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EDITORIÁL

SLOVENSKO PROBLÉMY PRACOVNÉHO 
TRHU LEN NARÝCHLO ZALIEPA

o novele zákona o službách zamest-
nanosti dozviete viac, podrobnejšie 
sme sa pozreli aj na zamestnávanie 
cudzincov u nás.

Je leto, teda obdobie spoznáva-
nia častí sveta, z ktorých možno 
pochádzajú naši budúci kolegovia. 
Spoznávanie iných kultúr môže byť 
cenná lekcia do ďalšieho života, kto-
rá nám umožní lepšie vyhodnocovať 
životné situácie. Pri každej návšteve 
najmä vzdialených krajín sa dostá-
vajú naše predstavy o konkrétnej 
krajine do konfrontácie s tým, čo 
sme si mysleli a čo sme predpokla-
dali. Práve letné obdobie je ideálnou 
príležitosťou na to, aby sme sa pre-
stali zaoberať rutinou bežného dňa 
a zbierali zážitky a nie veci. V ma-
gazíne Financial Report sme sa po-
zreli na to, ako počas ciest neplatiť 
zbytočne veľa. Zároveň sme si pri-
pravili niekoľko praktických tipov, 
ktoré môžu prispieť k tomu, že pred 
cestou a počas nej budete vo väčšom 
bezpečí vy a aj majetok, ktorý ne-
chávate doma. 

Za celú redakciu magazínu Financial 
Report vám želám, aby v galérii va-
šich osobných zážitkov malo leto 
2018 špeciálne miesto.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

Príznakom systémového problému 
je to, že na našom pracovnom trhu 
je nedostatok kvalifikovaných a aj 
nekvalifikovaných pozícií. Chýbajú 
lekári, stavbári, ale napríklad aj cuk-
rovinkári. Pohotovostnou náplasťou 
na tento problém má byť novela zá-
kona o službách zamestnanosti, kto-
rá zjednodušuje práve zamestnávanie 
cudzincov z tretích krajín. 

Ministerstvo práce si dobre uvedo-
muje, že najviac cudzincov pracujú-
cich na Slovensku pochádza z tretích 
krajín, preto sa aktuálny nedostatok 
na pracovnom trhu pokúša vyriešiť 
práve tam. Napriek tomu, že z týchto 
krajín môžu na Slovensko prísť kva-
litní pracovníci, najzásadnejšie prob-
lémy si iba tlačíme pred sebou, a táto 
novela ich nevyrieši. V aktuálnom 
čísle magazínu Financial Report sa 

Pracovný trh nestačí s dychom a po-
trebuje pomoc. Slovensko sa túto 

pomoc rozhodlo hľadať za hranicami 
EÚ. Množstvo voľných pracovných 
pozícií máme problém obsadiť, pre-
to majú pomôcť pracovníci z tretích 
krajín. 

Slovensko sa obracia za hranice EÚ, 
keďže pre mnohých občanov krajín 
EÚ je prinajlepšom prestupnou stani-
cou. Máme problém konkurovať kra-
jinám ako Rakúsko, Nemecko a Veľká 
Británia. Slovensko jednoducho nie 
je dostatočne atraktívne. 

Situácia na trhu práce odzrkad-
ľuje množstvo problémov, ktoré 
na Slovensku máme. Zo škôl na 
Slovensku sa na pracovný trh nedo-
stáva dostatok ľudí so správnymi zruč-
nosťami. V školách vyrastajú mladí ľu-
dia, ktorých pracovný trh nepotrebuje. 
Štát otvára študijné programy, kto-
rých absolventi sa sotva uplatnia. Viac 
o problémoch pracovného trhu hovo-
rí na nasledujúcich stranách Michal 
Páleník z Inštitútu zamestnanosti. 

To, že slovenské školstvo má veľ-
ké nedostatky, neznamená, že na 
Slovensku nevyrasta jú šikovní 
mladí ľudia. Tí najšikovnejší z nás 
však túžia po živote za hranicami. 
Výsledkom je to, že mladí Slováci sú 
ochotnejší cestovať za prácou skôr 
za hranice ako v rámci slovenských 
regiónov.

Foto: Tomáš Griger
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Počet	maródujúcich	poistencov	klesá	tretí	mesiac	po	sebe 

Už tretí mesiac po sebe dochádza k znižovaniu počtu maródujúcich poistencov, no zároveň k predlžovaniu prie-
mernej dĺžky trvania práceneschopnosti (PN). V máji 2018 bolo denne na PN-ke v priemere 92 903 poistencov, 
čo predstavuje v porovnaní s aprílom 2018 pokles priemerného denného stavu dočasne práceneschopných pre 
chorobu a úrazy o 6 160 poistencov. V apríli denne maródovalo v priemere 99 063 poistencov. Oproti marcu ide 
o pokles 26 594 poistencov, v tomto mesiaci bolo na PN-ke denne priemerne 119 497 poistencov.

Opačný trend má však štatistika priemernej dĺžky trvania dočasnej PN. Kým v marci trvala jedna PN-ka 
v priemere 44,36 dňa, v apríli to bolo 48,84 dňa a v máji 50,41 dňa

Poisťovne	sa	obávajú	nedostatku	odborníkov 

Prípravy na implementáciu nových účtovných štandardov IFRS 17 a IFRS 9 nie sú vo väčšine poisťovní v príliš 
pokročilom štádiu. Podľa štúdie KPMG International Navigating Change až 85 % poisťovateľov vo svete koncom 
roka 2017 ešte nezačalo s dizajnom procesov a implementáciou projektu IFRS 17, v prípade IFRS 9 je rovnaký 
stav v takmer dvoch tretinách prípadov.

Z výsledkov prieskumu KPMG tiež vyplynulo, že až osem z desiatich manažérov vo svete zodpovedných za imple-
mentáciu IFRS 17 a IFRS 9 sa obáva, že nebudú vedieť zabezpečiť dostatok ľudí s potrebnými zručnosťami.

Slovenskí respondenti rovnako predpokladajú, že väčší problém ako nedostatočný rozpočet bude nedostatok 
kvalifikovaných ľudí. Vyjadrilo sa tak šesť z desiatich opýtaných. „Obavy poisťovní ohľadne dostatku kvalifikova-
ných zdrojov naznačujú, že tí, ktorí s projektmi začnú neskôr, budú čeliť dvojitej výzve. Budú musieť nielen dohnať 
náskok konkurencie, ale môžu mať k dispozícii aj menšie množstvo expertov na realizáciu nových procesov a systé-
mov,“ povedal Martin Kršjak, partner zodpovedný za oblasť finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Ukrajinci	a	Rumuni	zakladajú	firmy	na	Slovensku	raketovým	
tempom 

Najaktívnejšími zahraničnými vlastníkmi slovenských firiem sú v posledných troch rokoch Ukrajinci a Rumuni. 
Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Podľa databáz Bisnode na Slovensku aktuálne podni-
ká 1 830 ukrajinských a 1 228 rumunských firiem a ich počet každoročne narastá. Kým v roku 2016 vlastnili 
Ukrajinci 1 488 firiem, dnes je to o 342 firiem viac. Podobné čísla zaznamenali aj rumunskí podnikatelia, ktorí 
u nás v rovnakom období založili dovedna 338 podnikov. Najviac novozaložených firiem podniká v oblasti obcho-
du, služieb, cestnej prepravy a stavebníctva.

