskytovať informácie o záležitostiach klientov, 
ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, 
tvoriacich predmet bankového tajomstva,“ písalo 
sa v pôvodnom návrhu. Práve toto ustanovenie 

Efektívnejšia	kontrola?
K údajom o bankových účtoch malo podľa pred-
loženej novely mať prístup Finančné riaditeľstvo 
SR. Štát tvrdil, že prostredníctvom novely záko-
na č. 371/2014 o riešení krízových situácií na 
finančnom trhu chce efektívnejšie bojovať proti 
daňovým únikom. „Údaje z bankových transakcií 
umožnia efektívnejšiu kontrolu skutočnej hos-
podárskej aktivity so situáciou vykázanou v po-
daných finančných výkazoch a daňových prizna-
niach. Príkladom je daň z príjmov právnických 
osôb, kde viac než polovica firiem, okolo 100-tisíc, 
dlhodobo vykazuje nulovú daň. Väčšina z nich sú 
jednoosobové spoločnosti s ručením obmedze-
ným, kde Finančná správa SR nemá personál-
ne a technické kapacity pre pravidelné kontroly. 
Rovnaká situácia platí aj na úrovni samostatne 
zárobkovo činných osôb, tých je okolo 380-ti-
síc, kde dlhodobá stagnácia príjmov naznačuje 

HROZILO PRELOMENIE 
BANKOVÉHO TAJOMSTVA, 
VLÁDA NAPOKON USTÚPILA

Banky sa obávali, že nová legislatíva ich bude 
nútiť k porušeniu bankového tajomstva. Štát 
chcel totiž od bánk podrobné informácie 
od firiem, ale aj živnostníkov. Vláda však 
napokon schválila upravené znenie novely, 
v ktorom kontroverzné ustanovenie chýba.      

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Hrozilo prelomenie bankového tajomstva, vláda napokon ustúpila

Štát vzdal snahu o zavedenie 
povinnosti zdieľať bankové 

informácie s daniarmi.
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však vo verzii, ktorú schválila vláda, chýba. „Z dô-
vodu prebiehajúcej rozsiahlej odbornej disku-
sie k problematike plošného poskytovania úda-
jov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, 
Ministerstvo financií SR uvedené ustanovenie zo 
zákona o bankách vypustilo,“ uviedlo ministerstvo 
v komentároch v rámci pripomienkového konania.

Veľká	vlna	kritiky,	banky	hovoria									
o	protiústavnosti
Samotné banky úpravu veľmi  kr i t izoval i . 
„Navrhovaná úprava výrazne podkopáva inštitút 
bankového tajomstva a zásadným spôsobom zasa-
huje do základných práv a slobôd fyzických osôb. 
Orgán verejnej moci získa neobmedzený prístup 
k údajom všetkých bánk a vytvorí tak databázu, 
obsahujúcu údaje o celom platobnom styku za 
príslušné obdobie. Povinnosť poskytovať údaje sa 
pritom netýkajú len podnikateľských subjektov, 
ale všetkých právnických osôb vrátane občian-
skych združení či nadácií. Orgán verejnej moci 
by na základe predmetného ustanovenia získal 
prístup k údajom osôb, ktoré vykonávali platby 
v prospech účtov dotknutých právnických osôb 
napríklad kupujúcich v elektronickom obchode,“ 
upozorňuje Slovenská banková asociácia (SBA) 
v rámci medzirezortného pripomienkového kona-
nia k tomuto návrhu.

„Predložený návrh nešpecifikuje presné požiadavky 
štátnych inštitúcií, mechanizmy kontroly a ani pre-
ukazovanie účelu. Prístup k individuálnym údajom 

o klientoch v takejto podobe nemá ani Národná 
banka Slovenska, ktorá vykonáva nad bankovým 
sektorom dohľad,“ hovorila SBA k pôvodnému 
návrhu.

Predstavitelia bánk zároveň upozorňovali na to, 
že tento návrh mohol byť protiústavný. „Rozsah 
operácií, ktoré môže orgán verejnej moci s danými 
údajmi vykonávať, a účely, na ktoré môžu byť po-
užité, sú definované neurčito, podľa nášho názoru 
až nepreskúmateľne. To nezodpovedá základným 
princípom ústavnosti, keď verejná moc smie konať 
len to, čo jej je zákonmi dovolené,“ hovorí SBA.

Obavy bánk „zdieľala“ aj opozičná strana Sloboda 
a Solidarita (SaS). „Požiadavka ministerstva fi-
nancií, aby banky posielali štátu detailné infor-
mácie o pohyboch na účtoch právnických osôb a 
SZČO, je postavená na princípe prezumpcie viny, 
keď štát na občanov hľadí ako na daňových pod-
vodníkov,“ uviedla podpredsedníčka SaS Jana 
Kiššová. „Mimoriadne závažným ekonomickým 
dôsledkom takéhoto masového prelomenia ban-
kového tajomstva by bolo to, že domáci i zahra-
niční podnikatelia by radšej investovali mimo 
Slovenska. V našej krajine by im totiž hrozilo, 
že dôverné finančné informácie o ich podnikaní 
získa konkurencia alebo mafia ako v 90. rokoch 
minulého storočia, keď mnohí čelili výpalnému 
na základe únikov dát z daňových úradov,“ dopl-
nila. SaS bola pripravená obrátiť sa kvôli tomuto 
návrhu na Ústavný súd SR.

Hrozilo prelomenie bankového tajomstva, vláda napokon ustúpila ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Foto: Shutterstock

Pôvodný úmysel 
podľa bánk výrazne zasahoval 

do základných práv a slobôd 
fyzických osôb.
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NAJVÄČŠIE 
SPROSTREDKOVATEĽSKÉ FIRMY
BOLI V ROKU 2017 ZISKOVÉ, ZVÝŠILI   
SVOJ OBRAT
Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Najväčšie sprostredkovateľské firmy boli v roku 2017 ziskové, zvýšili svoj obrat

Sprostredkovateľský trh má za sebou 
rok nárastu čistého obratu. Ukazujú to 
výsledky najväčších poisťovacích agentov 
na slovenskom trhu. Väčšina z najväčších 
firiem v minulom roku zaznamenala 
nárast obratu, niektorí z veľkých hráčov 
však zaznamenali pokles. Omnoho 
turbulentnejší bol vývoj zdaneného zisku

služby dokázala v roku 2017 dosiahnuť vyšší čistý 
obrat ako spoločnosť Concorde, v predchádzajú-
com roku to bolo naopak. Prispel k tomu solídny 
rast obratu spoločnosti Macula poisťovacie služ-
by a zároveň mierny pokles, ktorý sa týka firmy 
Concorde. 

Desať sledovaných firiem, ktorých hospodár-
ske činnosti zapadajú podľa SK NACE do kategórie 
„činnosť poisťovacích agentov“, dokázali spolu vy-
tvoriť tržby šplhajúce sa k hranici 180 miliónov eur. 
V predchádzajúcom roku dokázali tieto firmy vytvo-
riť obrat v súhrnnej výške necelých 172 miliónov eur. 

Šampiónom za rok 2017 je spoločnosť Finportal, 
ktorá v tomto roku posilnila o viac ako 27,6 % na 

približne 14,4 milióna eur. Dvojciferný rast zazna-
menali aj spoločnosti Universal maklérsky dom 
a Insia SK. Spomedzi sledovaných firiem sa naopak 
najmenej darilo spoločnosti Fincentrum, ktorá za-
znamenala pokles obratu o viac ako 18 %. Spoločnosť 
Fincentrum klesla zo 17,9 milióna eur na 14,7 mi-
lióna eur. Spoločnosti Finportal a Fincentrum 
sa tak z pohľadu veľkosti čistého obratu v roku 
2017 navzájom priblížili a dostali sa na podobnú 
úroveň. Zároveň spoločnosť Macula poisťovacie 
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Medziročný rast tržieb sa teda dostal na približ-
ne 4,5 %. 

Trojica najväčších firiem Respect Slovakia, 
OVB Allfinanz Slovensko a Partners Group SK, 
vytvorila v minulom roku spolu tržby až vo výške 
vyše 111 miliónov eur. V roku 2016 tieto firmy 
dosiahli čistý obrat vo výške približne 106,1 mi-
lióna eur, svoju pozíciu si teda v roku 2017 upev-
nili. Respect Slovakia aj Partners Group SK v roku 
2017 dosiahli solídny rast tržieb, spoločnosť OVB 
Allfinanz Slovensko zaznamenala mierny pokles. 
Veľkí hráči dokázali prekročiť hranicu 180 milió-
nov eur, ak súčasťou súhrnu bude aj spoločnosť 
Winners Group, ktorá podľa SK NACE poskytuje 
služby v oblasti podnikania a riadenia. Táto spo-
ločnosť zaznamenala v roku 2017 čistý obrat na 
úrovni 8,78 milióna eur a v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom si polepšila o približne 6,8 %.

Týchto jedenásť firiem sa tesne nad hranicu 
180 miliónov eur dostalo aj v roku 2016, v roku 
2017 výšku súhrnného čistého obratu zvýšili na 
približne 188,4 milióna eur. 

Trochu inak vyzerá rebríček veľkých sprostred-
kovateľských firiem z pohľadu zdaneného zisku. 

Zmeny nastali aj v prvej trojke. Najvyšší zdane-
ný zisk s náskokom dosiahla spoločnosť Respect 
Slovakia, no na druhej pozícii vystriedala spo-
ločnosť Partners Group SK firmu OVB Allfinanz 
Slovensko. 

Zdanený zisk trhovej jednotky dosiahol 
v minulom roku výšku takmer 8,3 milióna eur, 
Partners Group SK dosiahla zdanený zisk pri-
bližne 5,95 milióna eur a firma OVB Allfinanz 
Slovensko eviduje zdanený hospodársky výsle-
dok vo výške 2,74 milióna eur. Z trojice najväč-
ších sprostredkovateľských firiem zaznamenala 
medziročný rast zdaneného zisku len skupina 
Partners Group SK. 
Všetky sledované spoločnosti boli v minulom roku 
ziskové, no väčšina zaznamenala pokles hodnoty 
zdaneného zisku. Najvyšší medziročný nárast za-
znamenala spoločnosť Macula poisťovacie služby, 
ktorá v roku 2017 dokázala dostať svoj zdanený 
zisk tesne nad jeden milión eur. Tento hospodár-
sky výsledok znamená medziročný nárast o viac 
ako 77 %. Na opačnej strane spektra je spoločnosť 
Fincetrum, ktorá v roku 2017 zaznamenala pre-
pad zdaneného zisku o približne 68,6 %.

Foto: Shutterstock
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FINANCIE · Najväčšie sprostredkovateľské firmy boli v roku 2017 ziskové, zvýšili svoj obrat

MACULA poisťovacie služby, s. r. o. 77,086 %

Insia SK, spol. s r. o. 52,032 %

UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. 8,132 %

CONCORDE, spol. s. r. o. 4,658 %

Partners Group SK, s. r. o. 2,072 %

Respect Slovakia, s. r. o.** -8,245 %

OVB Allfinanz Slovensko, a. s. -10,157 %

Aon Benfield Bratislava, s. r. o. -19,609 %

Winners Group, a. s.*** -38,837 %

Finportal, a. s. -52,675 %
Fincentrum, a. s. -68,624 %

Medziročný vývoj zdaneného zisku medzi rokmi 2016 a 2017

** Tržby označené ako rok 2017 sú za obdobie od 4/2017 do 3/2018. Rovnaký kalendárny posun platí pre všetky roky 
v rámci spoločnosti *** SK NACE 70 220, Zdroj: Register účtovných zavierok, prepočty redakcia Financial Report

2017 2016 rozdiel
Respect Slovakia, s. r. o.** 8 291 363 9 036 374 -8,245 %
Partners Group SK, s. r. o. 5 950 625 5 829 804 2,072 %
OVB Allfinanz Slovensko, a. s. 2 742 815 3 052 906 -10,157 %
Aon Benfield Bratislava, s. r. o. 2 219 399 2 760 765 -19,609 %
Winners Group, a. s.*** 1 250 316 2 044 237 -38,837 %
MACULA poisťovacie služby, s. r. o. 1 073 126 605 993 77,086 %
Fincentrum, a. s. 521 965 1 663 586 -68,624 %
CONCORDE, spol. s r. o. 392 265 374 806 4,658 %
UNIVERSAL maklérsky dom, a. s. 372 595 344 574 8,132 %
Insia SK, spol. s r. o. 205 991 135 492 52,032 %
 Finportal, a. s. 194 807 411 633 -52,675 %

Zisk po zdanení (v eurách)

** Tržby označené ako rok 2017 sú za obdobie od 4/2017 do 3/2018. Rovnaký kalendárny posun platí pre všetky roky 
v rámci spoločnosti *** SK NACE 70 220, Zdroj: Register účtovných zavierok, prepočty redakcia Financial Report

2017 2016 2015 2014 2013
Respect Slovakia, s. r. o.** 44 859 718 41 748 373 44 990 944 43 502 121 40 050 601*
OVB Allfinanz Slovensko, a. s. 35 773 170 36 457 732 37 125 228 33 373 398 30 876 169
Partners Group SK, s. r. o. 30 828 789 28 092 289 24 472 365 20 433 268 21 955 894*
Fincentrum, a. s. 14 715 439 17 970 553 18 251 583 16 082 598 13 372 972*
Finportal, a. s. 14 401 925 11 284 783 6 693 767 4 835 668 3 445 963*
Insia SK, spol. s r. o. 10 889 408 9 478 044 7 634 931 5 514 765 6 479 540
UNIVERSAL maklérsky dom, a. s. 10 644 860 9 009 245 7 501 342 6 889 140 4 947 693
Winners Group, a. s.*** 8 780 600 8 221 254 8 135 626 4 517 168 2 876 405*
Aon Benfield Bratislava, s. r. o. 5 986 171 6 749 755 5 029 443 4 739 548 4 417 325*
MACULA poisťovacie služby, s. r. o. 5 812 092 5 333 413 4 453 911 3 936 009 262 852*
CONCORDE, spol. s r. o. 5 726 590 5 784 507 5 591 791 5 050 435 5 789 133*

188 418 762 180 129 948

Čistý obrat (v eurách)

* Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb ** tržby označené ako rok 2017 sú za obdobie od 4/2017 do 3/2018 
Rovnaký kalendárny posun platí pre všetky roky v rámci spoločnosti, *** SK NACE 70 220
Zdroj: Register účtovných závierok
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Rok 2018 priniesol ďalšie výrazné legislatívne zmeny, 
ktoré majú za cieľ regulovať a zjednocovať európsky 
trh finančných služieb, zvýšiť ochranu investorov a vy-
tvoriť tak tlak na zvyšovanie kvality a transparentnosti 
poskytovaných služieb.  Máme za sebou prvé mesiace 
zžívania sa s novými pravidlami regulácie trhu. Ako 
všetko nové aj tieto legislatívne zmeny, vyvolávajú 
množstvo otáznikov v každodennej praxi a preto sme 
pripravili workshop na zdielanie prvých skúseností 
z ich reálnej aplikácie, na ktory vás srdečne pozývame.

AplikáciA 
európskej 

legislAtívy  
v prAxi

Generálny partner:

12:30 – 13:00 Registrácia účastníkov 

13.00 Zahájenie odborného programu

13:00 – 13:15 „Úvodné slovo“

Ing. Jaroslav VONKOMER, predseda 
predstavenstva, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

13:15 – 13:45 „Finančné 
sprostredkovanie vo svetle posledných 
legislatívnych zmien“

Ing. Júlia ČILLÍKOVÁ, výkonná riaditeľka Úseku 
regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, 
Národná banka Slovenska

13:45 – 14:15 „IDD hrozba alebo 
príležitosť?“

Ing. Miriam ČIZMAZIA, predsedkyňa 
predstavenstva a generálna riaditeľka,  
ERGO Poisťovňa, a. s

14:15 – 14:45 „Quo vadis, finančné 
sprostredkovanie?“

JUDr. Alena FÁBRYOVÁ, vedúca oddelenia 
kontroly a sťažností, odborný garant finančného 
sprostredkovania, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

14:45 – 15:15 „Vzdelávanie a 
vzdelanie, odbornosť a kompetencia“

Mgr. RNDr. Ivica CHAČATURIANOVÁ, EFA, 
prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania,  
OVB Allfinanz Slovensko a. s.

15:15 – 15:45 – Prestávka na kávu

15:45 – 16:15 „Psychológia 
investovania v kontexte novej 
regulácie“

Ing. Miroslav OVČARIK, Country Manager, 
Amundi Asset Management

16:15 – 16:45 „Účtovné závierky 
poisťovní sa zásadne zmenia  
- už viete ako sa vás to dotkne?”

Ing. Štefan KARŠAY, Audit Manager,  
KPMG Slovensko spol. s r.o. 