 „Záujem ukrajinských a rumunských podnikateľov o zakladanie firiem na Slovensku súvisí najmä so situá-
ciou na miestnom trhu práce, ktorý, ako viaceré firmy už dlho hovoria, ovplyvňuje nedostatok kvalifikovaných 
zamestnancov. Navyše, pre podnikateľov z Ukrajiny je zaujímavá aj teritoriálna blízkosť,“ hodnotí analytička 
Bisnode Petra Štěpánová. „Počtom novozaložených firiem sa podnikatelia z týchto krajín stávajú po Čechoch a 
Maďaroch najaktívnejšími zahraničnými vlastníkmi tuzemských firiem,“ dodáva. Podobná situácia je aj v Českej 
republike. Rumuni sú medzi zahraničnými vlastníkmi českých firiem v posledných piatich rokoch jednoznačne 
najaktívnejší. Od roku 2014 sa počet českých firiem s rumunskými majiteľmi zvýšil o 179 percent.
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EÚ	v	roku	2019	zvýši	výdavky	na	vonkajšiu	politiku	a	bezpečnosť 

Európska komisia (EK) zverejnila návrh rozpočtu Európskej únie (EÚ) na rok 2019, ktorý je predposledný v ak-
tuálnom finančnom rámci pre roky 2014 až 2020. V budúcom roku plánuje EK uzavrieť kontrakty vo výške 
165,6 miliardy eur, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,1 %. 

Najväčší medziročný nárast o 13,1 % zaznamenajú výdavky na vonkajšiu politiku EÚ, a to najmä v súvislosti 
s riešením migrácie priamo v tretích krajinách. EÚ prispeje viac na humanitárnu pomoc, obnovu Sýrie, riešenie 
stredomorskej migračnej cesty, ako aj na utečencov. Najväčšou položkou rozpočtu zostávajú naďalej investície, 
a to pri medziročnom raste o 3,1 %. 

Na základe predbežnej dohody s EK bude Veľká Británia aj naďalej prispievať do rozpočtu EÚ, a to až do uply-
nutia prechodného obdobia v roku 2020.

Slovensko prispeje v porovnaní s rokom 2018 viac, keďže sa postupne zvyšuje naša váha na celkovom eu-
rópskom hospodárstve. Z každej miliardy výdavkov rozpočtu EÚ financuje SR 59 miliónov eur, čo znamená, že 
v roku 2019 podľa EK prispeje Slovensko sumou 871 miliónov eur.

Slovensko	slabo	podporuje	digitalizáciu	firiem,	medzi	
krajinami	V4	sme	poslední 

Slovensko nevyvíja dostatočné úsilie na to, aby firmy využívali vo svojom podnikaní moderné digitálne nástroje. 
Ukázal to celosvetový prieskum spoločnosti Euler Hermes. Lepšie podmienky pre digitalizáciu biznisu vytvára 
Česko, Poľsko aj Maďarsko. Prieskum meral rozsah digitalizácie na základe piatich komponentov, a to rozsah 
regulácie, úroveň digitálnych vedomostí, prístup k mobilným zariadeniam a internetu, infraštruktúra a veľkosť 
trhu. 

Do indexu EDI bolo zaradených 115 krajín, pričom Slovensko skončilo na 40. mieste. Oproti vlaňajšku si 
o jedno miesto pohoršilo. Všetky susedné štáty okrem Ukrajiny pritom dosiahli lepšie hodnotenie. Slovensko 
je veľmi malý trh, no hodnotenie ovplyvnili aj ďalšie faktory. Len polovičné hodnotenie získalo aj za možnosti 
prístupu na internet a za úroveň vzdelávania. Za kvalitu vzdelávacieho systému, výskum a vývoj či spoluprácu 
univerzít a súkromného sektora dostalo len 45,3 bodu zo 100. Najlepšie podmienky pre digitalizáciu firiem podľa 
prieskumu vytvárajú USA, Nemecko a Holandsko.

Strojárstvo	naďalej	zostáva	ťahúňom	slovenského	priemyslu,	
čakajú	ho	však	výzvy 

Strojársky priemysel má na Slovensku dominantné postavenie. Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín 
Európskej únie a až 42 percent celkovej priemyselnej produkcie tvorí práve strojárstvo. Strojárske produkty tvo-
ria viac ako polovicu celkového priemyselného exportu. Tržby sektora medziročne vzrástli o takmer päť percent 
a v roku 2017 zamestnával takmer 168-tisíc ľudí. Dominantnú pozíciu v slovenskom strojárstve má automobilový 
priemysel. V súčasnosti sú v krajine štyri veľké automobilky a ďalších viac než 300 automotive dodávateľov. 

Okrem produkcie motorových vozidiel má pozitívny trend aj výroba ložísk, oceľových konštrukcií, hydraulika, výro-
ba železničných vagónov a podvozkov, a napríklad aj špeciálna výroba a vývoj. Podľa Euler Hermes strojársky priemysel 
však čakajú veľké výzvy. Voľná pracovná sila nemá dostatočnú kvalifikáciu a firmy, vrátane strojárskych, majú problém 
nájsť zamestnancov. Okrem toho sa dlhodobo zanedbáva reforma školstva a zabúda sa aj na podporu výskumno-vý-
vojových aktivít. Verejný a súkromný sektor sú slabo prepojené, čo sťažuje nachádzanie nových zamestnancov. Ďalšie 
výzvy sa budú týkať priemyselnej revolúcie 4.0 či počtu insolvencií v strojárskom priemysle.
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Ivana	Michalová

Accenture	
Slovenskú a maďarskú pobočku spoločnosti Accenture vedie od 1. mája Tomáš Volek. Na po-
zícii generálneho riaditeľa zodpovedá za rozvoj biznisu aj za prevádzku v oboch krajinách, pri-
čom sa bude sústreďovať na zavádzanie inovácií a digitálnej transformácie v organizáciách. Vo 
funkcii nahradil dlhoročného riaditeľa Petra Škodného, ktorý z firmy odišiel ku koncu apríla.

Tomáš Volek (49) bude aj naďalej riadiť Advanced technology centrá Accenture na 
Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku s viac ako 1 500 zamestnancami, ktoré poskytujú 
služby v oblasti IT a digitalizácie pre klientov z celého sveta.

Od roku 1995, keď do firmy nastúpil, prešiel viacerými pozíciami – od pozície SAP experta, 
až po riadenie veľkých projektov systémovej integrácie pre spoločnosti z rozličných odvetví 
v západnej a východnej Európe, v Rusku, Turecku a v Indii. V roku 2003 sa podieľal na zakla-
daní bratislavského technologického delivery centra, ktoré od roku 2012 viedol. Tomáš Volek 
získal titul z elektrotechniky na britskej Hull University a inžiniersky titul z Českého vysokého 
učení technického v Prahe.                                                                                          

Komunálna	poisťovňa,	a.	s.	
Dozorná rada spoločnosti Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group vyme-
novala za nového člena predstavenstva RNDr. Milana Fleischhackera. Od 1. mája 2018 
zodpovedá za oblasti neživotného poistenia, zaistenia a informačných technológií.

RNDr. Milan Fleischhacker (54) pôsobí v poisťovníctve 27 rokov. Je absolventom 
Fakulty matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor pravdepodob-
nosť a matematická štatistika. V minulosti stál pri zrode slovenskej spoločnosti Zürich 
Poisťovňa, v ktorej bol generálnym riaditeľom do roku 2002. V rokoch 2003 až 2008 
pôsobil ako člen predstavenstva poisťovne Generali, medzi rokmi 2009 a 2016 pracoval 
v slovenskej pobočke rakúskej poisťovne HDI Versicherung AG, kde zastával pozíciu jej 
riaditeľa a do Komunálnej poisťovne prichádza z poisťovne Kooperativa.                                                                                               

O2 
Najvyššie vedenie spoločnosti O2 posilnil Milan Morávek. Stal sa riaditeľom predaja a slu-
žieb zákazníkom. Do O2 nastúpil od 1. mája 2018. Má vyše 22 rokov skúseností s predajom 
v oblasti FMCG a v telekomunikáciách. Ako 21-ročný začínal v spoločnosti Coca Cola. Do 
O2 nastupuje z pozície riaditeľa rezidenčného predaja spoločnosti Telekom, kde uplynu-
lých 8 rokov prešiel rôznymi oblasťami na oddelení predaja a od roku 2013 mal na starosti 
celý rezidenčný predaj. Milan Morávek absolvoval bakalárske štúdium v odbore Corporate 
Management & Economy na University of Seattle. MBA so špecializáciou na financie a mar-
keting získal na The Open University Business School v UK.

Foto: Komunálna poisťovňa

Foto: Accenture

Foto: O2
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Deloitte  
Miloš Martončík sa od 1. júna 2018 stal partnerom spoločnosti Deloitte. Vedie a roz-
víja kanceláriu v Košiciach, ktorá sa zameriava na klientov z regiónov východného 
Slovenska a poskytuje odborné služby v oblasti auditu a daní.

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služieb od roku 1997 
a pre spoločnosť Deloitte od roku 1999. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných 
znalcov Veľkej Británie (FCCA), audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným 
Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so sloven-
skými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi. V rokoch 2004 až 2006 bol na 20-me-
sačnej stáži v USA, kde úspešne absolvoval skúšky autorizovaného účtovného znalca 
(Certified Public Accountant, CPA). Má rozsiahle skúsenosti s auditom štatutárnych 
a IFRS účtovných uzávierok u spoločností z oblastí výroby, zdravotníctva, dopravy či 
stavebného priemyslu. Od roku 1998 sa zúčastňuje ako prednášajúci na školiacich kur-
zoch zameraných na štandardy IFRS na Slovensku.

J&T	Banka		
Riaditeľka J&T Banky Bratislava Anna Macaláková sa od 11. júna stáva členkou predstaven-
stva J&T Banky. V rámci predstavenstva bude zodpovedná za správu slovenského úseku 
banky a celkovo za oblasť informačných technológií.

Macaláková pracuje v J&T Banke od roku 2006, prakticky od ukončenia štúdia na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Odvtedy prešla niekoľko pozícií. Od roku 2009 pôso-
bila ako riaditeľka súkromného bankovníctva na Slovensku, po vzniku nového segmentu 
Komfort bola poverená jeho vybudovaním. Od roku 2013 je prokuristkou banky a súčasne 
dostala na starosť vytvorenie lojality klubu Magnus. V roku 2015 sa stala riaditeľkou slo-
venskej pobočky J&T Banky.                                                                                                    

3M
Technologická spoločnosť 3M menovala novú výkonnú riaditeľku pre 3M Central Region. 
Aigul Temirova spojila svoj profesionálny život s 3M už v roku 2008, keď nastúpila do 
novootvorenej pobočky v Kazachstane na pozíciu Finance Manager. Viac ako 9 rokov pô-
sobila na viacerých riadiacich finančných a obchodníckych pozíciách v sieti 3M, z ktorých 
najdôležitejšie boli General Manager pre 3M Kazachstan, Managing Director na Ukrajine 
a Business Leader pre región Spoločenstva nezávislých štátov. Pred 3M Aigul zastávala 
kľúčové finančné pozície v medzinárodných spoločnostiach, ako sú Microsoft a P & G. 
Vyštudovala politické vedy na Petrohradskej univerzite a následne absolvovala na KIMEP 
Business School program MBA.

Hlavným miestom pôsobenia Aigul Temirovej bude sídlo 3M v Prahe, ale v pravidel-
ných intervaloch bude k dispozícii aj v bratislavskej kancelárii.                                                                                                               

Foto: Deloitte

Foto: J&T Banka

Foto: 3M
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Historické	minimá	
Počet nezamestnaných každým mesiacom kle-
sá. Podľa údajov ministerstva práce bola v roku 
2014 priemerná ročná miera evidovanej neza-
mestnanosti na úrovni 12,79 %, ktorá postupne 
klesala. V roku 2018 dosiahla nezamestnanosť na 
Slovensku historické minimá a naďalej sa znižuje. 
V máji 2018 miera evidovanej nezamestnanosti do-
siahla hodnotu 5,37 %. Medzimesačne, v porovna-
ní s aprílom 2018 (5,42 %), poklesla o 0,05 percen-
tuálneho bodu. Medziročne v porovnaní s májom 
2017 tak poklesla o 1,98 percentuálneho bodu. 

ĽUDÍ BEZ PRÁCE JE MÁLO, 
SLOVENSKO CHCE LÁKAŤ 
CUDZINCOV Z TRETÍCH 
KRAJÍN 

Nezamestnanosť je na historických minimách 
a naďalej sa znižuje. Aj keď Slovensko 
zažívalo na prelome mája a júna prílev 
nových pracovných síl z vysokých škôl, trhu 
práce má pomôcť novela zákona o službách 
zamestnanosti, ktorá má uľahčiť zamestnávanie 
cudzincov z krajín mimo EÚ. Najmä pre ľudí 
z EÚ je Slovensko len prestupnou stanicou.  

Autor:	Ivana	Michalová,	Ján	Beracka

EKONOMIKA · Ľudí bez práce je málo, Slovensko chce lákať cudzincov z tretích krajín

V máji tohto roku evidovali úrady práce celko-
vo 181 494 ľudí bez práce. Z nich bolo priprave-
ných ihneď nastúpiť do zamestnania 148 090. 
Nezamestnaných ubudlo medzi evidovanými nad 
12 mesiacov a uchádzačmi nad 50 rokov. Do evi-
dencie sa však zaevidovalo 2 471 čerstvých absol-
ventov vysokých škôl. „Našou úlohou v ďalších 
mesiacoch bude pracovať s týmito absolventmi 
tak, aby sa vedeli čo najskôr uplatniť na trhu práce. 
Každého oslovíme a ponúkneme mu voľné pracov-
né miesta,“ informuje minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Ján Richter. 
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Ľudí bez práce je málo, Slovensko chce lákať cudzincov z tretích krajín · EKONOMIKA

Ľahšie	zamestnávanie	cudzincov	
Ministerstvo si však uvedomuje, že trh si sám ne-
poradí, preto sa menia podmienky zamestnávania 
cudzincov z krajín mimo EÚ. Pracovníkom z takzva-
ných tretích krajín uľahčí prístup na slovenský pra-
covný trh novela zákona o službách zamestnanosti, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. mája tohto roku. Úrad 
práce podľa nových pravidiel nebude skúmať situ-
áciu na trhu práce a nebude vyhľadávať vhodných 
kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzo-
vanú pozíciu. Platiť to bude v prípade, ak sa bude 
obsadzovať pracovná pozícia, ktorú Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ozna-
čí ako zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily 
v okresoch Slovenska, v ktorých priemerná miera 
evidovanej nezamestnanosti bude nižšia ako 5 %. 
Zamestnávatelia však nesmú zamestnávať viac ako 
30 % zamestnancov s pôvodom z krajín mimo EÚ. 
Tiež sa skráti lehota obsadzovania voľnej pracovnej 
pozície domácim pracovníkom. Skracuje sa z tri-
dsiatich dní na dvadsať.