16:45 – 17:15 „Dopady GDPR 
na činnosť finančných inštitúcií a 
finančných sprostredkovateľov“

Mgr. JUDr. Martin PETRUľÁK, senior právnik, 
Advokátska Kancelária PLAVEC & Partners

17:15 Záver odborného programu

PRoGRam

Organizátor:

Odborný garant:

Partneri:

Mediálni partneri:

program a registrácia: www.sofisol.sk

10.10.2018 hotel park inn by radisson v Bratislave
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emitent odkúpi hypotekárny záložný list, tento au-
tomaticky zaniká. V prípade krytých dlhopisov je 
to inak. Ak emitent nerozhodne o zániku cenného 
papiera, tento nezanikne a môže byť použitý ako 
zábezpeka,“ upozorňuje CDCP SR.

Pre banky to znamená relatívne veľkú zmenu. 
„Toto je dôležité napríklad v situácii, keď sa ban-
ky chcú financovať v Národnej banke Slovenska,“ 
spresňuje Eduard Kalina. „V prípade krízy alebo 
preklenutia dočasne nepriaznivej situácie tak môžu 
banky tieto cenné papiere použiť ako zábezpeku. Aj 
preto sú kryté dlhopisy považované za kvalitné lik-
vidné aktívum,“ doplnil. 

„Ide o významný, mimoriadne bonitný, finančný 
nástroj nielen na slovenskom, ale aj na európskom 
trhu. Harmonizácia podmienok vydávania krytých 
dlhopisov má prispieť k budovaniu únie kapitá-
lových trhov, ako aj k obozretnému podnikaniu 
bánk. Finančný nástroj je zároveň využiteľný pre 
podnikateľské subjekty a potenciálnych investorov, 
zameraných najmä na bezpečné investície,“ upo-
zorňuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, 
a. s. (CDCP SR). 

Kryté dlhopisy môžu vydávať len tie banky, kto-
ré majú schválený takzvaný program krytých 
dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska 
(NBS). Nový systém začne fungovať od januára. 
„V súčasnosti majú program krytých dlhopisov 
schválené dve banky, ich počet sa však postupne 
rozširuje,“ hovorí Eduard Kalina z odboru emisií 
CDCP SR. 

Fungovanie celého systému sa zásadnejšie zmení. 
„V doterajšej praxi bolo stanovené, že ak samotný 

KRYTÉ DLHOPISY 
PRINÁŠAJÚ NOVÉ 
MOŽNOSTI

Hypotekárne záložné listy nahrádzajú 
kryté dlhopisy, ktoré budú fungovať ako 
vyspelejší nástroj kapitálového trhu.

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Kryté dlhopisy prinášajú nové možnosti

Kryté dlhopisy sú vyspelejší 
finančný nástroj ako hypotekárne 

záložné listy.
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Kryté cenné papiere budú mať širšie použitie. 
„Zmenu na finančnom trhu v podobe krytých dl-
hopisov uvítajú najmä banky, ale informácia je 
zaujímavá aj pre podnikateľské subjekty či poten-
ciálnych investorov, ktorí chcú investovať s níz-
kym rizikom. Novinka je snahou o priblíženie sa 
k európskej praxi, najmä ku kritériám a štandar-
dom Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 
v rámci harmonizácie procesov v Európskej únii,“ 
upozorňuje CDCP SR. 

V podstate to znamená, že sa rozširujú možnosti 
konzervatívneho investovania. „Kryté dlhopisy 
môžu byť zaujímavou investíciou aj pre fyzické 

osoby, keďže ide o konzervatívnu investíciu, ale 
predsa len s výnosom o niečo vyšším ako poskytu-
jú štátne dlhopisy. Navyše výnosy z krytých dlho-
pisov sú v prípade fyzických osôb nepodnikateľov 
zdaňované zrážkovou daňou, teda nie je nutné po-
dávať daňové priznanie, a nepodliehajú zdravot-
ným odvodom,“ dopĺňa CDCP. Štátne dlhopisy sú 
jedinou skupinou štandardných cenných papierov, 
z ktorých musia fyzické osoby odvádzať zdravotné 
odvody. 

Už dôvodová správa k návrhu novely počíta s tým, 
že kryté dlhopisy budú investične zaujímavejšie. 
„Cieľom návrhu zákona je vyriešiť výhrady a riziká, 
ktoré v posledných rokoch identifikovala NBS, hy-
potekárne banky ako emitenti hypotekárnych zálož-
ných listov, ratingové agentúry v procese prideľova-
nia úverového hodnotenia existujúcim programom 
hypotekárnych záložných listov a tiež potenciálni 
investori z radov súkromných aj medzinárodných 
finančných inštitúcií a taktiež reagovať na prebieha-
júce aktivity na európskej úrovni smerujúce k defi-
novaniu harmonizovaných štandardov kvality pre 
kryté dlhopisy, potrebu podporiť dlhodobé finan-
covanie v slovenskom bankovom sektore a prípravu 
na nové kvalitatívne požiadavky likvidity,“ uviedlo 
ministerstvo financií.

Výnosy z krytých dlhopisov 
sú v prípade fyzických osôb 
nepodnikateľov zdaňované 
zrážkovou daňou, teda nie je 
nutné podávať daňové priznanie.
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s cieľom prenájmu či neskoršieho predaja. Dnes 
však už očakávame, že tento typ investícií čaká 
čiastočné utlmenie v súvislosti s prísnejšími 
pravidlami NBS platnými od júla,“ hovorí Lucia 
Dovalová, analytička Poštovej banky. 

Drahšie nehnuteľnosti a viac dlhov. Takýto vývoj 
znamená, že čistý finančný majetok Slovákov sa 
znižuje. „Kým za prvý polrok tohto roka sa majetok 
Slovákov v bankách a podielových fondoch zvýšil 
o 1,6 mld. eur, zadlženie vzrástlo o viac ako 2 mi-
liardy eur. Čistá hodnota majetku Slovákov v ban-
kách a podielových fondoch tak dosiahla 8,6 mld. 

Ceny nehnuteľností rastú už dlhšie obdobie 
a Slováci si tak na svoju nehnuteľnosť požičia-

vajú viac. „Zdrojom masívneho rastu cien bytov je 
najmä uvoľnená menová politika Európskej cen-
trálnej banky (ECB), teda historicky nízke úrokové 
sadzby, a dobrý vývoj slovenskej ekonomiky – níz-
ka nezamestnanosť a rast príjmov obyvateľstva,“ 
povedal Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across 
Private Investments. 

Vývoj na trhu nehnuteľností by sa však pod vply-
vom nových pravidiel mohol čiastočne upraviť. 
„Mnohí ľudia považovali toto obdobie ,starých 
pravidiel‘ za vhodný čas na kúpu nehnuteľnosti 

SLOVÁCI SA ZADLŽUJÚ, 
HODNOTA ICH FINANČNÉHO 
MAJETKU KLESÁ

Národná banka Slovenska (NBS) bojuje 
proti zadlžovaniu Slovákov sprísnením 
podmienok poskytovania úverov, no výrazné 
zadlžovanie obyvateľov vyplýva aj z toho, že 
rastú ceny nehnuteľností. Čistý finančný 
majetok Slovákov sa však zmenšuje.  

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Slováci sa zadlžujú, hodnota ich finančného majetku klesá
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eur, no na konci roka 2016 to bolo 11,8 miliardy 
eur,“ uviedol Ďurik. 

To, že Slováci takmer všetky svoje prostriedky in-
vestujú do bývania, považuje odborník na investo-
vanie za veľký problém. ,,Mať takmer celý majetok 
v ,tehlách‘, a to ešte aj na úver, naozaj hraničí s ha-
zardom. Áno, bývať potrebuje každý, no pre liter 
mlieka si netreba kupovať celú kravu. Smejeme 
sa, v akých ,škatuľkách‘ bývajú Američania alebo 
Briti. Pritom čistá hodnota majetku priemerné-
ho Američana bola v roku 2016 takmer 30-krát 
vyššia ako na Slovensku a čistá hodnota majetku 
Brita predstavovala 14-násobok,“ upozornil Ďurik. 
Priemerný Američan totiž disponuje finančným 
majetkom na úrovni 177 210 eur a priemerný 
občan Veľkej Británie má k dispozícii finančný 

majetok vo výške 84 080 eur. Priemerný Slovák sa 
k tejto hodnote naozaj ani neblíži, keďže priemer-
ná hodnota finančného majetku Slovákov je iba 
6 150 eur.

„Väčšinu svojich úspor Slováci držia na bežných úč-
toch. Z pohľadu zhodnocovania úspor volia Slováci 
druhý najkonzervatívnejší prístup v EÚ, hneď po 
Grékoch, ktorí držia dve tretiny (66 %) finančného 
majetku na termínovaných, sporiacich alebo bež-
ných účtoch. Tradičnejšie produkty preferujú pri 
zhodnocovaní prostriedkov pomerne výrazne aj 
Česi. V priemere každú druhú českú korunu (51 %) 
zhodnocujú týmto spôsobom. Naopak, Švédi, Dáni 
a Holanďania touto formou zhodnocujú menej ako 
pätinu svojich úspor. Vyplýva to z posledných šta-
tistík OECD za rok 2016,“ upozorňuje spoločnosť 
ČSOB.

Aj Slováci sa však menia a postupne investujú viac. 
„Viac investujú starší klienti, nad 40 rokov, ktorí sa 
s pribúdajúcim vekom začínajú čoraz častejšie zau-
jímať o možnosti zhodnocovania ušetrených pro-
striedkov a pripravujú si aj finančnú rezervu do bu-
dúcnosti. To odráža aj životný cyklus, keďže starší 
klienti majú spravidla viac disponibilných peňazí,“ 
dodáva spoločnosť ČSOB.

Slováci takmer všetky svoje 
prostriedky investujú do bývania, 
odborníci to považujú 
za zásadný problém.

Slováci sa zadlžujú, hodnota ich finančného majetku klesá · FINANCIE

Väčšinu hotovosti Slováci 
držia na bežných účtoch. 

Sú druhí najkonzervatívnejší 
v celej EÚ.

Foto: Shutterstock
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CENY NEHNUTEĽNOSTÍ 
ĎALEJ STÚPAJÚ, 
RAST BY SA MOHOL 
UŽ ZASTAVIŤ
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA · Ceny nehnuteľností ďalej stúpajú, rast by sa mohol už zastaviť

2018 sa zvýšila priemerná cena bytov 
o 39 eur/m2 na 1 720 eur/m2, čo zna-
mená rast medzi štvrťrokmi o 2,4 % 
a na medziročnej báze o 8,2 %. Medzi 
štvrťrokmi sa najviac zvýšili ceny 
malých jednoizbových bytov, o 4,4 %, 
a najmenej sa zvýšili ceny päťizbo-
vých bytov, o 0,8 %,“ hovorí NBS.

„Priemerná cena rodinných domov 
v druhom štvrťroku 2018 vzrástla 
o 28 eur/m2 na 1 165 eur/m2, teda 
o 2,5 % medzi štvrťrokmi a o 2,2 % 
na medziročnej báze. Priemerná 

Priemerná cena bývania vzrástla 
v druhom štvrťroku 2018 v po-

rovnaní s predchádzajúcim štvrťro-
kom o 35 eur/m2 na hodnotu 1 431 
eur/m2. Tento vývoj znamená rast 
cien o 2,5 % v porovnaní s predchá-
dzajúcim štvrťrokom a o 4,5 % v me-
dziročnom porovnaní. V predchádza-
júcom štvrťroku bol medzikvartálny 
rast na úrovni 2,6 % a medziročný 
rast dosiahol úroveň 4,8 %. 

Na zvyšovanie cien boli najcitlivej-
šie malé byty. „V druhom štvrťroku 

cena štandardných rodinných domov 
rástla menej výrazne ako priemerná 
cena relatívne málo obchodovaných 
priestrannejších rodinných víl,“ ho-
vorí NBS.

V druhom kvartáli boli najvýraznejšie 
ceny nehnuteľností v Bratislavskom 
kraji, kde meter štvorcový stál v prie-
mere 1 981 eur/m². Nad hranicu tisíc 
eur sa ceny za meter štvorcový dostali 
na priemerné ceny v Košickom kraji 
(1 079 eur/m²) a v Trnavskom kraji 
(1 040 eur/m²). Nasleduje Žilinský kraj 
(916 eur/m²) a Prešovský kraj (eur/
m²). Relatívne najnižšie sú priemerné 
ceny v Trenčianskom kraji (764 eur/
m²) a v Nitrianskom kraji (725 eur/
m²). V porovnaní s predchádzajúcim 
štvrťrokom sa priemerné ceny nehnu-
teľností zvýšili v každom kraji.

Najvyšší	rast	v	Trnavskom	
kraji
Vývoj cien bol v jednotlivých regió-
noch rôzny. Najvýraznejší rast cien 

Ceny nehnuteľností naďalej rastú. Vývoj je 
podobný ako v prvom štvrťroku tohto roku. 
Ceny bytov rastú rýchlejšie, ceny domov 
pomalšie. Úroveň priemernej ceny bývania 
v niektorých regiónoch už podľa Národnej 
banky Slovenska (NBS) pravdepodobne naráža 
na reálne finančné možnosti domácností.
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Foto: Shutterstock

uplynulého štvrťroku a prinesie skôr 
stagnáciu cien,“ uvádza Martin Lazík 
z portálu Nehnuteľnosti.sk.

Určitý rast cien však nastať môže, 
do úvahy totiž treba zobrať množ-
stvo ďalších faktorov. „Rast cien 
nehnuteľností súvisí s  vysokým 
dopytom po bývaní, je dôsledkom 
rastu príjmov obyvateľstva, ako aj 
stále dobrou dostupnosťou úverov. 
Ekonomická situácia na Slovensku 
ostáva aj naďalej priaznivá, pričom 
vývoj na trhu práce prispieva k zvy-
šovaniu disponibilných príjmov do-
mácností. Menová politika ECB je 
celkovo akomodatívna, aj keď po-
stupne sa začne pomaly posúvať 
smerom k normálu, a rast úverovania 
bude ovplyvnený opatreniami NBS. 
Celkovo tento rok môžeme očakávať 
pokračovanie rastu cien bývania, ale 
miernejším tempom,“ hovorí analy-
tička Slovenskej sporiteľne Katarína 
Muchová. 

Záujem	o	byty	v	Bratislave
Už v druhom kvartáli tohto roku 
pr iemerná cena nehnuteľností 
v Bratislavskom kraji stúpla z 1 945 
v prvom kvartáli na 1 981 v druhom 
štvrťroku. Práve pod tento nárast sa 
mohli podpísať nové pravidlá, ktoré 
musia banky dodržiavať. „Vysoký 
medzištvrťročný nárast cien v bra-
tislavských okresoch nastal prav-
depodobne preto, že po zavedení 
opatrení NBS bude podľa výpočtov 
bánk a expertov reálne zhoršená do-
stupnosť hypoték práve v Bratislave,“ 
konštatuje Martin Lazík, analytik 
portálu Nehnuteľnosti.sk. „Ak toto 
predpokladali aj záujemcovia o bý-
vanie, tak vedeli, že svoje rozhod-
nutie by už nemali ďalej odkladať,“ 
dodal Lazík.   

trendu. Navyše ešte v prvom štvrťro-
ku 2018 malo Slovensko druhý naj-
vyšší rast úverov domácností z krajín 
EÚ,“ dopĺňa portál Nehnuteľnosti.sk. 

Napriek tomu podľa NBS už nie-
ktoré domácnosti narážajú na svoje 
úverové limity. „Vývoj cien bývania 
je vhodné dať aj do kontextu vývoja 
príjmových a úverových možností. 
Predpokladaný rast príjmov domác-
ností v druhom štvrťroku 2018 slab-
šie kompenzoval rast cien bývania 
v jednotlivých slovenských krajoch, 
čo sa prejavilo v zhoršení dostupnos-
ti bývania domácností z dlhodobého 
hľadiska. Rovnako nepriaznivý trend 
mali v polovici roka 2018 v jednotli-
vých regiónoch aj krivky indexov do-
stupnosti bývania v bytoch,“ hovorí 
NBS.

Dá sa očakávať, že v treťom štvrťroku 
nebudú ceny nehnuteľností rásť, trh 
by sa teda mohol dostať mimo aktuál-
neho trendu. Prispieť k tomu môže aj 
to, že komerčné banky od júla musia 
sledovať celkovú zadlženosť klientov. 

„Najdôležitejšia novinka celkového 
zadlženia k príjmu je však už v plat-
nosti a budeme sledovať, ako sa 
s touto novinkou vyrovná trh s ne-
hnuteľnosťami. Je pravdepodobné, 
že bankový sektor bude mať naďalej 
snahu lákať nových klientov na nízke 
úrokové sadzby. Pozitívom finančné-
ho trhu je stále veľmi dobrá platobná 
disciplína a nízka miera zlyhaných 
úverov. Nasledujúce mesiace budú 
poznačené dovolenkovým obdobím, 
preto ďalší vývoj naznačia až me-
siace po lete a tradičná, silná jeseň 
v realitnom segmente. Nebude však 
prekvapujúce, ak nasledujúci – tretí 
štvrťrok nebude kopírovať rast cien 

nehnuteľností zaznamenal Trnavský 
kraj, kde ceny stúpli o 11 %, naj-
menší rast vykázal Banskobystrický 
kraj, kde ceny stúpli o 2,8 %. Aj 
v samotnom Banskobystrickom kra-
ji však boli okresy, kde ceny rástli 
veľmi svižne. „Zatiaľ čo v prvom 
štvrťroku zdraželi najmä nehnuteľ-
nosti mimo hlavného mesta, podľa 
analýz portálu Nehnuteľnosti.sk sa 
v druhom štvrťroku 2018 rastom 
cien dostala do popredia prekvapi-
vo Bratislava. Pozoruhodný je aj rast 
cien v okrese Banská Bystrica, ktorý 
za ostatný rok predviedol prírast-
ky na úrovni neuveriteľných 20 %,“ 
vyplýva z údajov portálu o druhom 
štvrťroku tohto roka.

„Trh bol aj v tomto období poháňaný 
pozitívnym faktorom nízkych úroko-
vých sadzieb, rastom zamestnanosti, 
priemernej mzdy a dobrými ekono-
mickými vyhliadkami. Tieto stimulu-
júce fundamenty sa nezmenili, a pre-
to neprišlo ani k zmene rastového 

Ceny nehnuteľností ďalej stúpajú, rast by sa mohol už zastaviť · EKONOMIKA
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Klienti využívajú odklad splátok najmä v prípade 
zmeny životných podmienok, napríklad keď sa 
zníži ich mesačný príjem, pri zmene zamestnania 
alebo pri vzniku neočakávaných výdavkov. 

Na odklad splátky istiny existuje aj zákonný 
nárok.  Týka sa mladých ľudí. „Ak je spotrebiteľom 
osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver na 
bývanie dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov 
veku, zmluva o úvere na bývanie musí obsahovať 
aj záväzok veriteľa, že jej umožní odložiť splátky 
istiny úveru na bývanie alebo znížiť mesačnú splát-
ku úveru na bývanie až na polovicu jej výšky počas 
36 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí dieťa alebo 
táto osoba si osvojí maloleté dieťa a táto osoba 
o to veriteľa písomne požiada v lehote do šiestich 

V ťažkých	časoch
Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Preto 
po ukončení odkladu splátok sa výška splátky zvýši, 
prípadne sa predĺži doba splatnosti.  Práve odklad 
splátok je riešením pre situáciu, keď klient očakáva 
len dočasný alebo krátkodobý výpadok v príjmoch. 
„V prípade, ak sa klient dostane do okolností, ktoré 
môžu mať za následok neschopnosť splácať úver, 
klient má možnosť požiadať svoju banku o odklad 
splátok alebo o predĺženie splatnosti úveru, vďa-
ka čomu dôjde k zníženiu mesačnej splátky. Každú 
takúto žiadosť banka posudzuje vždy individuálne 
aj vzhľadom na finančné možnosti klienta a kon-
krétnu situáciu, v ktorej sa klient nachádza,“ hovorí 
Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. 

ODKLAD SPLÁTOK 
ISTINY ÚVERU MÔŽE 
KLIENTOM POMÔCŤ, 
ZHORŠUJE VŠAK 
ÚVEROVÝ PROFIL

Klienti, ktorí majú problémy 
so splácaním úveru, si môžu splácanie 
istiny odložiť, no takýto krok so sebou 
nesie komplikácie, s ktorými treba rátať. 

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Odklad splátok istiny úveru môže klientom pomôcť, zhoršuje však úverový profil
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mesiacov od narodenia dieťaťa alebo osvojenia si 
maloletého dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list 
dieťaťa,“ píše sa v zákone o úveroch na bývanie. Pri 
úveroch uzavretých po 20. marci 2016 nezáleží na 
tom, či ide o úver so zvýhodnením pre mladých, 
alebo nie. 

Zároveň platí, že klient si odkladá splácanie is-
tiny, nie úrokových platieb. Odklad splátky istiny 
so sebou nesie nepríjemný zápis v úverovom regis-
tri. Tento krok totiž znamená, že klient reštruktu-
ralizuje svoj úver a získava nálepku dlžníka. Takýto 
záznam zostáva v registri ešte päť rokov po spla-
tení úveru a môže znamenať, že klient bude mať 
problém získať ďalší úver. 

Každá banka posudzuje odklad splatnosti is-
tiny hypotekárneho úveru po svojom. Sú však 
zmeny, ktoré banky vykonávajú bez poplatku, ako 
napríklad zmena dátumu splátky úveru v rámci 
jedného mesiaca alebo zmena poistenia nehnuteľ-
nosti. „Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 
pri úveroch na bývanie je 149 eur. Neplatí sa pri 
mimoriadnej splátke a pri ťažkej životnej situácii,“ 
hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej 
sporiteľne. Cena sa však môže meniť podľa sadzob-
níka poplatkov, ktorý je platný v čase uzatvorenia 
zmluvy o úvere, a to v závislosti od typu zmeny. 
„Skrátenie alebo predĺženie splatnosti úveru pred-
stavuje zmenu zmluvných podmienok, za ktorú je 
účtovaný poplatok vo výške uvedenom v sadzobní-
ku poplatkov,“ dopĺňa Žáčková. Banky tento popla-
tok môžu nazývať napríklad zmenou podmienok 
úveru na žiadosť klienta a tento poplatok býva vo 
výške rádovo stoviek eur. 

Skrátenie	splatnosti
Niektorí klienti sa však môžu mať záujem o rých-
lejšie splatenie úveru. „Skracovanie splatnosti 
úveru je najvhodnejší nástroj ako splatiť úver čo 
najrýchlejšie v prípade, ak má klient voľné peňaž-
né prostriedky, ktoré môže použiť na vykonanie 
mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia 
úveru z vlastných zdrojov klienta,“ hovorí Žáčková. 

Mimoriadna splátka umožňuje rôzne nastave-
nie ďalšieho. „Pri jej realizácii si klient vyberá, či 
chce skrátiť splatnosť úveru a výšku splátky si po-
nechá rovnakú alebo si chce znížiť mesačnú splátku 

a dosplácať úver v pôvodnom dohodnutom termí-
ne. Klient môže vykonať mimoriadnu splátku bez 
poplatku raz ročne vo výške 20 % zo zostatku is-
tiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia 
uzavretia Zmluvy o úvere na bývanie alebo v ľubo-
voľnej výške v čase refixácie úrokovej sadzby. Táto 
zmena je bez poplatku za zmenu zmluvných pod-
mienok,“ hovorí Žáčková. 

Individuálne	procesy
Proces skracovania splatnosti úveru, ale aj predlžo-
vania sa rieši osobitným spôsobom a závisí od indi-
viduálnych procesov každej banky. „Ak sa skracuje 
splatnosť a nie je to po mimoriadnej splátke, tak sa 
zvyšuje splátka a musíme posúdiť aktuálny príjem 
klienta. Pri predĺžení klient dokladuje ťažkú život-
nú situáciu,“ hovorí Cesnaková. 

„Pri skracovaní  splatnosti túto zmenu posudzu-
jeme akoby klient žiadal o nový úver vo výške aktu-
álneho zostatku. To znamená, že nová výška splátky 
v prípade skrátenia doby splatnosti musí klientom 
vychádzať z ich príjmu, keďže mesačná splátka 
klienta sa navýši.  Žiadosti o predĺženie splatnosti 
posudzujeme vždy individuálne vzhľadom na všetky 
okolnosti prípadu,“ dodáva Žáčková.

Odklad splátok istiny úveru môže klientom pomôcť, zhoršuje však úverový profil ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Na odklad splátky istiny existuje aj 
zákonný nárok. Týka sa 

mladých ľudí, ktorým 
sa narodí dieťa.



September/Október 201846

Evidovať zmluvy a prílohy: poistenie, lízing,

hypotékyImportovať provízne listy

Automatizovane rozpočítavať a vyplácať provízie:

        MLM – štrukturálny marketing

        Brokerpool a Agentúrny provízny systém

Vyhodnocovať súťaže

Kontrolovať licencie podriadených finančných agentov

Sledovať plnenie kariérneho plánu

Vytvárať reporty:

        výročných zmlúv

        výkazy pre NBS

        prírastky a úbytky poistného kmeňa

Zdielať novinky a dokumenty z poisťovní

Predkladať poistné zmluvy online  - 

prostredníctvom KalkulackaOnline.sk

ICM2 je určený pre každého kto potrebuje:

www.icm2.sk
info@positive.sk
+421 902 600 700
positive so�ware s.r.o.

Provízie 
rozpočítavajte
v

So�vér a služby
pre �nančný trh



47

Evidovať zmluvy a prílohy: poistenie, lízing,

hypotékyImportovať provízne listy

Automatizovane rozpočítavať a vyplácať provízie:

        MLM – štrukturálny marketing

        Brokerpool a Agentúrny provízny systém

Vyhodnocovať súťaže

Kontrolovať licencie podriadených finančných agentov

Sledovať plnenie kariérneho plánu

Vytvárať reporty:

        výročných zmlúv

        výkazy pre NBS

        prírastky a úbytky poistného kmeňa

Zdielať novinky a dokumenty z poisťovní

Predkladať poistné zmluvy online  - 

prostredníctvom KalkulackaOnline.sk

ICM2 je určený pre každého kto potrebuje:

www.icm2.sk
info@positive.sk
+421 902 600 700
positive so�ware s.r.o.

Provízie 
rozpočítavajte
v

So�vér a služby
pre �nančný trh



September/Október 201848

New York. Najnižšie príjmy sú opäť v Káhire, index 
hrubých miezd je na úrovni len 4,7. 

Zaujímavé je porovnanie pracovného času, ktorý je 
potrebný na nákup hamburgera Big Mac. V tomto 

Zo štúdie Prices and Earnings banky UBS vy-
plýva, že mesačné náklady trojčlennej rodiny 

v Zürichu sú celkovo 4 260,6 amerického dolára 
(USD). Vyplýva to z analýzy spotrebného koša, 
ktorý má 128 položiek. V Ženeve sa tieto náklady 
vyšplhali na 4 615 USD. Základom pre banku bola 
cenová hladina v meste New York, kde sú mesačné 
náklady vo výške 3 673 USD. Ceny v meste Zürich 
sú teda 116,8 % cien v New Yorku a v Ženeve to je 
113,4 %. Na konci rebríčka je Káhira s hodnotou 
indexu 34,6. Náklady pre trojčlennú rodinu banka 
UBS vyčíslila na 1 272,4 USD. 

Banka UBS sledovala aj úroveň príjmov. Najvyššie 
príjmy sú v Ženeve, dosahujú výšku 131,5 % príj-
mov v New Yorku. Na druhej priečke je Zürich 
s hodnotou 129,8 %. Nad hodnotou 100 je ďalšia 
štvorica miest. Sú nimi Luxemburg, Los Angeles, 
Kodaň a Oslo. Na siedmej priečke je referenčný 

NAJDRAHŠIE MESTÁ SÚ 
VO ŠVAJČIARSKU, 
V PRAHE SA ŽIJE ĽAHŠIE 
AKO V BRATISLAVE 

Najdrahšie mestá na svete sú vo Švajčiarsku. Sú 
nimi Zürich a Ženeva. Mesačné náklady typickej 
trojčlennej rodiny sa pohybujú rádovo v tisícoch 
dolárov. Bratislava k najdrahším mestám 
nepatrí, no množstvo svetových metropol 
je lacnejších ako slovenské hlavné mesto. 

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA · Najdrahšie mestá sú vo Švajčiarsku, v Prahe sa žije ľahšie ako v Bratislave

Foto: Shutterstock
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smere je na tom najlepšie trojica miest v Ázii. 
V Hongkongu je na Big Mac potrebné pracovať 
11,8 minúty, v Taipei je to 12 minút a v Tokiu 12,2. 
Bratislava je až na 56. priečke, na Big Mac musí-
me pracovať 48 minút. Na poslednej 77. pozícii 
je mesto Nairobi, v tomto meste je potrebných až 
vyše 133 minút práce. 

Zürich a Ženeva sa vrátili na prvé dve priečky 
v rámci porovnania pracovného času potrebného 
na nákup zariadenia iPhone X. V Zürichu je na 
nákup tohto smartfónu potrebných 38,2 hodi-
ny, v Ženeve 47,5 hodiny. Na tretej priečke je Los 
Angeles, nasleduje mesto Miami. Zaujímavá je pia-
ta pozícia, obsadila ju cyperská Nikózia. Bratislava 
je až na 58. priečke, na iPhone X je potrebné odpra-
covať 327,5 hodiny. Na poslednej pozícii je Káhira, 
v tomto meste má tento smartfón hodnotu až 
1 066,2 hodiny.

Bratislava	je	na	tom	horšie	ako	Praha
V rebríčku banky UBS sa nachádza 77 miest, medzi 
nimi aj Bratislava, ktorá je na 44. pozícii. Typická 
trojčlenná rodina v Bratislave mesačne podľa UBS 
minie 2 543,4 USD, čo je 67,1 % výdavkov v New 
Yorku. 

V Prahe sú životné náklady nižšie. S hodnotou 
2 327,5 USD patrí českej metropole 50. miesto. 
V českom hlavnom meste zaplatí mesačne trojčlen-
ná rodina 63,4 % nákladov v New Yorku. Praha je 

teda lacnejšie mesto ako Bratislava. Na druhej stra-
ne, v Prahe je vyššia úroveň príjmov. 

Banka UBS pre porovnanie príjmov vybrala 15 
profesií a referenčným mestom je opäť New York. 
Index amerického veľkomesta je teda 100. Praha 
dosiahla hodnotu 26,7 a umiestnila sa na 47. mies-
te. Bratislava je až na 54. priečke s hodnotou 21,5. 
Podobne nepriaznivé je porovnanie Bratislavy na-
príklad s Varšavou. V Budapešti sú nižšie zárobky 
ako v Bratislave, no výrazne nižšie sú aj ceny. Vo 
Viedni sú v porovnaní s Bratislavou vyššie ceny aj 
príjmy. 

Pre	cudzincov	je	drahý	aj	Hongkong
Z pohľadu zamestnaných cudzincov je situácia tro-
chu iná. Spoločnosť Mercer sleduje životné nákla-
dy pre expatriotov, teda zamestnancov prevažne 
veľkých firiem, ktorí sú štátnymi príslušníkmi inej 
krajiny. Spoločnosť upozorňuje na to, že z pohľa-
du podnikania majú vplyv faktory, ako nestabilita 
realitného trhu, nízka miera inflácie a aj kolísajúce 
ceny tovarov a služieb. 
 
Z pohľadu expatriotov je najdrahším mestom 
Hongkong, nasleduje Tokio a Zürich. Na ďalších 
miestach je Singapur a Soul. 

V Prahe sú nižšie ceny a zároveň 
vyššie príjmy ako v Bratislave.

Najdrahšie mestá sú vo Švajčiarsku, v Prahe sa žije ľahšie ako v Bratislave · EKONOMIKA

Foto: Shutterstock
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MILENIÁLI VYTVÁRAJÚ 
PRIESTOR PRE ROZVOJ 
FINANČNÝCH SLUŽIEB, 
MAJÚ ZÁUJEM AJ O PRÁCU 
V BANKOVNÍCTVE
Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Mileniáli vytvárajú priestor pre rozvoj finančných služieb, majú záujem aj o prácu v bankovníctve

Tlak	na	etiku	podnikania
V súčasnosti si len menej než polo-
vica miléniovej generácie myslí, že 
podniky sa správajú eticky. Výročná 
správa spoločnosti Deloitte o milé-
niovej generácii odhalila, že podnika-
nie firiem vo všeobecnosti považuje 
za etické len 48 % respondentov. 