Pestrý	zoznam
Na zozname nedostatkových profesií sa nachádza 
veľké množstvo rôznych profesií, každý kraj má 
vlastný zoznam. Špecifická je situácia v Košickom 
kraji, tam za nedostatkovú vyhlásili jedinú pro-
fesiu. Zjednodušené podmienky zamestnávania 
cudzincov budú platiť pre profesiu omietkara. 
V zverejnených zoznamoch úplne chýba Prešovský 
kraj. V každom inom kraji je zoznam bohat-
ší a sú v ňom vysoko odborné práce a aj menej 

kvalifikované pozície. Rôznorodosť profesií doku-
mentuje Banskobystrický kraj. Nálepku „nedostat-
ková“ má napríklad profesia lekára bez špecializácie, 
stomatológa bez špecializácie, ale aj tesár, žeriav-
nik, zvárač kovov, cukrovinkár či vodič kamióna. 
Chýbajú napríklad aj opatrovatelia. Súhrnne v tom-
to kraji je 19 nedostatkových profesií. V Žilinskom 
kraji je nedostatkových profesií celkovo 28. 

Najzásadnejší nedostatok pociťuje západné 
Slovensko. V Nitrianskom kraji 42 rôznych za-
mestnaní a v Trenčianskom kraji 36. Najväčší ne-
dostatok pociťuje západ krajiny, v Trnavskom kraji 
je nedostatkových 55 profesií a v Bratislavskom až 
70 rôznych pozícií. Západ krajiny je, pochopiteľne, 
pre cudzincov najatraktívnejší. „Regionálne rozlo-
ženie cudzincov pracujúcich v SR kopíruje celkový 
regionálny trend na pracovnom trhu. Vo februári 
2018 ich viac ako 40 000 pôsobilo v štyroch zá-
padných VÚC, teda v Bratislavskom, Trnavskom, 
Nitrianskom a Trenčianskom kraji, zatiaľ čo 
v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom 
a Košickom kraji to bolo iba necelých 10 000 pra-
covníkov. Rozloženie teda bolo zhruba 80:20,“ upo-
zorňuje spoločnosť Grafton Recruitment.

Z tretích krajín pochádza takmer polovica cu-
dzincov zamestnaných na Slovensku. Spoločnosť 
Grafton Recruitment upozorňuje, že z 50-tisíc za-
hraničných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku 
je z tretích krajín 22-tisíc. Pre občanov EÚ je 
Slovensko jednoducho málo atraktívne. „Ak pri ná-
stupnej mzde 600 – 650 eur hrubého v trojzmen-
nej prevádzke nenachádzajú firmy najmä na zápa-
de Slovenska vhodných kandidátov, obracajú sa na 
Bulharsko či Rumunsko s príjmovou hladinou 500 
– 520 eur. Vzhľadom na to, že spomenuté krajiny 
sú členmi EÚ, v zásade nie je problém zamestnať 
takýchto pracovníkov. Ukazuje sa však, že je to 
krátkodobé riešenie. Slovensko je totiž pre nich 
tranzitnou krajinou: v priemere po 4 – 5 mesiacoch 
odchádzajú do Rakúska alebo Nemecka, kde sú vý-
razne vyššie príjmy. Firmy teda strácajú týchto ľudí, 
ktorí si hľadajú uplatnenie inde v zahraničí,“ upo-
zornil Branislav Jančuška, Project Manager z per-
sonálnej agentúry Grafton Slovakia.

Foto: Shutterstock
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SLOVENSKÝ TRH PRÁCE 
POTREBUJE POMOC 
ZO ZAHRANIČIA, 
NO SLOVÁCI O MIGRANTOV NESTOJA

Slovensko zažíva nízku mieru 
nezamestnanosti, tento stav však 
znamená aj relatívne vyčerpané rezervy. 
Množstvo firiem má problém obsadiť 
konkrétne pracovné miesta a odpoveďou 
môže byť pracovná sila zo zahraničia.

EKONOMIKA · Slovenský trh práce potrebuje pomoc zo zahraničia, no Slováci o migrantov nestoja 

opačné starosti. „Nedostatočná 
ponuka kvalifikovaných pracov-
níkov predstavuje pre podniky na 
Slovensku vážny problém, keďže 
bráni ďalším investíciám a hospo-
dárskemu rastu,“ povedal vedúci 
zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku Ladislav Miko. 

Slovensko, samozrejme, má množ-
stvo nezamestnaných občanov, no 
ich profil nevyhovuje požiadavkám 
trhu. Drvivá väčšina súčasných ne-
zamestnaných je v súčasnosti istým 
spôsobom znevýhodnená spomedzi 

Slovensko má na trhu práce prob-
lémy, hoci iné ako v minulosti. 

Kým na začiatku tisícročia bola na 
Slovensku vysoká miera nezamest-
nanosti, v súčasnosti firmy majú 

takmer 187-tisíc nezamestnaných, 
ku koncu marca 2018 bolo 85,1 % 
znevýhodnených, teda najmä dlho-
dobo nezamestnaných, starších ale-
bo veľmi mladých ľudí s prevažne 
nízkou kvalifikáciou,“ upozorňuje 
Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy (INEKO).

Analytici INEKO upozorňujú na to, 
že trh vytvára dopyt po pracovní-
koch zo zahraničia. „Počet voľných 
pracovných miest, ktoré firmy nahlá-
sili na úradoch práce, prudko rastie 
a ku koncu februára 2018 presiahol 

Autor:	Ján	Beracka

Slovensko je pre 
zahraničie málo 
atraktívne, najviac 
cudzincov na Slovensku 
je zo Srbska.
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nedostatku pracovníkov museli od-
mietnuť niektorú zo zákaziek, vo väč-
šine prípadov v objeme do 10 %,“ vy-
svetlila Dáša Polláková, manažérka 
Oddelenia riadenia segmentu pre 
malé a stredné podniky ČSOB.  Ako 
dodala, potvrdzujú to aj skúsenos-
ti banky pri kontakte s klientmi 
z tohto segmentu, ktorí neraz dl-
hodobo nevedia obsadiť pracovné 
miesta.

„Nedostatok pracovnej sily je prob-
lém Slovenska, ale je badateľný aj 
v stredoeurópskom regióne. Vidno, 
že na Slovensku to firmy pociťujú 
vo viacerých regiónoch, a teda aj 
tam, kde je miera nezamestnanos-
ti ešte o čosi vyššia. Na západnom 
Slovensku sa firmy boria s nedostat-
kom pracovnej sily ako takej, kým 
vo východnej časti vo väčšej miere 
skôr s nedostatkom kvalifikovanej 
pracovnej sily. V oboch prípadoch 
je to však pre firmy prekážka rastu,“  
priblížil Marek Gábriš, hlavný eko-
nóm ČSOB.

Napriek tomu, že firmy by zahra-
ničných pracovníkov privítali, na 
Slovensko by neprišli do príveti-
vého prostredia. Eurobarometer 
z novembra 2017 ukázal, že Slováci 
sú voči imigrácii veľmi negatívne 
naladení. „Slovensko patrí spolu 
s Českom a Maďarskom k štátom 
EÚ s najvyšším podielom ľudí s ne-
gatívnym pocitom k imigrácii. Podľa 
výsledkov Eurobarometra z novem-
bra 2017 má približne 45 % ľudí ne-
gatívny pocit k imigrácii z krajín EÚ 
a takmer 80 % k imigrácii z krajín 
mimo EÚ. Uvedené postoje môžu 
byť prekážkou pri zvyšovaní počtu 
pracovných imigrantov a ich integ-
rácii,“ hovorí INEKO.

115 zamestnávateľov, hlási 50 % vý-
razný nedostatok a ďalších 35 % skôr 
nedostatok pracovných síl. Zvyšných 
15 % nedostatok nepociťuje,“ infor-
muje PAS. 

Možnosti zamestnávania cudzincov 
hodnotia podnikatelia skôr negatív-
ne. „Legislatívne možnosti pružne 
využívať pracovnú silu z krajín mimo 
EÚ považuje 29 % podnikateľov za 
skôr zlé a 26 % za veľmi zlé. Skôr 
spokojných je 24 % a veľmi spokoj-
ných 1 % podnikateľov. Viacerí majú 
problém získať povolenie na prácu 
a pobyt od cudzineckej polície, sťažu-
jú sa na dlhý a komplikovaný admi-
nistratívny proces,“ upozorňuje PAS. 

Až 39,5 % respondentov z firiem, 
ktoré zamestnávajú cudzincov, sa tak 
rozhodlo pre nedostatočnú ponuku 
pracovnej sily na slovenskom trhu. 
Respondenti však hodnotia novelu 
zákona o službách zamestnanosti 
pomerne kladne. Za skôr dobrú, prí-
padne veľmi dobrú ju považuje 45 % 
respondentov. 

Firmy skutočne cítia nedostatok pra-
covnej sily. „Nedostatok kvalitnej 
pracovnej sily sa radí medzi najväčšie 
obavy podnikateľov na Slovensku, 
hneď po vývoji legislatívy. Z pohľa-
du regiónov ho najcitlivejšie vnímajú 
podniky v Žilinskom, Prešovskom 
a Košickom kraji,“ uvádza spoločnosť 
ČSOB s odvolaním sa na výsledky ex-
kluzívneho prieskumu ČSOB medzi 
firmami na Slovensku.

„Nedostatok kvalitnej pracovnej 
sily sa v  niektor ých odvetviach 
podpisuje aj  na pri j ímaní záka-
ziek. V prieskume ČSOB až 41% 
podnikateľov uviedlo, že z dôvodu 

78-tisíc, keď sa medziročne takmer 
zdvojnásobil. Ukazovateľ čiastočne 
vypovedá o dopyte po zamestnan-
coch z cudziny. Najviac žiadaní sú 
operátori a montéri strojov a zaria-
dení (42 %) a kvalifikovaní pracov-
níci a remeselníci (22 %),“ povedali 
analytici INEKO. 

Na	Slovensku	je	najviac	
Srbov	a	Rumunov
Srbov na Slovensku podľa údajov 
Ústredia práce sociálnych vecí a ro-
diny pracuje približne 12-tisíc, počet 
pracujúcich Rumunov na Slovensku 
sa šplhá k 9-tisíc a Ukrajincov slo-
venské úrady registrujú vyše 5-ti-
síc. Slovensko malo v roku 2016 
a 2017 aktívne migračné saldo, na 
Slovensko teda prišlo viac ľudí ako 
z neho odišlo. V roku 2016 o 5-tisíc, 
v roku 2017 o 15-tisíc. 

Napriek tomu sme zďaleka najme-
nej atraktívnou krajinou v regióne 
V4. „Ročný podiel prichádzajúcich 
cudzincov k populácii bol v roku 
2015 takmer štyrikrát nižší ako vo 
V3 a viac ako desaťkrát nižší ako 
v krajinách EÚ 15,“ upozorňuje 
INEKO. „Podiel cudzincov žijúcich 
na Slovensku je štyrikrát nižší ako 
v priemernej krajine OECD. Kým 
v roku 2013 bol na Slovensku po-
diel populácie narodenej v zahrani-
čí 3,2 %, v OECD žilo v priemere až 
14 % cudzincov,“ dopĺňa. 

Firmy	migrantov	vítajú,
spoločnosť	nie
Jednoduchší nábor cudzincov zrejme 
privítajú aj samotní zamestnávatelia. 
Firmy totiž nedostatok zamestnan-
cov pociťujú. Ukázal to prieskum 
Podnikateľskej aliancie Slovenska 
(PAS). „V ankete, ktorej sa zúčastnilo 

Slovenský trh práce potrebuje pomoc zo zahraničia, no Slováci o migrantov nestoja · EKONOMIKA
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MLADÍ SLOVÁCI 
SA CHCÚ ZA PRÁCOU PRESÚVAŤ SKÔR DO 
ZAHRANIČIA, MNOHÍ SA VÔBEC NEVRÁTIA

Mladí Slováci v mnohých ukazovateľoch na 
trhu práce zaostávajú. Zároveň viacero z nich 
chce zo Slovenska odísť a pôsobiť v zahraničí. 
Problémom Slovenska nie je len nízke 
ohodnotenie mladých ľudí, ale aj to, že mnohí 
z nich sa domov neplánujú vrátiť.

EKONOMIKA · Mladí Slováci sa chcú za prácou presúvať skôr do zahraničia, mnohí sa vôbec nevrátia 

78,2 %. Absolútnym šampiónom 
v tomto smere je Malta, kde v tejto ve-
kovej kategórii je miera zamestnanosti 
až 91,8 %. V prípade žien v rovna-
kom veku je miera zamestnanosti na 
Slovensku 62,8 %, v tomto prípade je 
však priemer EÚ 68 %. 

Celoeurópske hodnoty znižujú 
najmä problémové krajiny na juhu 
Európy. So zamestnanosťou mladých 
ľudí má problém už dlhšie napríklad 
Španielsko či Grécko, obrovský prob-
lém je aj v Taliansku. Miera zamestna-
nosti mladých mužov v Grécku vo veku 
20 až 24 rokov je iba 26,4 %, priemer 
EÚ je 53,5 %. Zamestnanosť mladých 
Grékyň v tomto veku je iba 21 %.