„Príslušníci miléniovej generácie 
a generácie Z sa výraznejšie orientu-
jú na širšiu úlohu podnikov v spoloč-
nosti a sú presvedčení, že ich úspech 
by sa mal merať aj inak, než len fi-
nančnými ukazovateľmi. Sú presved-
čení, že prioritami podnikov by mala 
byť tvorba miest, inovácie, zlepšova-
nie súkromného a pracovného života 

Firmy sa musia postupne meniť a reagovať 
na životné postoje miléniovej generácie, 
teda generácie Y a generácie Z. 
Menia sa nároky mladých ľudí 
na podnikanie všeobecne a aj 
na vlastných zamestnávateľov. Mladí 
ľudia sú však otvorenejší voči rôznym 
finančným nástrojom, finančné služby 
teda môže čakať ešte výraznejší rozvoj.
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väčšina Slovákov vo veku od 18 do 
38 rokov sa aktívne venuje inves-
tovaniu. Konkrétne 55 % z nich už 
dnes investuje časť svojich úspor. 
Najčastejšie umiestňujú svoje finan-
cie do investičných fondov (37 %), 
nehnuteľností (29 %) a vzdelania 
(28 %). Do budúcnosti však väčšina 
mileniálov zvažuje ako investíciu 
predovšetkým nákup nehnuteľnosti 
(58 %),“ hovorí prieskum pre spoloč-
nosť xPartners. 

„Zo 45 % mileniálov, ktorí nein-
vestujú, uviedlo 42 % ako dôvod ne-
dostatok hotovosti, 31 % preferuje 
držanie hotovosti alebo sa nechce 
kvôli investíciám zadlžiť a ďalších 
24 % odpovedalo, že investovať ne-
vie. Ani do budúcnosti investície ne-
zvažuje 15 % mladých ľudí,“ ukázal 
prieskum.

Množstvo ľudí si však investovať 
netrúfa, rozhodne sa teda otvára 
priestor na poskytovanie kvalitných 
finančných služieb. „Takmer štvr-
tina mladej populácie priznala, že 
investovaniu nerozumie,“ komen-
tovala výsledky Silvia Holá, hlavná 
analytička xPartners. „To dokazuje 
fakt, že slovenský národ trpí nedo-
statočnou finančnou gramotnosťou. 
Za týmto deficitom stojí prevažne 
chýbajúca, poprípade minimálna 
ekonomická a finančná edukácia 
na základných a stredných školách,“ 
dodáva. 

Mladí ľudia s náskokom najviac 
investujú do nehnuteľností, nasle-
duje zlato a akcie. Záujem vzbudili 
aj kryptomeny. „Momentálne najviac 
diskutovanými ‚investíciami‘ súčas-
nej doby sú kryptomeny, ktoré sú 
preferované u 15,7 % respondentov 
napriek silným výkyvom ich cien 
a hroziacim reguláciám v EÚ,“ hovorí 
Holá.  

zamestnancov generácie Y,“ uvádza 
mzdový portál Platy.sk. Rovnako 33 
by privítalo ako benefit od zamestná-
vateľa masáže. 

Firmy by taktiež mali zapracovať 
na spravodlivom odmeňovaní za-
mestnancov a dôležitú úlohu zohráva 
aj možný kariérny rast. „Z prieskumu 
vyplynulo, že mileniálom na praco-
viskách najviac chýba férové odme-
ňovanie a možnosť osobného a pro-
fesionálneho rastu. Firmy, ktoré chcú 
byť atraktívnym zamestnávateľom 
pre túto cieľovú skupinu, by mali 
svoj odmeňovací systém v prvom 
rade stransparentniť a jasne komu-
nikovať.  V plate a v prístupe ku ka-
riérnemu rastu by nemali figurovať 
žiadne diskriminačné praktiky,“ uvá-
dza portál Platy.sk.

Napriek zvýšeným nárokom na 
zamestnávateľa, finančný sektor je 
jedným z atraktívnych odvetví pre mi-
leniálov. Z údajov portálu Profesia.sk 
vyplýva, že mladí ľudia sa zaujímajú 
o pracovné pozície najmä v oblasti 
technickej podpory, techniky a roz-
voja, manažmentu, ľudských zdro-
jov a bankovníctva. Naopak, neláka 
ich poľnohospodárstvo, rôzne druhy 
služieb, textilný priemysel či cestov-
ný ruch. 

„Problém s nezáujmom mileniá-
lov môže trápiť aj zamestnávateľov 
v cestovnom ruchu. Neustále rastú-
ce odvetvie na Slovensku nie je pre 
týchto ľudí zaujímavé tak, ako naprí-
klad bankovníctvo či pozície v rám-
ci ľudských zdrojov,“ uvádza portál 
Profesia.sk.

Väčší	záujem	o	finančné	
nástroje
Záujem o financie sa v prípade 
mladých ľudí prejavuje aj mimo 
pracovného života. „Nadpolovičná 

zamestnancov a pozitívny prínos pre 
spoločnosť a životné prostredie,“ vy-
svetlil Marián Hudák, vedúci partner 
spoločnosti Deloitte.

Ešte horšiu mienku majú mladí 
ľudia o politickom dianí. Za pozitív-
nu silu v spoločenskom dianí pova-
žuje politikov len 19 % respondentov, 
teda približne až 7 z 10 účastníkov 
prieskumu považuje vplyv politikov 
za negatívny. Nositeľmi pozitívnej 
zmeny by podľa mladých ľudí mohli 
byť podnikateľskí lídri. „Tri štvrtiny 
opýtaných si myslí, že nadnárodné 
spoločnosti majú potenciál pomôcť 
vyriešiť ekonomické, environmen-
tálne a sociálne výzvy spoločnosti, 
a preto je ich povinnosťou zapojiť sa 
do zlepšovania spoločnosti,“ uvádza 
spoločnosť Deloitte.

Túžba	po	flexibilnej	práci
Generácia mladých ľudí má špecifické 
nároky aj na svojich zamestnávateľov. 
Túžia sa viac vzdelávať a taktiež flexi-
bilne rozdeľovať svoj čas medzi prá-
cu a súkromné aktivity. „Príspevky 
zamestnávateľa by mali ísť podľa 
tejto skupiny zamestnancov jed-
noznačne do vzdelávania. Finančnú 
pomoc na výučbu jazykov si praje 
až 46 percent, hneď druhé je odbor-
né vzdelávanie, na ktoré by si želalo 
príspevok od svojej firmy 33 percent 

Mileniáli vytvárajú priestor pre rozvoj finančných služieb, majú záujem aj o prácu v bankovníctve · FINANCIE

Mladí ľudia majú 
čoraz väčší záujem 
o investovanie, 
viacerí priznávajú, že 
investovať nevedia.
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sa zisťuje ako rozdiel kladných finančných tokov 
a záporných finančných tokov v účtovníctve sa-
mostatného finančného agenta. V závislosti od 
výšky základu sadzby bude existovať osem rôz-
nych pásiem, v ktorých sa môže výška poplatku 
pohybovať. Svojich osem pásiem budú mať agenti, 
ktorí sú fyzickými osobami a osem pásiem budú 
mať právnické osoby. Fyzické osoby môžu zaplatiť 
celkovo od 100 do 15 000 eur, právnické osoby od 
100 do 25 000 eur. 

Zmena mala pôvodne vyzerať inak. „Ročný prí-
spevok samostatných finančných agentov sa určí 
ako súčet fixnej zložky a variabilnej zložky tohto 
príspevku. Výška fixnej zložky ročného príspevku 

Agentom hrozí zvýšenie príspevku na dohľad 
nad finančným trhom. Doposiaľ platilo, že pre 

samostatných finančných agentov a finančných 
poradcov bola určená pevná suma príspevku vo 
výške od 50 do 1 000 eur. Výšku príspevku na 
rok dopredu určuje Banková rada Národnej banky 
Slovenska (NBS). 

Zmena	výpočtu	príspevku
Mení sa spôsob, akým sa bude vypočítavať výš-
ka poplatku. Základ sadzby pre ročné príspevky 
samostatných finančných agentov sa zisťuje ako 
súčet zložiek základu sadzby za každý sektor, v 
ktorom agent môže vykonávať sprostredkova-
nie.  Zložka základu sadzby za príslušný sektor 

AGENTI MAJÚ ZA 
DOHĽAD PLATIŤ VIAC, 
SO ZMENOU NESÚHLASIA

Novela zákona o dohľade nad finančným 
trhom môže spôsobiť agentom nepríjemnosti. 
Návrh ministerstva financií totiž počíta so 
zmenou výpočtu príspevkov samostatných 
finančných agentov a finančných 
poradcov na dohľad. Tieto príspevky by 
sa v budúcnosti mohli výrazne zvýšiť.  

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Agenti majú za dohľad platiť viac, so zmenou nesúhlasia
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na príslušný kalendárny rok určená pre samostat-
ných finančných agentov, ktorí sú fyzickou osobou, 
môže byť najmenej 50 eur a najviac 200 eur a pre 
samostatných finančných agentov, ktorí sú práv-
nickou osobou, môže byť najmenej 50 eur a najviac 
1 000 eur,“ bolo pôvodne v novele.

Rezort financií považoval navrhovaný systém za 
spravodlivejší. „S cieľom spravodlivejšieho nasta-
venia výberu ročných príspevkov a v tomto sme-
re spravodlivejšieho prerozdelenia súvisiaceho 
finančného zaťaženia medzi prispievateľov sa na-
vrhuje úprava režimu výberu ročných príspevkov 
v prípade samostatných finančných agentov. Preto 
sa navrhuje, aby ich ročný príspevok pozostával 
z fixnej a z variabilnej zložky,“ uvádzalo pôvodne 
ministerstvo, napokon však ustúpilo, keďže agenti 
protestovali. 

Sprostredkovatelia	s	novinkou	
nesúhlasili
Zástupcovia Asociácie finančných sprostredkova-
teľov a finančných poradcov (AFISP) s pripravova-
nou zmenou nesúhlasili. Podľa názoru AFISP majú 

agenti výdavky spojené s viacerými európskymi 
predpismi a navyše sa musia vyrovnať aj s navýše-
ním poplatkov za úkony, ktoré vykonáva NBS. 

„V dôsledku spomínanej zmeny v poplatkoch, ktoré 
musí znášať samostatný finančný agent ohľadne 
registrácie podriadených finančných agentov, doš-
lo k významnému nárastu výdavkov samostatných 
finančných agentov,“ upozorňuje AFISP. 

Zvýšenie poplatku mohlo byť skutočne výrazné. 
„Konštrukcia zloženia nového príspevku na dohľad 
za samostatných finančných agentov je navrhnutá 

Agenti majú za dohľad platiť viac, so zmenou nesúhlasia · FINANCIE

Poplatok za dohľad 
sa výrazne mení, 

agenti zaplatia viac.

Foto: Shutterstock
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vypočítali zvýšenie nákladov na poplatky a príspev-
ky na dohľad až o 8 000 % v rámci jedného kalen-
dárneho roka, čo je neprijateľné,“ spresňuje gene-
rálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

V kritike pôvodného návrhu išla asociácia ešte ďalej. 
„AFISP zásadne nesúhlasí s novým navrhovaným 
zvyšovaním poplatkov pre finančných agentov za 
výkon dohľadu NBS... Podľa AFISP ide o ďalšiu ba-
riéru v podnikaní v oblasti finančného sprostredko-
vania, kladeného tentoraz zo strany NBS bez spra-
vodlivého prístupu,“ upozorňuje AFISP.

Proti pôvodným zmenám sa postavili aj zástupco-
via verejnosti. „Navrhovaná právna úprava výraz-
ne znevýhodňuje spoločnosti s väčším, respektíve 
najväčším počtom podriadených finančných agen-
tov a na základe predkladaného návrhu môžeme 
dospieť do úplne absurdnej situácie, kde niekoľko 
desiatok spoločností s najväčším počtom podria-
dených finančných agentov bude platiť príspevky 
v neprimerane vysokom objeme oproti iným sub-
jektom pôsobiacim na finančnom trhu. Príspevky 
nastavované zo strany NBS by mali byť nastavova-
né tak, aby neboli diskriminačné pre spoločnosti 
s väčším počtom podriadených finančných agen-
tov, ktorí poskytujú svoje služby desiatkam tisí-
cov spokojných klientov,“ upozorňujú zástupcovia 
verejnosti. 

V postavení NBS dokonca vidia konflikt záujmov. 
Upozorňujú na to, že NBS je subjekt, ktorý príspev-
ky určuje a zároveň spotrebúva, keďže majú slúžiť 
na výkon kontroly finančného sprostredkovania,“ 
uvádzajú zástupcovia verejnosti.

Agenti navyše už jedno kolo zvyšovania poplatkov 
museli v tomto roku absolvovať. „Zdôrazňujeme 
skutočnosť, že samostatným finančným agentom 
sa už v tomto roku rapídne zvýšili náklady na výkon 
samotných zápisov finančných agentov do registrov 
vedených NBS. Predložený návrh poplatkov odmie-
tame a v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania sme predložili návrh účtovania poplatkov 
podľa výšky dosiahnutého obratu,“ podotýka Darina 
Huttová.

tak, že samostatní finanční agenti s vyšším poč-
tom podriadených finančných agentov uhradia 
každoročne nepomerne väčšiu sumu oproti men-
ším samostatným finančným agentom, čo z náš-
ho pohľadu nespĺňa zámer zákonodarcu uvedený 
v dôvodovej správe. Zároveň ide o rapídny nárast 
oproti príspevkom na dohľad hradeným doposiaľ, 
a to aj pri najnižšej výške pevnej sumy určenej na 
účely výpočtu variabilnej zložky ročného príspevku 
samostatného finančného agenta,“ hovorí AFISP. 

Pri minimálnych výškach jednotlivých zložiek pô-
vodného príspevku by podľa AFISP zaplatil najväč-
ší samostatný finančný agent na Slovensku príspe-
vok vo výške 40 050 eur. Ak by NBS stanovila inú 
výšku príspevkov, vplyvy by boli ešte výraznejšie. 
„V prípade, že by NBS určila pre daný kalendárny 
rok výšku pevnej sumy na účely výpočtu variabil-
nej zložky ročného príspevku v maximálnej sume 
20 eur, ročný príspevok na dohľad by predstavoval 
až vyše 100 000 eur,“ hovorí AFISP.

Členovia AFISP rešpektujú princíp tvorby príspev-
ku, v rámci ktorého má byť príspevok spoločností 
s najvyšším podielom na trhu vyšší než príspevok 
malých subjektov, no navrhovaná zmena nebola 
pre nich akceptovateľná. „Je vylúčené, aby požia-
davky NBS na úhradu vlastných prevádzkových 
nákladov spojených s výkonom dohľadu nad fi-
nančným sprostredkovaním postavili na princípe 
pre nich čo najjednoduchšieho výpočtu a zabez-
pečenia až neprimeraných príjmov. Na príklade 
jednej z najväčších distribučných spoločností sme 

Príspevok mal mať fixnú
aj variabilnú zložku,
napokon sa určí fixne.
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zavineným porušením povinností pri plnení pra-
covných úloh alebo v súvislosti s nimi. Platí počas 
trvania pracovného vzťahu, ak takáto zodpoved-
nosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce 
alebo iného právneho predpisu, upravujúceho 
pracovný vzťah,“ vysvetľuje Helena Kanderková 
z Allianz – Slovenská poisťovňa. 

Poistenie je možné objednať na mieste vý-
konu práce a v prípade potreby aj mimo Európy. 
Napríklad pri preprave. Takisto poistenie kryje aj 
škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej 
výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôso-
bené chybne vykonanou službou či škody spôsobe-
né na dopravovaných veciach. 

Štyri	mesiace	bez	výplaty
Znie to ako príbeh zo zlého sna, ale stačí aj malá 
nepozornosť. Môže ísť o ľahkovážnosť alebo poru-
šenie predpisov, a spôsobená škoda razom dosiah-
ne vysoké hodnoty. Zamestnávateľ od zamestnan-
ca síce nemôže vymáhať celú zavinenú škodu, ale 
aj zákonom umožnená sankcia do výšky štyroch 
priemerných platov je značná strata. Je to ako 
pracovať štyri mesiace bez výplaty. Dovoliť by si to 
mohol málokto. Poistenie zodpovednosti za škodu 
pritom kryje nielen nešťastné náhody, ale aj situá-
cie, keď ste boli očividne vinní. „V základnom kry-
tí je poistená všeobecná zodpovednosť za škodu, 
ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi 

POISTENIE, 
KTORÉ VÁM ZACHRÁNI 
ŠTYRI PLATY! 

Za chyby sa platí. Jedna v zamestnaní môže 
zamestnanca stáť až štyri mesačné platy, 
ak zamestnanec poškodí zamestnávateľovi 
majetok. Podľa Občianskeho zákonníka má 
právo uplatniť voči podriadeným náhradu 
škody. Poistenie v tomto prípade môže 
byť skutočne výhodnou ochranou. 

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Poistenie, ktoré vám zachráni štyri platy!



57

Najčastejšie	sú	drobné	nehody
Zákonník práce dbá na ochranu zamestnávateľa 
a už dávno neplatí, že majetok používaný na slu-
žobné účely nie je nikoho. Poisťovňa Uniqa medzi 
najčastejšími škodami eviduje napríklad zničený 
alebo poškodený mobilný telefón, často úraduje aj 
rozliata káva, ktorá poškodila počítač, veľmi časté 
sú škody na služobných vozidlách a výrobných lin-
kách, aj pády drahého tovaru. „Práve pre ochranu 
v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti 
zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch 
platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž 
pre rodinný rozpočet,“ hovorí Pavol Pastír z oddele-
nia poistenia zodpovednosti Uniqa poisťovne.

Ochrana	je	vhodná	pre	všetkých
Poistenie je možné uzatvoriť v princípe na všetky 
druhy povolaní. Zvlášť dôležité je však pre ľudí, 
ktorí pracujú s majetkom zamestnávateľa priamo, 
manuálne alebo vykonávajú prácu na drahých prí-
strojoch a zariadeniach. Sem možno zaradiť vý-
robné linky alebo obsluhu elektrických zariadení, 
napríklad v prípadne drahých medicínskych prí-
strojov. Samozrejme, nie každú škodu poisťovňa 
preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí 
napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom 
alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľ-
ných vecí a finančné škody, akými sú sprenevera, 
pokuty či manká. „Pracovníci pokladní sa často do-
máhajú poistenia manka, ktoré však takisto patrí 
k výlukám, keďže pri takejto škode je takmer ne-
možné dokázať, že nevznikla úmyselne,“ vysvetľuje  
Pastír. 

Poistenie	zodpovednosti	za	auto	sa	
oplatí	aj	pri	havarijnej	poistke
Poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú za-
mestnávateľovi sa oplatí zvlášť ľuďom, ktorí pou-
žívajú služobné vozidlá. A to aj v prípade, že má 
zamestnávateľ auto kryté havarijným poistením. 
Dôvodom je spoluúčasť. Tú si často zamestnávate-
lia nastavia práve nadštandardne vysokú, čím zní-
žia platby za poistné a spoluúčasť môžu vymáhať 
práve od vinníka, ktorý škodu spôsobil. V takom 
prípade dokáže poistenie zodpovednosti za škodu 
túto spoluúčasť v požadovanej výške plne uhradiť. 

„Ak máte zverené služobné auto, určite radím uza-
tvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. 
Aj v prípade, že firma má auto havarijne poistené, 
spoluúčasť môže vymáhať od zamestnanca, ktorý 
škodu spôsobil. Niekedy môže ísť aj o niekoľko tisíc 
eur,“ pripomína Pastír. 

Ako	správne	nastaviť	poistenie?
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca 
síce nie je zo zákona povinné, ale je vhodné, ak ho 
zamestnanec má. Tu je možnosť, že zamestnancov 
kryje samotný zamestnávateľ a poistenie uzatvo-
rí väčšinovo, pre svojich zamestnancov, a ponúka 
ho ako benefit. Ak taká možnosť v práci nie je, po-
istiť sa môže jednotlivo aj samotný zamestnanec. 
Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy 
a rizikovosti povolania, tak ako pri každej poistnej 
udalosti kryje poisťovňa škody do výšky dohodnu-
tej poistnej sumy. Takže tá by mala predstavovať 
dostatočné krytie pre zamestnanca, aby aj pri ma-
ximálnom možnom nároku zo strany zamestnáva-
teľa mal tento nárok pokrytý. 

Nie v každom povolaní je však možné vymáhať 
až štvornásobok platu. Napríklad v prípade sudcu 
alebo prokurátora ide o trojnásobok funkčného 
platu. Takisto do výšky trojnásobku služobného 
platu zodpovedá štátny zamestnanec v služobnom 
pomere napríklad policajt, väzenská a justičná 
stráž, železničná polícia, príslušník informačnej 
služby, príslušník bezpečnostného úradu, colníci. 
Do výšky trojnásobku ručia za škodu aj príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru. Poistenie zod-
povednosti za škodu umožňuje aj využitie spolu-
účasti. To znamená, že zamestnancovi poisťovňa 
nekryje celú škodu, ale iba časť. Za to má, samo-
zrejme, nižšie platby poistného.

Poistenie, ktoré vám zachráni štyri platy! ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Medzi výluky patrí úmyselné 
konanie, konanie pod vplyvom 

alkoholu a iných omamných 
látok, ale aj manká.
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MÝTUS O GDPR #1: 
ÚDAJE NA VIZITKE JE MOŽNÉ 

ĎALEJ NEOBMEDZENE 
POUŽÍVAŤ

informačný systém. Z tohto dôvodu sa aj na túto 
formu spracúvania osobných údajov vzťahuje na-
riadenie GDPR v celom rozsahu. 

Prevádzkovateľ rovnako ako aj sprostredkovateľ 
sú povinní túto skutočnosť zohľadniť aj v pri-
jatej bezpečnostnej dokumentácii, a to najmä 
v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach“. 

Výmena vizitiek je často zdvorilostným aktom 
obchodných stretnutí, no aj spracovanie osob-

ných údajov, ktoré na nich sú, podlieha určitým 
pravidlám ochrany osobných údajov. 

Vizitka sama osebe môže byť jednou zo spracova-
teľských operácií vykonávaných v informačnom 
systéme, alebo môže predstavovať aj samostatný 

To, že nariadenie General data protection 
regulation (GDPR) sprísňuje režim spracovania 

osobných údajov, je známe už v podstate 
takmer každému slovenskému podnikateľovi. 
Výraznou novinkou, ktorú nariadenie GDPR 
prinieslo, je regulácia „elektronických“ dát, 
rovnako prísne však treba pristupovať aj 

k údajom fyzicky vytlačeným na papieri vizitiek.

Autori:	Natália	Hučková,	Ján	Beracka 

Foto:	Shutterstock
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Prostredníctvom nich by zároveň malo dôjsť k sta-
noveniu obdobia uchovávania osobných údajov na 
vizitke. Žiaden právny predpis však konkrétnu le-
hotu pre spracúvanie týchto osobných údajov ne-
určuje. Spoločnosť by však mala stanoviť obdobie 
spracúvania tak, aby bola dôsledne dodržaná zása-
da minimalizácie uchovávania.

Tlačené vizitky štandardne obsahujú údaje, ktoré 
sú v duchu GDPR prísne chránené. Meno, tele-
fónne číslo či e-mailová adresa podliehajú pod-
mienkam a zásadám spracúvania osobných úda-
jov vymedzených v GDPR. Preto tak, ako v každej 
inej situácii, platí, že na spracovanie osobných 
údajov z vizitky musí existovať právny základ. 
Relevantným právnym základom pre spracúvanie 
osobných údajov na vizitke sa javí čl. 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzko-
vateľa. Takýmto oprávneným záujmom pre spracú-
vanie osobných údajov na vizitke je napríklad 
udržiavanie komunikácie a dobrých obchodných 
vzťahov s obchodným partnerom. Spracúvanie na 
základe súhlasu neodporúčame, pretože súhlas je 
možné kedykoľvek odvolať.

Mýtus o GDPR #1: Údaje na vizitke je možné ďalej neobmedzene používať · SERIÁL GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníc-
tvom vizitky je však vo významnej miere po-
trebné zohľadňovať účel spracúvania. To zname-
ná, že pokiaľ vám vizitka bola odovzdaná kvôli 

Ak bola vizitka odovzdaná 
kvôli zabezpečeniu 
vzájomnej obchodnej 
komunikácie, neznamená 
to oprávnenie na spracovanie 
osobných údajov napríklad 
na marketingové účely.

zabezpečeniu vzájomnej obchodnej komunikácie, 
nie ste oprávnení spracúvať údaje napríklad na mar-
ketingové účely, ktoré nesúvisia s predchádzajúcimi 
účelmi. V takomto prípade by totiž oprávnený záu-
jem nespĺňal požiadavky vymedzené v GDPR a pred-
stavoval by neprimeraný zásah do práv dotknutej 
osoby.

Problematickou sa môže stať aj situácia, keď by 
osoba po získaní vizitky vložila údaje z nej do ur-
čitého firemného informačného systému, kde by 
tieto informácie boli k dispozícii napríklad aj iným 
zamestnancom firmy. Opäť by sa mohlo stať, že 
údaje v takom prípade budú použité na iný účel ako 
ten, na aký boli poskytnuté. 

Podľa GDPR je prevádzkovateľ povinný pri získa-
vaní osobných údajov plniť svoju informačnú po-
vinnosť. Vzhľadom na to, že vizitky predstavujú 
špecifický druh spracovateľskej operácie, pri ktorej 
poskytovanie informácií o spracúvaní osobných 
údajov podľa čl. 13 GDPR je pomerne náročné, od-
porúčame poskytovať tieto informácie aspoň pro-
stredníctvom webovej stránky spoločnosti.

Je v podstate nereálne, aby ste si pri získavaní 
vizitky vášho obchodného partnera alebo klien-
ta nechali udeliť písomný súhlas so spracúvaním 
osobných údajov. Zároveň poskytovanie informácií 
o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom pí-
somného formulára nebude v mnohých prípadoch 
pri získaní vizitky možné. Mýtom však zároveň je, 
že osobné údaje z vizitky je možné využiť na ľubo-
voľné účely.
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Predchádzajúca právna úprava ochrany osobných údajov 
výslovne stanovovala každej spoločnosti povinnosť 

uskutočniť poučenie oprávnených osôb. GDPR pojem 
poučenie a ani oprávnená osoba vôbec nepoužíva. To 

však neznamená, že poučenie už nie je potrebné. 

POUČENIE 
ZAMESTNANCA 
NIE JE LEN ĎALŠIA 

ADMINISTRATÍVNA ZÁŤAŽ

základe pokynov prevádzkovateľa. Táto povinnosť 
však neobchádza ani sprostredkovateľov. 

Povinnosti firiem sa dajú rozčleniť do viace-
rých fáz. Ide o „tri pé“ kroky: 
1. Poverenie osoby oprávnenej na prístup k osob-
ným údajom.
2. Pokyny prevádzkovateľa pre túto osobu.
3. Poučenie a vzdelávanie o podmienkach spracú-
vania a ochrany osobných údajov.

Za poverenie je možné považovať napríklad uza-
tvorenú pracovnú zmluvu, dohodu o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru, zmluvu

Napriek tomu, že uskutočnenie poučenia nie 
je v GDPR ani v zákone o ochrane osobných 

údajov spomenuté, naďalej predstavuje jedno zo 
základných organizačných opatrení každej spoloč-
nosti. Porušenie povinnosti prijať primerané bez-
pečnostné, a teda aj organizačné opatrenia, môže 
pre spoločnosť predstavovať nemalú pokutu. 

Poučenie zamestnanca predstavuje zákonnú 
povinnosť každej spoločnosti
GDPR v článku 32 výslovne upravuje povinnosť 
prevádzkovateľa zaistiť, aby každá osoba, ktorá 
koná na základe poverenia prevádzkovateľa, a kto-
rá má prístup k osobným údajom, konala len na 

Autor:	Natália	Hučková
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www.gdprnariadenie.eu/elearning
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Vyriešte to e-learningom.

Preškolujete zamestnancov
v zmysle GDPR?

Školiaci materiál o GDPR
a o bezpečnostných opatreniach

Testovacia platforma

Vygenerovanie certifikátu
o absolvovaní e-learningu

Kladenie otázok a vytváranie
znalostnej databázy

Vyhnite sa nebezpečenstvu,
s problematikou GDPR sa obráťte na nás.
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vždy poučila svojich zamestnancov o nových alebo 
zmenených podmienkach spracúvania a bezpeč-
nostných opatreniach. Pre dosiahnutie dôslednej 
politiky spracúvania osobných údajov v rámci spo-
ločnosti je potrebné, aby vzdelávanie zamestnan-
cov predstavovalo opakujúci sa proces.

Poučenie sa však nevzťahuje výlučne len na za-
mestnancov spoločnosti, aj keď tí predstavujú 
nepochybne najširšiu skupinu. Toto organizačné 
opatrenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré v rám-
ci spoločnosti majú prístup k osobným údajom 
a tieto spracúvajú. Opomenúť by ste tak nemali 
napríklad ani konateľa spoločnosti.

O uskutočnenom poučení je potrebné urobiť vhod-
ný písomný záznam. Záznam o poučení preukazu-
je splnenie povinnosti spoločnosti pred dozorným 
orgánom. 

Spoločnosť by teda mala zaistiť uskutočnenie ško-
lenia o ochrane osobných údajov napríklad pro-
stredníctvom vhodného dodávateľa alebo využiť 
služby e-learningu. Poučenie odporúčame realizo-
vať prostredníctvom služieb odborníka.

o spolupráci alebo obdobný dokument, ktorým sa 
zakladá právny vzťah medzi spoločnosťou a kon-
krétnou osobou.

V rámci pokynov spoločnosti by mali byť 
vymedzené:
• osobné údaje, ku ktorým má mať konkrétna 
osoba prístup na plnenie jej povinností alebo úloh
• postupy, ktoré je poverená osoba povinná uplat-
ňovať pri spracúvaní
• spracovateľské operácie, na ktorých výkon je po-
verená osoba oprávnená
• zodpovednosť za porušenie GDPR

Pokyny spoločnosti by sa nemali vzťahovať len na 
informačný systém ako celok, ale mali by obsaho-
vať vymedzenie jednotlivých účelov podľa zázna-
mov o spracovateľských činnostiach.

Najvýznamnejšou časťou je však samotné poučenie 
a vzdelávanie poverených osôb. Vašich zamestnan-
cov by ste mali poučiť o podmienkach spracúva-
nia a ochrany osobných údajov podľa GDPR, ako 
aj o jednotlivých vykonávaných bezpečnostných 
opatreniach.

Poučenie nemá byť len administratívnou činnos-
ťou spoločnosti. Podpísanie záznamu o poučení 
za žiadnych okolností nepredstavuje poučenie za-
mestnanca v pravom slova zmysle. Uskutočnenie 
dôsledného poučenia zamestnanca je potrebné naj-
mä vzhľadom na to, že ľudské zlyhanie je dôvodom 
vzniku väčšiny bezpečnostných incidentov. Jeho 
uskutočnenie je zároveň indikátorom miery zodpo-
vednosti spoločnosti v prípade porušenia ochrany 
osobných údajov.

Poučenie zamestnanca by malo objasniť jeho po-
vinnosti pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, 
pri porušení ochrany osobných údajov, ako aj bez-
pečnostné opatrenia, ktoré je potrebné realizovať 
pri každodennej činnosti zamestnanca. Zároveň 
by sa mali poskytnúť informácie o povinnosti za-
chovávania mlčanlivosti, či o podmienkach práce 
na diaľku. Poučenie by nemalo predstavovať len 
jednorazovú činnosť. Je vhodné, aby spoločnosť Foto: Shutterstock
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Múdro a spoľahlivo vám poradíme
s problematikou GDPR, obráťte sa na nás.
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Myslíte si, 
že vás sa GDPR netýka?

„Nás sa GDPR netýka, 
 veď predsa zákazník si vypĺňa  údaje sám, 
 pretože to potrebuje on.“
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„Naša spoločnosť by predsa 
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CEZ IPO 
VZNIKAJÚ MILIONÁRI 
Z VEČERA DO RÁNA
Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Cez IPO vznikajú milionári z večera do rána

cenového rozpätia 34 – 38 dolárov. 
Dosiahnutá cena ocenila hodnotu ce-
lej firmy Facebook na 104 miliárd do-
lárov. Išlo teda o jedno z najväčších 
upisovaní akcií v histórii technolo-
gického sektora a suverénne najväč-
ším v histórii internetu. Už tu mnohí 
experti hovorili, že ide o šialenstvo 
a že jedna sociálna sieť nemôže mať 
takúto hodnotu. Mark Zuckerberg aj 
po IPO držal v spoločnosti 22-per-
centný podiel a kontroloval 57 % 

Facebook
Sociálna sieť Facebook mohla do-
siahnuť to, o čom iné startupy len 
snívali. Firma sa mohla stať skutočne 
fenomenálnym a silným burzovým 
hráčom. Jeho IPO však čiastočne 
nieslo znaky bubliny dot–com. IPO 
spoločnosti Facebook sa uskutočnilo 
18. mája 2012 a spoločnosť umiest-
nila na trhu 421 miliónov akcií za 
cenu 38 USD za akciu. To zodpo-
vedalo hornej hranici stanoveného 

hlasovacích práv. To však nebolo 
všetko. Facebook bol v princípe vo 
svojej najvyššej kondícii práve pri 
vstupe na burzu. Rýchlo klesal a mi-
nimum dosiahol na začiatku septem-
bra 2012. Cena za akciu sa zastavila 
na hodnote 17,73 USD. Dnes síce 
Facebook narástol, ale po IPO nasta-
la doslova niečo ako burzová panika. 