Slovensko však má problém 
s  dlhodobou nezamestnanosťou 
mladých ľudí. Kým priemer celej 
EÚ je v tomto prípade 33,9 %, na 
Slovensku je to až 49,6 %. Eurostat 
zaradi l  S lovensko do rovnakej 
skupiny ako Grécko, Taliansko 

Mladým	sa	na	trhu	práce	
darí	podpriemerne
U p l a t n e n i e  m l a d ý c h  ľ u d í  n a 
Slovensku na trhu práce je v porov-
naní s dvadsiatimi ôsmimi krajinami 
EÚ podpriemerné. Podiel ekonomic-
ky aktívnych Slovákov vo veku 15 až 
29 rokov sa pohybuje na úrovni oko-
lo 60 %, zamestnanosť žien v rovna-
kom veku je vyše 40 %. Slovensko 
zaostáva najmä v oblasti ekonomic-
kej aktivity žien. Zamestnanosť mla-
dých ľudí v EÚ je v priemere podob-
ná v prípade oboch pohlaví, dosahuje 
približne 60 %. Vyplýva to z údajov 
Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky za rok 2016, ktoré však úrad 
zverejnil v júni 2018. 

Na Slovensku je relatívne vysoká 
zamestnanosť mužov vo veku 25 až 29 
rokov, dosahuje 84,7 %, v tomto smere 
sme nadpriemer v rámci EÚ, keďže v 
rámci celého bloku dosahuje zamest-
nanosť v tejto vekovej kategórii úroveň 

a Bulharsko. Lepšie ako Slovensko je 
v oblasti dlhodobej nezamestnanosti 
mladých napríklad Španielsko. 

Podiel	mladých	stále	klesá
Práve znižovanie počtu ekonomic-
ky aktívnych ľudí na Slovensku je 
dôsledkom toho, že počet mladých 
na celkovom obyvateľstve rok čo 
rok klesá. Dokazujú to údaje zo 
Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky (ŠÚ SR). Kým v roku 2012 
predstavoval počet mladých na oby-
vateľstve viac ako 1,163 milióna mla-
dých, dnes ich je približne o 100-tisíc 
menej. 

Podobne sú na tom čísla týkajúce sa 
EÚ. Celkovo bolo v roku 2016 v Európe 
približne 89 miliónov mladých, no 
pred štyrmi rokmi ich bolo o tri mi-
lióny viac. Podľa celkových štatistík sa 
Slovensko nachádza na siedmom mies-
te, prvé tri miesta podľa podielu mla-
dých na obyvateľstve obsadzujú krajiny 
Cyprus, Malta a Veľká Británia. Práve 
Cyprus je jediná krajina z EÚ, v ktorej 
podiel mladých na celkovom obyvateľ-
stve je viac ako 20 %. 

Mladí	Slováci	sa	dívajú	
najmä	za	hranice,	mnohí	sa	
vrátiť	nechcú
Správanie mladých Slovákov na 
pracovnom trhu sa vymyká trendu 

Autor:	Ján	Beracka,	Ivana	Michalová
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sa nachádza veľmi nízko pod prie-
merom EÚ. Kým priemerný disponi-
bilný príjem mladých na Slovensku 
je 585 eur, priemer EÚ predstavuje 
hodnotu 1 427 eur. 

Na prvom mieste sa v ohodnote-
ní mladých nachádza Luxembursko 
so mzdou 2 786 eur. Za ním nasle-
duje Rakúsko s ohodnotením 1 996 
eur a na treťom mieste je Írsko, 
kde mladý človek zarobí v prieme-
re 1 956 eur. Na opačnom konci sa 
nachádza Rumunsko, ktoré z krajín 
EÚ skončilo ako posledné a v prie-
mere zarobí mladý v tejto krajine 
195 eur. 

Nízku atraktivitu Slovenska 
podčiarkuje aj to, že mzdové oča-
kávania mladých slovenských ab-
solventov sú vyššie. „Postavenie 
absolventa vysokej školy je dnes 
lepšie ako v minulosti. Záujem fi-
riem o týchto uchádzačov sa zvyšu-
je. Aj to môže byť jeden z impulzov, 
prečo absolventom rastú mzdo-
vé nároky,“ uvádza portál Profesia.
sk s tým, že  priemerný očakávaný 
plat absolventa v roku 2017 pred-
stavoval podľa portálu 995 eur. 
Najviac si pýtajú absolventi Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka , 
očakávajú plat 1 399 eur. Na druhej 
pozícii v tesnom závese sú absol-
venti Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky Slovenskej technickej 
univerzity. Očakávajú plat 1 328 
eur. „Absolventi, ktorí majú nad-
priemerné očakávania, vyštudovali 
výlučne odbory spojené s techni-
kou, informatikou, či strojníctvom,“ 
hovorí Profesia sk.  Najmenší zá-
ujem pracovať vo svojom odbore 
majú absolventi v oblasti zdravot-
níctva, pedagogiky a prírodných 
vied. 

v  pomere k pracujúcim mladým 
patrí na Slovensku k najvyšším, 
podľa údajov Eurostatu dosahuje 
podiel mladých podnikateľov pri-
bližne 10 %. Aj keď tento údaj môže 
vyznievať veľmi pozitívne, môže to 
byť symptóm problémového trhu 
práce. Vyšší podiel mladých podni-
kateľov je iba v Taliansku, Grécku 
a Rumunsku. Do čela sa teda dostá-
vajú krajiny, ktoré majú problémový 
trh práce. Na opačnom konci spek-
tra sa nachádzajú Rakúsko, Švédsko, 
Nemecko a Dánsko. Podiel mladých 
podnikateľov sa v týchto krajinách 
pohybuje na úrovni okolo troch per-
cent, prípadne menej. Jednou z in-
terpretácií by mohlo byť tvrdenie, 
že problémový trh práce je silným 
impulzom pre založenie vlastného 
podnikania. 

Napriek tomu platí, že na sťa-
hovanie sa za prácou nebolo v roku 
2016 pripravených 56 % mladých ne-
zamestnaných Slovákov. S takýmto 
skóre sa radíme k nadpriemeru EÚ, 
keďže priemer za celý blok je 50 %. 
Rekordérom je Malta, až 73 % miest-
nych mladých nezamestnaných nie je 
ochotných sa presúvať za prácou ani 
po ostrove, no nechcú ísť pracovať 
ani inde do EÚ. Na opačnom kon-
ci rebríčka je Portugalsko. Cestovať 
za prácou, či už po krajine, alebo 
do iného členského štátu EÚ, nie je 
ochotných len 29 %. V rámci celej 
EÚ v roku 2016 za svojou pracovnou 
pozíciou skutočne odišlo menej ako 
jedno percento mladých nezamestna-
ných ľudí. 

Slovensko	skoro	na	chvoste	
Motiváciou k sťahovaniu sa za prá-
cou je, samozrejme, vyššie ohodnote-
nie. Slovensko sa mzdovým ohodno-
tením nemôže veľmi chváliť, pretože 

v oblasti migrácie. Vo všeobecnos-
ti platí, že prevažná väčšina tých 
mladých nezamestnaných ľudí v EÚ, 
ktorí sú ochotní za prácou cestovať, 
rozmýšľa predovšetkým o presune 
v rámci vlastnej krajiny. Sťahovanie 
sa skôr do inej krajiny EÚ preferujú 
mladí ľudia v ôsmich krajinách EÚ. 
Slovensko však patrí ku krajinám, 
kde je túžba sťahovať sa do zahrani-
čia relatívne silná. Kým o sťahova-
ní v rámci krajiny uvažovalo v roku 
2016 14 % mladých nezamestnaných 
ľudí, sťahovať sa do zahraničia bolo 
ochotných 23 % z nich. V ukazovateli 
je Slovensko spomedzi krajín EÚ na 
druhom mieste, pred nami sa ocitlo 
iba Bulharsko. V rámci krajiny bolo 
ochotných cestovať za prácou 12 % 
mladých nezamestnaných Bulharov, 
skôr do zahraničia sa chystalo rovna-
ko 23 % Bulharov. 