Alibaba
Zatiaľ najväčšie IPO v histórii sa 
odohralo v septembri 2014 a svo-
jou výškou je dodnes neprekonanou 
udalosťou v burzovom svete. Keď na 
burzu totiž vstúpila skupina Alibaba, 
pod ktorej krídla patrí aj Aliexpress, 
investori zaplatili za 368 miliónov 
akcií dvadsaťpäť miliárd dolárov a vy-
kúpili tak prakticky 15 % spoločnosti. 
A veľkým výpredajom sa to neskon-
čilo, na rozdiel od iných IPO, ktoré 
sa neskočili vždy slávne, Alibaba láka 
aj naďalej. Za týmto úspechom sto-
jí niekdajší čínsky učiteľ angličtiny 
Jack Ma. Tri najväčšie IPO histórie 
sú spojené s čínskymi firmami. Za 

Vo svete financií je IPO niečo ako kométa. 
Objaví sa a môže to znamenať veľké veci, 
ale aj obrovské. Ide o skratku Initial public 
offering, čo v preklade znamená prvá verejná 
ponuka akcií. Je to moment, keď nejaká 
spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu 
a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. 
A do toho momentu sa vo firmách a často aj 
v portfóliách investorov dejú zásadné zmeny.
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základného imania .  Tal ianska 
spoločnosť pôsobí na plynáren-
skom a elektrickom trhu v Európe 
a Amerike a spolu v 34 krajinách. 
Má viac ako 72 miliónov koncových 
používateľov na celom svete, vráta-
ne Slovenska. 

IPO	je	šanca	stať	sa	
miliardárom	na	počkanie
Pri IPO ide vlastne o snahu navýšiť 
kapitál spoločnosti a zároveň je to 
cesta, ako vyrobiť miliardárov na 
počkanie. Žiadna cesta k miliónom 
nie je rýchlejšia ako IPO. V praxi to 
znamená, že spoločnosť ponúkne 
akcie medzi investormi na burze. Čo 
sa vtedy stane? Ľudia začnú nakupo-
vať. Aj malý podiel v spoločnosti sa 
tak počas IPO môže nafúknuť na mi-
liardový balíček. Azda najzaujímavej-
ším miliardárom vďaka IPO je David 
Choe. Tento muž vymaľoval kance-
láriu Facebooku, keď to bola málo 
známa firma a bol platený podielom 
vo firme namiesto peňazí. Vtedy 
Facebook žiadnu veľkú hodnotu ne-
mal, no po IPO jeho „bezvýznamný“ 
podiel predstavoval 200 miliónov 
dolárov.  

General	Motors
Výrobca klasických amerických 
automobilov sa spájal mnoho ráz 
práve s obavami o prežitie. V roku 
2008 nad ním visela hrozba zániku. 
Americká vláda musela súkromnú 
spoločnosť zadotovať gigantickou 
pôžičkou 50 miliárd dolárov. To sta-
čilo na to, aby sa General Motors 
dostal opäť do dobrých čísel a roz-
hodol sa aj pre razantný krok. Už 
v roku 2010 zažil fenomenálny co-
meback a pripravil IPO, vďaka kto-
rému sa hodnota firmy, ktorú bolo 
potrebné zachraňovať, vyšvihla na 
20,1 miliardy dolárov. Ide o jeden 
z najväčších návratov a zároveň 
o najväčšiu IPO, akú dovtedy doká-
zala vytvoriť spoločnosť so sídlom 
v USA.
  
Enel
Talianska spoločnosť Enel sa roz-
hodla ísť na burzu v  roku 1999. 
Okamžite sa tento počin stal naj-
väčším IPO v Európe, keďže spoloč-
nosť dosiahla hodnotu 17,4 miliardy 
dolárov. Doposiaľ je to najväčšie IPO 
európskej firmy. Ide o jednu z mála 
svetových spoločností s  fenome-
nálnym IPO v histórii, ktorá pôsobí 
aj priamo na Slovensku. Do obehu 
posunula 3,8 miliardy kmeňových 
akcií, čo predstavovalo  31,74  % 

spoločnosťou Alibaba sú v závese dve 
čínske banky – Agricultural Bank of 
China a Industrial and Commercial 
Bank of China.

VISA
Písal sa rok 2008 a celý svet doslova 
mučila kríza. Nedalo sa predpokla-
dať, že to bude rok veľkých IPO a in-
vestičných možností, ktoré prinesú 
veľké výzvy, a predsa. Zlú náladu na 
trhoch zmenila transakcia týkajúca 
sa práve tejto kartovej spoločnosti. 
Práve toto bol aj svetlý signál, že rok 
2008 nie je koncom všetkých dob-
rých čias na burze. Spoločnosť VISA 
dokázala pripraviť IPO, vďaka ktoré-
mu zaknihovala hodnotu 17,9 miliar-
dy dolárov. Už o rok neskôr sa ukáza-
lo, že kúpiť si v roku 2008 akcie VISA 
bol jeden z najlepších krízových kro-
kov. Návratnosť bola po prvom roku 
219 percent.

Cez IPO vznikajú milionári z večera do rána ·	BANKY	A	POISŤOVNE	

Zatiaľ najviac pri 
vstupe na burzu 

zarobila spoločnosť 
Alibaba. Investori 

zaplatili za 368 
miliónov akcií 

25 miliárd dolárov.

Jednu z najväčších 
IPO má na konte 
spoločnosť Enel, v roku 
1999 získala miliardy 
dolárov.

Foto: Shutterstock
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súm, alebo jednorazový vklad vyššej sumy. Na 
výber je nespočetné množstvo rôzne zameraných 
fondov. Od najrizikovejších akciových alebo komo-
ditných fondov, cez zmiešané realitné fondy až po 
bezpečné dlhopisové fondy alebo fondy peňažného 
trhu.

Pri podielových fondoch je dôležité nastavenie 
poplatkov za investíciu. Dva najčastejšie poplatky 
sú vstupný a priebežný poplatok. Priebežný popla-
tok je už zahrnutý vo výkonnosti fondu, a preto je 
to aj takzvaný skrytý poplatok. Práve tento popla-
tok však v konečnom dôsledku rozhoduje o celko-
vom výnose. Vysoký priebežný poplatok výrazne 
znižuje celkovú výnosnosť investície.

Investovanie	na	dôchodok
Pri využití druhého a tretieho dôchodkového 
piliera sa oveľa častejšie používa slovo „spore-
nie“ na dôchodok. Aj v tomto prípade však ide 

Kam	investovať	dlhodobo?
Pri akomkoľvek investovaní je dôležité vnímať 
vzťah medzi časovým horizontom, rizikom a oča-
kávaným výnosom. Netreba zabudnúť ani na likvi-
ditu investície, teda možnosť vybrať finančné pro-
striedky aj v priebehu investovania. Platí, že čím 
vyššie riziko, tým vyšší výnos. Riziko sa zvyčajne 
dlhším obdobím investovania znižuje. Ak by počas 
prvých rokov investovania došlo k výraznému pre-
padu, stále je pred investorom ešte dlhé obdobie, 
počas ktorého by prípadná strata mala byť vyma-
zaná. Dôležité teda je, aby investor, ktorý investuje 
dlhodobo, nepodliehal panike a nezbavoval sa svo-
jich aktív pri krátkodobých výkyvoch. 

Podielové fondy
Podielové fondy ponúkajú najviac možností pre 
bežných retailových investorov. Nie je vôbec pod-
statné, či ide o pravidelné investovanie menších 

PRI DLHODOBOM INVESTOVANÍ 
JE DÔLEŽITÉ NEPANIKÁRIŤ 

Investovanie je pojem, ktorý znamená dočasné 
uloženie voľných peňažných prostriedkov do 
aktív, u ktorých sa predpokladá rast hodnoty. 
Cieľom investora je profitovať na raste hodnoty 
aktív. Investovanie je obyčajne proces, ktorý trvá 
dlhšie obdobie. Dlhodobo investovať znamená, 
že investor sa rozhodne investovať svoje 
peniaze na obdobie minimálne päť rokov. Oveľa 
častejšie však ide o horizont 20 až 40 rokov.  

Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE · Pri dlhodobom investovaní je dôležité nepanikáriť 
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o investovanie, ktoré je založené na úplne rovna-
kom princípe ako investovanie do podielových 
fondov. Aj dôchodkové spoločnosti investujú do 
veľkých fondov, ktoré združujú obrovské množstvo 
aktív. Najmä pri treťom pilieri je dôležité všímať si 
výšku poplatkov. Tie sú obyčajne vyššie ako sú pri 
priamom investovaní do podielových fondov. Preto 
ak zamestnávateľ neprispieva na tretí pilier, tento 
produkt sa neoplatí.

ETF fondy
ETF fondy (exchange-traded funds) sú zaujíma-
vou možnosťou pre investorov, ktorí uprednost-
ňujú samostatnú správu aktív, a pritom sa nechcú 
vzdať možnosti investovania do indexov alebo 

fondov. Nevýhodou ETF fondov sú poplatky za 
každú realizovanú transakciu. Preto ak niekto 
plánuje investovať 50 eur mesačne, ETF fondy ne-
budú tou správnou voľbou. Táto nevýhoda však je 
výhodou pre veľkých investorov, ktorí raz za čas 
nakúpia nejaký objem aktív, zaplatia transakčný 
poplatok a už žiadne iné poplatky sa ich netýkajú. 
Jednoznačne však platí, že samostatné investova-
nie prostredníctvom ETF fondov nie je pre investo-
rov – začiatočníkov.

Individuálne	akcie,	komodity	
a dlhopisy
Individuálne investovanie prostredníctvom 
búrz je už naozaj len pre skúsených investorov. 
Samozrejme, skúšať môžu aj začiatočníci, ale ris-
kujú, že prídu o počiatočný vklad. Investovanie na 
burze je možné cez brokerské spoločnosti. Veľký 
rozdiel je, či ide o brokera, ktorý ponúka priamy 
nákup konkrétnych akcií alebo dlhopisov, alebo ide 
o brokera, ktorý ponúka len investovanie prostred-
níctvom takzvaných CFD kontraktov. 

CFD kontrakty sú využívané mnohými bro-
kermi, ktorí takto ponúkajú možnosť retailovým 
klientom obchodovať s finančnými aktívami, ktoré 
sú kótované na burzách. Veľkým rozdielom však je, 
že pri nákupe týchto kontraktov investor nevlastní 
reálne finančné aktívum. Nemá teda nárok ani na 
dividendy. CFD kontrakty len kopírujú cenu pod-
kladového aktíva. Pri dlhodobom investovaní tak 
môže byť jednoznačne výhodnejšie investovať cez 
veľkých serióznych brokerov, u ktorých existuje 
možnosť nakúpiť konkrétne akcie, komodity alebo 
dlhopisy.

Riziko sa zvyčajne dlhším 
obdobím investovania znižuje. 
Ak by počas prvých rokov 
investovania došlo k výraznému 
prepadu, stále je pred investorom 
ešte dlhý čas na prípadné 
vymazanie strát.

Pri dlhodobom investovaní je dôležité nepanikáriť · INVESTOVANIE

Foto: Shutterstock
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v ktorom by sa cena akcií mala vrátiť na predošlé 
úrovne a ďalej rásť. Historicky sa tak zatiaľ vždy 
stalo.

Akcie teda nie sú vhodným investičným artiklom 
tesne pred koncom doby investovania, napríklad 
pred odchodom do dôchodku. S blížiacim sa kon-
com investovania je lepšie zvoliť radšej bezpečnejší 
investičný nástroj.

Radšej	dlhší	časový	horizont
Je dobre známe, že akcie patria medzi rizikové 
investičné nástroje. Investori by preto mali zvo-
liť dlhší časový horizont. Je to najmä kvôli tomu, 
že pri investovaní do akcií hrozia výrazné, no 
krátkodobé prepady v cene akcií. Môže ísť o de-
siatky percent ročne. Stáva sa tak najmä v obdo-
biach kríz a recesií, ktoré sa pravidelne opaku-
jú. Po recesii však vždy prichádza obdobie rastu, 

INVESTOVANIE DO AKCIÍ 
JE BEH NA DLHÉ TRATE 

Investovanie do akcií je najrozšírenejším 
druhom investovania na svete. Existuje viacero 
spôsobov, akými sa dá do akcií investovať 
a každý má svoje klady aj zápory. Investovanie 
do akcií patrí k rizikovým formám investovania, 
kde však ako odmenou je vyšší očakávaný 
výnos. Samozrejme, nikde sa nedá dopredu 
predpovedať, či investícia do akcií bude 
zisková, ale história dokazuje, že investovanie 
do akcií bolo vždy výnosnejšie ako investovanie 
do menej rizikových produktov, napríklad 
do dlhopisov či fondov peňažného trhu. 

Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE · Investovanie do akcií je beh na dlhé trate
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Akým	spôsobom	investovať	do	akcií?
Investori majú na výber niekoľko možností, akým 
spôsobom investovať. Výber závisí od viacerých 
faktorov, ktoré treba zvažovať. Patria k nim:
• periodicita investície,
• časový horizont,
• investícia do jednej alebo viacerých akcií,
• skúsenosti s investovaním,
• vzťah k riziku.

Väčšina bežných investorov investuje do širokého 
portfólia akcií a využíva pri tom akciové podielové 
fondy. Tie sú dostupné pre prakticky kohokoľvek 
a investor môže investovať už od 20 eur mesač-
ne. Takisto výber akciových podielových fondov je 
veľmi bohatý. Na výber sú úzko profilované fondy, 
napríklad akcie ťažobných spoločností alebo akcie 
spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou v ju-
hovýchodnej Ázii, ale aj možnosť investovania do 
širokého portfólia. K dispozícii je výber svetových 
akciových titulov, akciové trhy Severnej Ameriky 
a podobne.

Investori, ktorí majú s finančnými trhmi skúse-
nosti, majú na výber aj ďalšie možnosti investo-
vania. V prípade záujmu o kúpu napríklad akcií 
jednej konkrétnej spoločnosti môžu využiť služby 
brokera na konkrétnom finančnom trhu. Cez vy-
braného brokera si investor otvorí obchodný účet, 
pošle si naň finančné prostriedky a sám si nakúpi 
konkrétny počet akcií vybraného titulu. Vždy je 
vhodné uskutočniť takéto transakcie cez overeného 

a regulovaného finančného brokera. Týmto spôso-
bom by mal investovať len investor, ktorý dokonale 
rozumie princípom finančných trhov a takisto in-
vestičnému riziku. V prípade použitia investičnej 
páky by mal byť investor zvlášť opatrný.

Akousi kombináciou medzi podielovými fondmi 
a klasickými brokermi sú ETF fondy. ETF fondy sú 
vhodné najmä pre investorov, ktorí si chcú spra-
vovať svoje investície sami, ale chcú investovať do 
širšieho portfólia naraz. Majú možnosť napríklad 
investovať priamo cez konkrétny akciový index, 
ktorý zahŕňa veľký počet konkrétnych akcií na 
vybranom trhu. Napríklad index S&P 500 zahŕňa 
akcie 500 amerických spoločností s najvyššou tr-
hovou kapitalizáciou. Výhodou ETF fondov sú vý-
razne nižšie priebežné poplatky a žiadny vstupný 
poplatok. Na druhej strane, v prípade investovania 
pravidelných nízkych súm, nie sú ETF fondy vhod-
né. Poplatky sú totiž účtované v závislosti od počtu 
transakcií, a tých by bolo v prípade častých objed-
návok neúmerne veľa vo vzťahu k objemu investo-
vaných prostriedkov.

Akcie sa môžu prepadnúť 
o desiatky percent ročne, následne 
sa však vracajú k rastu. Investor 
by mal byť schopný krátkodobé 
výkyvy zvládnuť.

Foto: Shutterstock
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tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom 
sporení,“ upozorňuje rezort financií.

Poslanci v rámci legislatívneho procesu navrhovali 
zohľadňovať početnosť domácností. Výška príjmu, 
pri ktorej by ešte existoval nárok na štátnu prémiu, 
by sa zvyšovala, ak by v spoločnej domácnosti žilo 
viac osôb. Hranicu príjmu by malo zvyšovať aj kaž-
dé maloleté dieťa v domácnosti. Pozmeňovací ná-
vrh však neprešiel. 

Do úvah klientov o štátnej prémii vstupuje podľa 
nových pravidiel výplatná páska. „Po novom sa 

zúži okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. 
Prémia sa bude vyplácať stavebným sporiteľom – pl-
noletým fyzickým osobám iba v prípade, ak ich prie-
merný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných 
príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národ-
nom hospodárstve SR. Toto opatrenie sa bude týkať 
všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane 

ZMENY V STAVEBNOM 
SPORENÍ PREŠLI 
PARLAMENTOM, 
DOSTUPNOSŤ ŠTÁTNEJ PRÉMIE 
SA ZHORŠÍ 

Poslanci schválili zmeny v stavebnom 
sporení. Vyplácanie štátnej prémie sa 
obmedzí, prostriedky sa budú dať využiť len 
na vybrané účely. Za hlasovalo 77 poslancov, 
proti bolo iba 24 zákonodarcov. Stavebné 
sporenie bude menej atraktívne, obmedziť 
by sa malo aj množstvo medziúverov. 

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Zmeny v stavebnom sporení prešli parlamentom, dostupnosť štátnej prémie sa zhorší 
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Ministerstvo financií zároveň prišlo s úpravou, od 
ktorej si sľubuje zníženie objemu čerpania medzi-
úverov. „Ďalším opatrením je vylúčenie poberania 
štátnej prémie počas čerpania a splácania medzi-
úveru. Medziúvery tvoria až 90 % z celkového 
portfólia úverov stavebných sporiteľní, pričom ob-
jem novoposkytovaných medziúverov veľmi výraz-
ne, približne až 15-násobne, prevyšuje objem novo-
poskytovaných zvýhodnených stavebných úverov. 
Štát tak prostredníctvom štátnej prémie prevažne 
podporuje poskytovanie komerčných úverov na 
bývanie na úkor zvýhodnených stavebných úverov. 

Zámerom ministerstva je preto znížiť objem ko-
merčných medziúverov,  nie však zakázaním alebo 
iným priamym obmedzením. Pôjde o demotivova-
nie sporiteľa, ktorý nebude mať nárok na štátnu 
prémiu, ak si vezme medziúver. Zmena sa dotkne 
iba nových zmlúv o medziúvere uzatvorených od 
účinnosti zákona,“ upozorňuje MF SR. 

Minimálna percentuálna výška štátnej prémie sa 
mení z 5 % na 2,5 %, výška maximálnej štátnej 
prémie však stúpa zo 66,39 na 70 %. V podstate 
to znamená, že výška štátnej prémie nebude 5 % 
z ročného vkladu, ale iba polovica. 

Dôležité bude aj to, kedy klienti zmluvu o staveb-
nom sporení uzavrú. Zmeny okolo štátnej prémie 
sa totiž týkajú aj nároku v prvom roku sporenia. 
Klienti, ktorí uzavrú zmluvu o stavebnom spore-
ní v druhom polroku, nebudú mať možnosť získať 
maximálnu štátnu prémiu, ale iba najviac polovicu. 
„Po novom tak bude platiť, že ak stavebný sporiteľ 
uzavrie zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok 
na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť 
polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustano-
venej zákonom. Opatrenie sa, samozrejme, bude 
vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom spore-
ní,“ hovorí ministerstvo.

Zároveň už nebude možné použiť peniaze zo spo-
renia na čokoľvek. Ruší sa inštitút „priateľských 
sporiteľov“. Novela už neumožní šetriť šesť rokov 
a viac, poberať štátnu prémiu, no nečerpať úver. 
Takéto prostriedky sa v súčasnosti dajú použiť na 
čokoľvek. 

Zmeny v stavebnom sporení prešli parlamentom, dostupnosť štátnej prémie sa zhorší ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Rezort financií chce obmedziť 
čerpanie medziúveru, klienti 
s medziúverom nebudú mať 
k dispozícii štátnu prémiu.

Stavebné sporenie bude účelovo 
viazané, štátna prémia bude 

menej dostupná.

Foto: Shutterstock
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agenta znamená nižšiu províziu. „Provízia je nižšia 
o 13,33 %, a to bez ohľadu na výšku úveru a výš-
ku zľavy, ktorú sprostredkovateľ so SLSP dohodol,“ 
upozorňuje Marián Bulík, finančný analytik OVB 
Allfinanz Slovensko. Zmena podmienok je aktuálna 
od 1. júla tohto roku. 

„Myslím si, že toto nie je správna cesta, a to naj-
mä kvôli neúmernosti zníženia provízie voči výške 

Z pohľadu sprostredkovateľov je nepravdepo-
dobné, že tento krok výrazne menil fungovanie 

trhu. Takýto prístup k agentom je na trhu totiž 
výnimkou. 

Znížené	provízie	za	nižší	úrok
Rozhodnutie SLSP sprostredkovateľov rozhodne 
neteší, sprostredkovaná zľava pre klienta totiž pre 

NIŽŠIE PROVÍZIE 
ZA LEPŠIE PODMIENKY 
ÚVERU PRE KLIENTA?

Rozruch na sprostredkovateľskom trhu vyvolalo 
rozhodnutie Slovenskej sporiteľne zmeniť 
provízny poriadok týkajúci sa finančných 

sprostredkovateľov. V duchu nových pravidiel 
získa agent od banky nižšiu províziu v prípade, 

že pre klienta v Slovenskej sporiteľni (SLSP) 
dohodne nižšiu úrokovú sadzbu k úveru. 

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Nižšie provízie za lepšie podmienky úveru pre klienta? Ojedinelý výstrelok, ktorý sa neujme, tvrdia agenti

OJEDINELÝ VÝSTRELOK, KTORÝ 
SA NEUJME, TVRDIA AGENTI
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zľavy z úroku. Nezáleží totiž na tom, či sprostred-
kovateľ dohodne zníženie úroku o 5 alebo 10 % 
z jeho pôvodnej výšky. Jeho provízia bude v kaž-
dom prípade znížená o 13,33 %,“ dopĺňa. 

Z podmienok, ktoré SLSP nastavila, vyplýva, že 
banka chce podporiť sprostredkovanie viacerých 
svojich produktov súčasne. „Ak sa sprostredkovateľ 
rozhodne pre neštandardnú zľavu, teda takzvanú 
kompetenciu, stále môže dostať províziu v rovna-
kej výške ako pôvodne, stačí ak si klient úver po-
istí. Jediný prípad, kedy sme provízie upravovali 
smerom nadol, je ten, keď sprostredkovateľ pou-
žije kompetenciu a súčasne klienta nechráni pois-
tením,“ hovorí Ladislav Husár, riaditeľ externého 
predaja SLSP. 

Zo stanoviska banky zároveň vyplýva, že si in-
terne upravuje podmienky fungovania distribuč-
ných kanálov. „Súčasne platí, že týmto krokom 
chceme zrovnoprávniť pravidlá pre všetky naše 
distribučné kanály, teda pre pobočky aj pre exter-
ných sprostredkovateľov. Faktom je, že takzvané 
kompetencie, teda dodatočné zníženie úrokovej 
sadzby, boli pôvodne zavedené tak, aby sa posky-
tovali výnimočne,“ hovorí Husár. 

Agenti	hovoria	o	treste
Samotní sprostredkovatelia prijali toto rozhod-
nutie, pochopiteľne, veľmi negatívne. „Krok SLSP 
vnímam ako trestanie sprostredkovateľa nižšou 
províziou za vylepšovanie podmienok pre klien-
ta,“ hovorí Martin Lancz, predseda predstaven-
stva Asociácie finančných sprostredkovateľov 
a finančných poradcov (AFISP). „Takéto obme-
dzovanie provízií prichádza zo strany SLSP v ne-
vhodnom čase. SLSP sa pre tento krok rozhodla 

bezprostredne po tom, čo parlamentom prešlo v 
oklieštenej podobe obmedzenie provízií sprostred-
kovateľov za sprostredkovanie úverov,“ dopĺňa.
 Ostatní trhoví hráči bankového sektora sa podob-
nému prístupu k sprostredkovateľom vyhýbajú. 
„Celý ostatný trh sa namiesto zhoršovania provízií 
pre sprostredkovateľov snaží ísť pozitívnym spô-
sobom ich motivácie pomocou krížového predaja. 
Myslím si, že takýto ojedinelý postup jedinej banky 
sa neujme na trhu,“ hovorí Lancz.

 Martin Lancz zároveň upozorňuje na to, že 
dohadovanie nižších úrokových sadzieb zo stra-
ny agenta pre klienta je „bežný jav“. „Až do 80 % 
trhu s novými hypotékami dnes obsluhujú veľké 
maklérske siete, ktoré vyberajú tie najlepšie pro-
dukty a zároveň sa starajú o klienta. Práve dlho-
dobá starostlivosť o klienta je pre agentov naj-
zaujímavejšia. My nemôžeme klientovi o nejakom 
produkte tvrdiť, že je najlepší, pokiaľ to tak nie je. 
To si nemôžeme dovoliť, ak chceme s konkrétnym 
klientom dlhodobo spolupracovať,“ hovorí Lancz.

 „Zákon o finančnom sprostredkovaní agentom 
priamo zakazuje získavať benefity na úkor klienta. 
Na základe práce sprostredkovateľov pri vytvára-
ní konkurenčného prostredia sa významne znížili 
úrokové sadzby na hypotékach, rovnako sa pod tla-
kom agentov skvalitnilo aj rizikové krytie klienta 
pri poistení,“ upozorňuje. 

Nižšie provízie za lepšie podmienky úveru pre klienta? Ojedinelý výstrelok, ktorý sa neujme, tvrdia agenti · FINANCIE

Nižšie provízie sa agentom 
rozhodla vyplácať Slovenská 
sporiteľňa v prípade, že agent 
dohodne klientovi výhodnejšie 
podmienky úveru.

Foto: Shutterstock
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„dovolenky“ aj do práce a bežného života, uvidíte, 
že strata letných dní nebude tak bolieť. 

Pomodoro
Technika, ktorá je super na zvládanie každoden-
ných povinností a jej sila sa ešte viac prejavuje 
v prípade, ak ste boli vystavení oddychu. Ten totiž 
logicky rozloží vaše pracovné bio hodiny a nastaviť 
sa opäť na pracovné dni nebýva najľahšie. Technika 
pomodoro efektívne dokáže zlepšiť výkon aj zacho-
vať pohodu, za akou sa vám cnie. Pracujte inten-
zívne 25 minút a následne plnohodnotne 5 minút 
oddychujte. Žiadne maily, sociálne siete, ale plno-
hodnotný oddych. Reset, reštart. Po štvrtej malej 
prestávke prichádza veľká 15- až 30-minútová pre-
stávka. Takto sa mozog udržiava celý čas čerstvý a 
výkonný. Oddych môžete využiť práve na rituály, 
ktoré ste mali na dovolenke.

Prejdite	na	singletasking
Dovolenkári venujú pozornosť zvyčajne len jed-
nej činnosti, napríklad plávaniu, turistike či inej 

Návrat	je	ako	strata
Zaujímavé je, že v podstate nikomu nie je smutno 
za prácou, povinnosťami, termínmi a poradami. 
No len čo sa lúčime s morom, plážou, oddychom 
a dlhým ničnerobením, naše telo reaguje ako pri 
strate alebo opustení blízkeho človeka. Môže prísť 
depresia a úzkosť. Najmä ak nám pekné chvíle 
okamžite nahradia povinnosti. Preto psychológ 
Josh Klapow radí staviť na pár dní pohodového od-
dychu. Pokojne zájdite aj do práce, uprace si kan-
celáriu, strávte jeden-dva dni ešte bez pracovného 
nasadenia. To vášmu telu dodá pocit, že oddych 
a pekné chvíle nemusíte zažívať len mimo prá-
ce, ale aj doma, s blízkymi a priateľmi. Smútok sa 
môže ľahko zmierniť.

Doprajte	si	príjemnosti	z	dovolenky
Poradca na zorganizovanie práce Kim Wensel od-
porúča nezbaviť sa dovolenky úplne. Ak ste si 
pri mori ráno vychutnali obľúbený čaj, robte to 
aj v práci, ak vás tešila prechádzka, zabezpečte si 
prechádzku aj doma. Ak si takto prenesiete kúsok 

NÁVRAT K PRACOVNÝM 
POVINNOSTIAM. 

TIETO TECHNIKY POMÔŽU

Tohoročné leto je definitívne preč a jeseň je opäť 
plná povinností. Hoci je podovolenková depresia 

oficiálna diagnóza, ktorá kosí pri nástupe 
do práce ako októbrová chrípka, dá sa jej vyhnúť. 

Autor:	Marek	Mittaš

VOĽNÝ	ČAS	· Návrat k pracovným povinnostiam. Tieto techniky pomôžu
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forme relaxu. Ak by ste chceli piť, šnorchlovať, 
pozorovať slnko a ešte aj čítať knihu naraz, do-
volenka by bola rovnako stresujúca a nepohodlná 
ako práca. Dovolenkári teda vymieňajú multi-
tasking za singletasking. A hoci mnohí zamestná-
vatelia priam vyžadujú jedincov nastavených na 
multitasking, môže to byť problém. Výskum na 
Stanfordskej univerzite už pred takmer desiati-
mi rokmi potvrdil, že ľudia, ktorí sa venujú mul-
titaskingu, sú menej výkonní ako tí, ktorí robia 
jednu vec za druhou. 

Ľudský mozog totiž nevie robiť viac vecí naraz. 
Iba preskakuje z jednej na druhú, a to vyvoláva 
pocit, že sa dejú súčasne. Nedejú, akurát sa zni-
žuje sústredenie a aj výkon samotný. Ak po dovo-
lenke neupadnete do systému multitaskingu, ale 
začnete robiť jednu vec za druhou, budete všet-
ko zvládať lepšie, v pohode a dokonca rýchlejšie. 
Podovolenkový stres opadne. 

Dôležité	je	povedať	nie
Túto techniku vám na udržanie si psychického 
zdravia odporučí každý psychológ. A jej dôležitosť 
stúpa práve v období po dovolenke, keď na plecia 
ľudí padajú všedné povinnosti. Vtedy je namieste 
povedať nie a neprijímať. Nesnažte sa nabaliť si po 
dovolenke okamžite nové pracovné úlohy, najprv 
vyriešte jednu za druhou tie, ktoré sa vám nazbie-
rali počas oddychových dní.

Technika	domino
Je to v princípe jednoduché a po návrate z dovolenky 
vám to ochráni nervy, zabráni stresu a pomôže akli-
matizovať sa s menším úsilím na pracovné nálady 
okolo. Technika domino znamená, že začnete ako 
prvé robiť činnosti, ktoré stačí spraviť raz, ale efekty 
z nich sú dlhodobé. To znamená, že uprednostníte 
vec, ktorá na dlho vyrieši niektorú širšiu oblasť. Môže 
ísť napríklad o novú investíciu, prenájom, jednodu-
cho niečo, čo vyriešite preto, aby ste sa o mnoho ďal-
ších vecí nemuseli starať. Môže to byť napríklad aj to, 
že s niektorou prácou alebo projektom sa rozlúčite. 

GTD 
Názov tejto techniky vychádza z anglického Getting 
things done, teda dokonči veci. Je to metóda, ktorú 
vytvoril expert na riadenie tímu David Allen. Po návra-
te z dovolenky pomôže výrazne znížiť stres z návratu 
do pracovného prostredia. Jej princípom je pravidlo 
dvoch minút. To znamená, že ak vám vybavenie alebo 
dokončenie úlohy zaberie menej ako dve minúty, urob-
te ju okamžite ako príde. Tak máte na počkanie mno-
ho vecí hotových a nemusíte na ne myslieť. Ďalšou 
výzvou je následné rozdelenie veľkých úloh na mikro-
kroky, ktoré postupne odkrajujete. Takéto malé kroky 
prinášajú veľké celky, a čo je najdôležitejšie, rozdelenie 
vám pomôže vyhnúť sa pocitu, že po dovolenke na vás 
čaká kopa povinností, ktoré by sa inak zdali také veľké, 
že ich ani nemáte šancu stihnúť a vybaviť. 

Návrat k pracovným povinnostiam. Tieto techniky pomôžu ·	VOĽNÝ	ČAS
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NAJLEPŠIE 
UNIVERZITY SVETA 
SPÁJAJÚ TRADÍCIU, TALENT 
A NAJLEPŠIE PODMIENKY
Autor:	Marek	Mittaš

VOĽNÝ	ČAS	· Najlepšie univerzity sveta spájajú tradíciu, talent a najlepšie podmienky

Top	vzdelanie,	top	ľudia
Bez ohľadu na to, či pôrodnosť klesá, 
alebo stúpa, najlepšie univerzity na 
svete sú prístupné len pre tie najlepšie 
mozgy a vždy vyberajú len malé per-
cento z uchádzačov. A to nielen v rám-
ci svojej krajiny, ale z celého sveta. Je 
známe, že na najlepších univerzitách 
študenti „zdieľajú“ nielen vedomosti, 
ale aj záľuby. Študujú tu ľudia z celé-
ho sveta a už pred promóciami sa tu 
tvoria medzinárodné priateľstvá, kto-
ré pretrvávajú aj v nasledujúcich ro-
koch. Tí najúspešnejší študenti totiž 
nedostávajú len diplom, ale doslova 
svetové kontakty. 