P r i e s k u m  R a d y  m l á d e ž e 
Slovenska z roku 2018 zároveň uká-
zal, že trvalé sťahovanie sa do za-
hraničia nevylučuje približne 30 % 
respondentov. 

Problém Slovenska spočíva naj-
mä v tom, že Slováci sa zo zahra-
ničia príliš domov neponáhľajú. 
Množstvo ľudí so skúsenosťou zo 
zahraničia ostane natrvalo v zahra-
ničí. V roku 2016 reprezentatívny 
prieskum organizácie LEAF, ktorá 
pomáha Slovákom vrátiť sa zo zahra-
ničia, ukázal, že až 74 % oslovených 
Slovákov pôsobiacich v zahraničí sa 
neplánuje vrátiť domov. 

Slovensko však vo svojej mladej 
generácii má skrytý výrazný podni-
kateľský potenciál. Podiel mladých 
podnikateľov, teda podnikateľov vo 
veku 15 až 29 rokov. Vo viacerých 
krajinách totiž môžu podnikať aj 
osoby, ktoré nedovŕšili vek 18 ro-
kov. Počet mladých podnikateľov 

Mladí Slováci sa chcú za prácou presúvať skôr do zahraničia, mnohí sa vôbec nevrátia · EKONOMIKA
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MICHAL PÁLENÍK:

Nezamestnanosť sa na Slovensku nachádza na 
historických minimách. Problémom je však mnoho 

sektorov, ktorým sa vláda nevenuje. Tu patrí všeobecne 
školstvo, kde vláda dotuje odbory, ktoré sú nepotrebné 

a zbytočné. Viac o problémoch pracovného trhu 
hovorí Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.     

ŠTÁT PORUŠUJE VLASTNÉ PRAVIDLÁ, 
NAJVÄČŠIU REFORMU 
POTREBUJE ŠKOLSTVO

Autor:	Ivana	Michalová

Nemala by existovať určitá priro-
dzená miera nezamestnanosti? 
Lebo predsa sú tu určité skupiny 
ľudí, ktoré sa pravdepodobne ne-
zamestnajú nikdy... 
Určite nejaká frikčná nezamestna-
nosť bude. Keď človek príde o prácu 
v utorok, tak sa nestane, že hneď 
v stredu si nájde prácu. Dá sa trošku 
skrátiť ten čas hľadania práce, ale 
v žiadnej krajine sa to nepodarí do-
stať na nulu. V druhom rade existujú 
iné zdroje nezamestnanosti, s ktorý-
mi sa dá niečo robiť. Ak štát dotuje 
fabriky v nejakej časti štátu, kde aj 

Aktuálne je na Slovensku rekord-
ne nízka nezamestnanosť. Ako 
hodnotíte situáciu?
Je dobré, že je nezamestnaných málo. 
Samozrejme, nie je to úplne ideálne. 
Najväčším problémom je, že veľa ľudí 
zo Slovenska robí mimo Slovenska, čo 
je nejakých 350-tisíc ľudí. To, že ľudia 
odišli za prácu von, nie je úspech na-
šej ekonomiky, ale niekoho iného. Tak 
by teda metodicky títo ľudia nemali 
znižovať nezamestnanosť, hoci ju 
v súčasnosti znižujú. Čiže sa čiastočne 
chválime cudzím perím.

tak nie sú nezamestnaní, a potom 
sa snaží dotovať, aby tam ľudia za 
prácou mohli dochádzať, alebo sa 
presťahovali do tejto oblasti, tak to 
nie je ideálny spôsob. Ak štát robí 
študijné odbory typu praktická žena, 
tak tá uplatniteľnosť je skutočne níz-
ka. A množstvo vecí sa dá zmeniť tak, 
aby iná, napríklad štrukturálna, ge-
ografická nezamestnanosť poklesla. 
Ale s frikčnou sa pohnúť nedá.
Ako sa z vášho pohľadu darí 
Slovensku bojovať
s nezamestnanosťou?
Otázkou je, nakoľko je to dôsledok 
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fabriky v častiach Slovenska, kde ich 
netreba dotovať, stále sa nepodarilo 
urobiť to, aby mladí ľudia dokončo-
vali základné školy, myslím naozaj 

ekonomiky ako takej, a politika za-
mestnanosti dosť zaostáva za svojím 
potenciálom. Stále máme obrovské 
regionálne rozdiely, stále dotujeme 

toho, že je hospodársky rast v EÚ 
a nakoľko ide o dôsledok politiky 
zamestnanosti. Bohužiaľ, podľa 
všetkého je to skôr dôsledok rastu 
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ako prilákať ľudí na pracovné pozí-
cie, a pevne verím, že všetci vedia, 
že ak tam je dlhodobo nezamestnaný, 
tak zo dňa na deň sa z neho nestane 
dobrý vysokošpecializovaný odborník. 
Musí nastať posun v pracovných pozí-
ciách, kde človek, ktorý dlhodobo ro-
bil menšieho odborníka, bude pový-
šený smerom nahor, a tým sa uvoľní 
nové miesto pre menšieho odborníka. 
Na túto pozíciu už vedia dostať aj dl-
hodobo nezamestnaných. 

Kde v tomto prípade nastáva chy-
ba? V školstve, že nič neučí, alebo 
v mladých, že si pýtajú veľa, ale-
bo chýba duálne vzdelávanie?
Celkovo keď zoberieme školstvo, tak 
podľa mňa aj za situácie, že funguje 
ideálne, nevyrieši tie problémy, kto-
ré momentálne máme na pracov-
nom trhu. Počet absolventov je na 
úrovni 50- až 60-tisíc ročne, ktorí 
aj keby hypoteticky všetci študova-
li v ideálnych odboroch, nedokázali 
by zaplniť voľné pracovné miesta, 
ktorých je relatívne veľa. Treba sa 
v tomto prípade sústrediť aj na tých, 
ktorí nepracujú. Či už sú to evido-
vaní nezamestnaní, neaktívni, či 
rôzne zdravotne postihnutí. K tejto 
skupine patria aj matky na rodičov-
skej dovolenke, kde zamestnávatelia 
stále neponúkajú polovičné úväzky 
a takáto osoba nevie zobrať celý úvä-
zok. Nemáme dostatok škôlok, kvô-
li čomu matky nemôžu pracovať, aj 
keby chceli. Na Slovensku absentuje 
dlhodobá starostlivosť. Ľudsky tam 
kašlú na svoje povinnosti, a tak si 
ľudia musia vybrať, či budú pracovať, 
alebo si nemôžu vybrať, ale musia sa 
starať o svojich rodičov, pretože služ-
by napriek tomu, že sú zákonom po-
vinné, štát ich neposkytuje. 

všetci. Roztvárajú sa tu nožnice me-
dzi kvalitou jedných a druhých škôl. 
Z tohto pohľadu politika zamestna-
nosti nepomáha ani zďaleka tak, ako 
by mala.