Získať punc prestížnej univerzi-
ty je extréme náročné. Zohľadňuje sa 
výučba, výskum, odbornosť poznat-
kov, medzinárodný dosah, medziná-
rodné kapacity, citácie školy, výskumy 
a množstvo ďalších ukazovateľov, 
ktoré zaručia, že škola má top meno. 
Rebríček sa občas jemne mení, ale už 
dlhé roky sú kráľovnami stále rovnaké 

Aj tento september otvoria brány 
najlepšie univerzity sveta. Diplom z nich 
je nielen vstupenkou k práci snov, ale aj 
do spoločnosti, kam sa študenti, ktorí 
študujú len kvôli titulu, nikdy nedostanú. 
Univerzita totiž nie je len o vzdelaní.

Foto: Shutterstock
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množstva prelomových objavov 
a dodávajú technológie pre NASA.  

Stanford
Univerzita, ktorá má v súčasnos-
ti medzi mladými najväčší cveng. 
Dôvod? Oficiálne je to najúspešnejšia 
univerzita v oblasti startupov. Práve 
tu študovali Ser gey Brin z Google, 
Ma rissa Ma yer z Yahoo, Evan Spie-
gel zo Snap chat. A to sú len jedni 
z mnohých. Škola je postavená nie-
len na tlaku na vzdelávanie, ale aj na 
súťaživom duchu medzi študentmi. 
Aj preto má Stan ford povesť hlavnej 
zásobárne pre Si li con Val ley.

Univerzita bola založená v roku 
1891 a názov nesie po zakladateľovi 
Lelandovi Stanfordovi, ktorý sa stal 
neskôr guvernérom štátu Kalifornia 
a taktiež senátorom. Dnes počet štu-
dentov presahuje 10 000. 

ETH	Zürichu
Švajčiarsky technologický inštitút 
bol založený v roku 1854 ako prvá 
spolková vysoká škola vo Švajčiarsku. 
ETH Zürich je jednou z popredných 
svetových univerzít na poli tech-
nológií a prírodných vied. Dnes tu 
študuje viac ako 18 000 študentov 
zo 110 krajín sveta. Škola ponúka 
inšpiratívne prostredie pre vedec-
kých výskumníkov i pre študentov. 
ETH Zürich sa pravidelne umiestňu-
je v rebríčkoch najlepších vysokých 
škôl sveta. Zastáva často jedinú školu 
v rebríčku top univerzít mimo anglic-
ky hovoriacich krajín.  

začína v roku 1209, keď v neďalekom 
Oxforde prepukli nepokoje medzi 
študentmi a miestnymi obyvateľmi. 
Niekoľko desiatok študentov bolo 
zavraždených a časť ich utiekla do 
Cambridge, kde založili novú uni-
verzitu. Univerzita je predovšetkým 
známa svojimi skvelými vedcami 
a matematikmi. Práve tu študovali 
ľudia, ktorých myšlienky sú dnes ná-
plňou učebných osnov. Z Cambridge 
pochádzajú Isaac Newton, Charles 
Darwin, William Harvey, Paul Dirac, 
J. J. Thomson, James Clerk Maxwell, 
Francis Crick, Alan Turing, Stephen 
Hawking alebo Frederick Sanger. 
Mimochodom,  s   počtom 83 je 
Cambridge univerzitou s najväčším 
počtom laureátov Nobelovej ceny.

Kalifornský	technologický	
inštitút	(Caltech)
Kalifornský technologický inštitút 
je univerzita zameraná na oblasť 
výskumu vedy, techniky a inžinier-
stva. Nachádza sa v meste Pasadena 
v USA. Hoci ide o jednu z najuzná-
vanejších svetových škôl, je maličká, 
no vysoko špecializovaná. Celkom tu 
študuje do tisíc študentov, zapisujú 
len približne dvesto ročne, hoci zá-
ujem je niekoľkotisícový. Univerzita 
však disponuje úžasným počtom 
profesorských kapacít a pomer štu-
dentov a pedagógov dosahuje po-
mer tri ku jednej. Stály profesorský 
zbor predstavuje 300 ľudí a plus na 
univerzite pôsobia stovky výskumní-
kov. Vedci z univerzity sú autormi 

inštitúcie. Na svete je približne 20 000 
vysokých škôl a univerzít, takže dostať 
sa na prvé priečky je skutočne oriešok. 
Rovnako ako dostať možnosť na takej-
to univerzite študovať. 

Oxford
Najstaršia anglická univerzita a po 
Bologni a Sorbone tretia najstaršia 
na svete. Jej životopis sa začal pí-
sať v roku 1096. Na Oxforde študu-
je viac ako 20 000 študentov. Zdá 
sa to veľa, ale do tohto kampusu sa 
zlietavajú mozgy skutočne z celého 
sveta. Prihlásiť sa na Oxford nie je 
zložité. Tak ako na ostatné univerzi-
ty vo Veľkej Británii sa prihlasuje cez 
elektronický systém UCAS. Následne 
sa robia prijímacie skúšky, testy aj 
pohovory, je ich niekoľko a sú osob-
né. Oxford patrí nielen k najlepším, 
ale aj najelitárskejším školám sveta. 
Univerzita však má byť na čo hrdá. 
Hovoria o tom čísla. Vyštudovalo tu 
najmenej osem zahraničných panov-
níkov, 47 držiteľov Nobelovej ceny, 
množstvo zahraničných preziden-
tov a premiérov, dokonca 12 svätcov. 
Lavice tu drali aj vedci ako Stephen 
Hawking, Richard Dawkins, Tim 
Berners-Lee a napríklad spisovatelia 
ako Jane Austen, Oscar Wilde, J. R. R. 
Tolkien, Percy Bysshe Shelley. Oxford 
si však zakladá práve na tom, že 
hviezdy tu nielen študovali, ale aj štu-
dujú. A byť jednou z nich nie je ľahké. 

Cambridge
Vo Veľkej Británii si tak, ako na 
Slovensku, môžete dať prihlášku na 
viacero vysokých škôl s jednou vý-
nimkou. Ak si dávate prihlášku na 
Cambridge, už si ju nemôžete dať na 
Oxford. Platí to však aj naopak. Je to 
súčasť rivalstva týchto dvoch škôl už 
od dávnych vekov. Veď práve univer-
zitná história mesta Cambridge sa 

Foto: Shutterstock
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vypredané. Hostia musia na svoj stôl čakať niekoľ-
ko mesiacov. Samotné jedlo je zážitok, ale špeciálny 
je aj pohľad z okna. Uvidíte Louvre aj krásy paríž-
skej prírody v okolí. Verte či nie, aj keby ste sa sem 
už nevrátili, zážitky na jediné stretnutie vám osta-
nú zapísané nielen hlboko v žalúdku, ale aj v duši. 

Guy	Savoy
Keď dostane reštaurácia zo stoviek recenzií na 
nezávislom portáli takmer vždy plný počet bodov, 
je to miesto, kde nemôžete ostať sklamaní kvali-
tou jedla, personálom, ale ani prostredím. Takou 
reštauráciou je Guy Savoy v Paríži. Fritovací hr-
niec tu nenájdete. V tejto reštaurácii chce personál 
hosťom sprostredkovať zážitok na celý život. Aj 
vďaka tomu si reštaurácia vyslúžila tri hviezdič-
ky Michelin. Nie je to miesto, kam by ste chodili 
denne. V tejto reštaurácii vedia, že je často zážit-
kom aj pre turistov a na ľudí, ktorí sa v gastronó-
mii nevyznajú, sú preto pripravení. V ponuke je 
teda aj menu pre pôžitok za 250 eur, alebo za 320 
eur, chuťový zážitok podľa šéfkuchára a k tomu 
šampanské a degustácia troch vín. Nemusíte sa 
teda o nič starať. Ceny tu teda nie sú najnižšie, 
ale pravda je taká, že tu majú prakticky neustále 

NAJLUXUSNEJŠIE 
REŠTAURÁCIE SVETA 
SERVÍRUJÚ ZÁŽITOK 

Gastronómia nie je len o chuti, ale aj o vnímaní 
nosom a očami. Zapojí všetky vaše zmysly 
a vďaka tomu sa ocitnete doslova v inom 
svete. To delí tie najlepšie reštaurácie od 
bežných. Ak hľadáte presne toto, poradíme vám 
miesta, kde takéto dobrodružstvá servírujú.  

VOĽNÝ	ČAS	· Najluxusnejšie reštaurácie sveta servírujú zážitok

Autor:	Marek	Mittaš 

Foto:	Shutterstock
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Azurmendi	Gastronomico
Španieli majú pre gastronómiu skutočne cit. A za 
creme de la creme môžeme označiť reštaurá-
ciu na severe Španielska v neveľkom mestečku 
Larrabetzu. Reštaurácia si zakladá nielen na do-
konalom jedálnom lístku, ale aj na prostredí. Jej 
súčasťou je totiž niečo, aj na španielske pomery, 
jedinečné. Sídli prakticky priamo v botanickej zá-
hrade. Aj ozdoby taniera sú len čerstvé suroviny, 
najkvalitnejšie bylinky. Kto si rád potrpí na prestíž, 
tri hviezdičky Michelin hovoria za všetko. No pý-
tať sa tu na bio kvalitu potravín nemá zmysel. Nad 
každou surovinou bdie pozorné oko šéfkuchára 
menom Eneko Atxa. Ten sa netají vášňou pre doko-
nalé stvárnenie jedla. Neváha ručne dekorovať líst-
ky byliniek a doslova maľovať omáčkami. A cena? 
Ľahké degustačné menu od 220 eur. Sem si však 
chodíte vychutnávať život, nie sporiť peniaze.

Najluxusnejšie reštaurácie sveta servírujú zážitok ·	VOĽNÝ	ČAS

Belmond	Le	Manoir	aux	Quat'Saisons
Nerobte si starosti s tým, ak názov tejto reštaurá-
cie nevyslovíte správne. A nie je ani dôležité, či si 
ho zapamätáte. Stačí, ak poviete, že ste si dopria-
li jedlo v najlepšej reštaurácii v celom Spojenom 
kráľovstve. Pretože práve týmto titulom sa pýši 
mestečko Great Milton. Reštauráciu oceňujú dve 
hviezdy Michelin. Hostia návštevu tejto usad-
losti v dome z viktoriánskej éry hodnotia ako raj 
na zemi. Jedlá sa tu pohybujú v cenách od 85 eur 
v prípade predjedál, pri klasickom jedle počítajte 
s  cenou od 130 eur, a ak si k nemu dáte víno zo 
špeciálnej edície, môžu to byť tisíce. 

Don	Alfonso	1890
Reštaurácia je súčasťou hotela v talianskej dedinke 
Sant Agata. Je to reštaurácia, ktorá má otvorené 
len v letných mesiacoch, no nie je to samoúčelné. 

Využíva len miestne a vlastné suroviny vrátane 
byliniek, olivového oleja aj ostatných ingredien-
cií. Okrem menu, ktoré sa začína na úrovni 110 
eur, ponúka aj možnosť kúpiť si napríklad olivový 
olej, alebo ich fenomenálne domáce cestoviny. Ak 
vám tu zachutí, môžete prísť aj na kurz varenia. 
Kulinárske tajomstvá tu môžete objavovať za cenu 
290 eur na osobu. Reštaurácia ponúka tradíciu, 
ktorú v roku 1980 založil Don Alfonso a rodina ju 
dodnes udržuje s prihliadnutím na najnovšie tren-
dy v gastronómii. 

D.O.M.
Ako umenie povolanie šéfkuchára poňal Alex Atala. 
Niekdajší rocker a DJ sa aj k svojej reštaurácii 
správa ako umelec. Jedlo doslova hrá na tanie-
ri. Vlastný podnik s dobrým jedlom založil v roku 
1999 a už o tri roky neskôr sa reštaurácia D.O.M. 
zaradila medzi najlepšie a najluxusnejšie na svete. 
D.O.M. znamená Deo Optimo Maximo. Tento mi-
moriadny priestor sa nachádza v Brazílii. Ponúka 
pochúťky založené zväčša na domácich surovinách 
a využíva aj byliny a koreniny z amazonského pra-
lesa. Aké? To je predsa tajomstvo šéfkuchára. Jeho 
cieľom je, aby hostia u neho ochutnali veci, kto-
ré nie je možné ochutnať nikde inde na svete. To 
znamená, že ich nemáte s čím porovnať. Nedá sa 
teda povedať, že napríklad tu ste mali najlepšieho 
grilovaného lososa, pretože všetko je originál. Na 
druhej strane vám DJ garantuje chuť, ktorá bude 
absolútne fantastická. A jedinečné sú aj ceny. Tie 
reštaurácia neuvádza. Táto reštaurácia patrí k naj-
lepším a akciové menu tu nečakajte. Tu sa podáva-
jú zážitky.
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Autor:	Ján	Beracka 

Foto:	Aston	Martin

AUTO-MOTO · Aston Martin sa vracia ku koreňom zo šesťdesiatych rokov

Dĺžka vozidla je 4 712 mm, šírka vrátane zrka-
diel je 2 146 mm a rázvor má rozmer 2 805 

mm. Nový Aston Martin ponúka pohonnú jednot-
ku, ktorou je dvakrát preplňovaný vidlicový dva-
násťvalec s objemom 5,2 litra. Jeho maximálny 
výkon je 533 kW, teda 725 koní pri 6 500 otáčkach 
za minútu a maximálny krútiaci moment 900 Nm 
v rozmedzí 1 800 až 5 000 otáčok za minútu. 
Z nuly na sto sa tento model dostane za 3,4 se-
kundy. Z rýchlosti 80 km/h na 160 km/h zrýchli 
za 4,2 sekundy. Ako maximálnu rýchlosť výrobca 
uvádza hodnotu 211 míľ za hodinu, teda približne 
340 km/h. Tento motor si vyžiada 12,28 litra na 
100 kilometrov. 

Nastavenie motora a aj ďalších systémov môže 
vodič ovplyvňovať výberom režimu jazdy. Na vý-
ber má režim GT, Sport a Sport Plus. Vodič záro-
veň môže počítať s osemstupňovou automatickou 
prevodovkou ZF. Auto je obuté do špeciálne vyrá-
baných pneumatík, výrobca pre tento model zvolil 
disky s rozmerom 21 palcov. 

ASTON MARTIN 
SA VRACIA KU KOREŇOM 
ZO ŠESŤDESIATYCH ROKOV

Automobilka Aston Martin sa vracia k modelu DBS, ktorý 
sa na trhu objavil v roku 1967. Predstavila model DBS 
Superleggera, ktorý je novým luxusným 
športovým vozidlom. 
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Aston Martin sa vracia ku koreňom zo šesťdesiatych rokov · AUTO-MOTO

Športový ráz vozidla podčiarkujú športové sedadlá 
a aj športová úprava volantu. Dominantou stre-
dovej konzoly je stredový displej. Vývojári si dali 
záležať aj na športových sedadlách, ktoré rozdeľuje 
masívny stredový panel. 

Nový Aston Martin je luxus, ktorý nie je 
lacný. Vo Veľkej Británii sa cena modelu DBS 
Superleggera bude pohybovať na úrovni od 225-ti-
síc libier. V Nemecku sa predaj začne na sume 
274 995 eur. Známa je aj cena pre americký trh, 
na cenovke bude suma od 304 995 dolárov. Predaj 
sa začne v treťom kvartáli tohto roku. Ochranu 
vozidla pri parkovaní zvyšuje tristošesťdesiat-
stupňová parkovacia kamera aj parkovací asistent. 
Karbón-keramické brzdy majú vpredu priemer 
410  mm, vzadu 360 mm. Brzdný systém podporu-
je aj elektronická parkovacia brzda a aj osem ďal-
ších stabilizačných a brzdných systémov. 
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VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac október 2018

PROGRAM SNG NA MESIAC OKTÓBER 2018
Zdroj	a	foto:	SNG

August 1968
21. 8. – 10. 10. 2018
Kurátorka: Petra Hanáková
Mikrovýstava predstavuje rok 1968 prostredníc-
tvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá má na malej 
ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho 
vzdoru, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení pred-
chádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ 
vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, 
plagátmi, karikatúrami, listami rozhnevaných ob-
čanov, protest songami či „heslami z múrov“ pred-
stavujeme jedinečný okamih našich dejín; dátum, 
ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou 
tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula. 

Október 1918
28. 10. – 31. 12. 2018
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá
V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer 
žiadne diela aktuálne reflektujúce historické uda-
losti – vznik prvej Československej republiky 

a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, 
ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným 
z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladate-
ľa a klasika slovenského moderného maliarstva 
Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (oko-
lo 1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok 
Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka tou-
to maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej 
vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho prí-
behom bude prezentované netradičným spôsobom.

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca
11. 7. – 21. 10. 2018
Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá
Slovenská národná galéria v rámci projektu Made 
in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzni-
ku Československej republiky pripravila výstavu 
o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského 
moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) 
a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

FOTO: Martin Benka: Po búrke/Dúha (1918 – 1919). SNG, Bratislava.
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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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