Máme množstvo dlhodobo neza-
mestnaných a zároveň množstvo 
pracovných pozícií, ktoré sú špe-
cifické. Aký vážny je to problém, 
kde vzniká táto medzera, a kto 
by ju mal vyplniť?
Závisí to od množstva faktorov. 
Určite by mali zamestnávatelia in-
vestovať do svojich ľudí, do vzdeláva-
nia, do školení ľudí. Momentálne to 
čiastočne robia, ale z veľkej časti sa 
tvária, že je to úloha štátu. To je úpl-
ný nezmysel. Na druhej strane štát, 
minimálne na úradoch práce, tie ško-
lenia de facto nerobí. Za rok sa pre-
melie úradom práce nejakých 500-ti-
síc ľudí a celkový počet školení, ktoré 
sa za rok urobia, je nejakých 20-tisíc. 
To znamená, že nejaké 1 až 2 % neza-
mestnaných sa dostane na školenia, 
zvyšných 98 % sa nedostane. Tento 
systém, bohužiaľ, pretrváva. Drvivá 
väčšina nezamestnaných služby 
od úradu práce stále nedostáva.

Ako zamestnávatelia zo svojho 
pohľadu vnímajú nedostatok 
pracovných pozícií?
Určite sa snažia pracovné pozície za-
plniť. Keď vidia, že majú dlhodobý 
problém zaplniť pracovné pozície, 
tak rozmýšľajú, či ich naozaj potre-
bujú, či to nevyriešiť nejakou zme-
nou výrobnej štruktúry, či zmenou 
spôsobu produkcie. Rozmýšľajú, či 
zobrať zákazky, keď vedia, že neskôr 
budú mať problém ich zaplniť. Snažia 
sa vyriešiť túto situáciu, ktorá nasta-
la, ale určite dúfam, že veľká časť 
z nich rozmýšľa, ako vyškoliť ľudí, 

Keď sa pozriem na problémy školstva, 
z veľkej časti si ministerstvo školstva 
samo sebe urobilo zlú situáciu, kde 
napriek tomu, že vie, že niektoré školy 
sú zlé, nekvalitné, že tu máme stredné 
školy, ktoré vyučujú odbor praktická 
žena doslova v osade v maštali, tak na-
priek tomu ho štát dotuje a dotuje ho 
sumou vyššou ako dotuje lekárov na 
Univerzite Komenského. Ministerstvo 
školstva tu rozhadzuje peniaze a tvá-
ri sa, že tu niečo rieši, a zároveň vie-
me, že lekárov je málo a napriek tomu 
absolventov lekárskeho odboru skôr 
ubúda ako pribúda. Tam sa musí niečo 
zlepšiť. 
Príkladom je automobilka Jaguar. 
Už päť rokov vieme, že príde na 
Slovensko. Vysoké školy tak mohli 
zareagovať a „vyrobiť“ bakalárov na 
mieru, ktorí by teraz ukončili štú-
dium a vedeli by tam okamžite na-
stúpiť. Rovnako aj na stredných ško-
lách by sa vedeli „vyrobiť“ absolventi 
na mieru, no, bohužiaľ, sa to nedeje.

Pýtajú si mladí ľudia podľa vás 
veľa na to, aby sa mohli niekde 
zamestnať?
Plat je vec, ktorá sa naozaj ťažko 
porovnáva. Na trhu práce je jed-
na z tých vecí, že sa tu nachádza 
obrovská informačná asymetria. 

Ak štát robí študijné 
odbory typu praktická 
žena, tak reálna 
uplatniteľnosť je 
skutočne nízka.
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si škôlky vyberajú deti a nie naopak. 
Dnes sa približne 30 až 40 % detí 
nedostane do škôlky. Najväčšia ab-
sencia škôlok je najmä v Bratislave 
a v rómskych osadách, čo je divná 
kombinácia. To zlepšovanie je veľ-
mi pomalé napriek tomu, že vláda si 
dala do svojho vládneho programu, 
že chce mať stopercentnú zaškole-
nosť. No krokov, ktoré urobila pre 

obrovský počet pracujúcich starob-
ných dôchodcov. Rádovo pracuje 
približne 50-tisíc dôchodcov, ktorí 
majú dôchodok ako drobné prilepše-
nie k platu, a títo naplno zneužívajú 
sociálny systém. Potom je tu ďalších 
100-tisíc, ktorí si trochu privyrába-
jú k nízkemu dôchodku, ale stále 
tu máme 50-tisíc iba starobných 
dôchodcov. A to ani len netušíme, 
koľko výsluhových dôchodcov tento 
systém zneužíva. Na ministerstve 
obrany sú tuším polovica zamest-
nancov dôchodcovia. 

Aké problémy riešia mladí ľudia 
vo väzbe na školstvo? Kde je tu 
problém?
Keď začneme od začiatku, tak to na 
začiatku riešia rodičia, ktorí dávajú 
malé dieťa do škôlky. Investície do 
škôlok sú tie najdôležitejšie, a ak 
dieťa nie je v škôlke, v škole neskôr 
zaostáva. Škôlok je však zúfalý ne-
dostatok a momentálne je stav, keď 

Zamestnávateľ pri prijímaní člove-
ka vidí iba jeho životopis, z ktorého 
nevie posúdiť, ako je človek šikovný, 
nevie o ňom prakticky nič okrem 
mena a školy, kde študoval. Takisto 
keď človek ide k zamestnávateľovi, 
tak o ňom nevie nič okrem mena 
a základných informácií na webovej 
stránke, ktorú tvoria skoro samé 
reklamy. Aj ten životopis je reklama 
na človeka. Tu je obrovská asymetria 
a pri tej asymetrii je ťažké zistiť, čo je 
férový plat. 

Ako sú na tom špecificky mladí 
do 30 rokov? Týka sa to najmä 
absolventov vysokých škôl, pre-
tože veková hranica odchodu 
do dôchodku sa posúva. Vytláča 
tento systém mladých z trhu 
práce? 
Predlžovanie odchodu do dôchodku 
je jednoducho matematická nut-
nosť, aby sa celý systém nezosypal. 
Druhá vec je, že na Slovensku máme 

Predlžovanie 
odchodu do dôchodku 
je jednoducho 
matematická nutnosť, 
aby sa celý systém 
nezosypal.

Foto: Shutterstock
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LÍDRI · Michal Páleník: Štát porušuje vlastné pravidlá, najväčšiu reformu potrebuje školstvo

Niekde ho automaticky zamestnajú 
a po pár rokoch si to môže rozmys-
lieť a dokončiť ešte magistra. Školy 
neurobili študijné programy tak, 
aby bakalár niečo na konci vedel. 
Rezort školstva prikázal, že majú 
byť bakalári a zároveň rezort škol-
stva dal kvalifikačné požiadavky na 
to, čo má vedieť robiť po skončení 
bakalára. Bakalár učiteľského odbo-
ru však nemá uplatnenie, lebo mu 
to rezort zakázal. Tu je obrovská 
rezerva. Bakalársky stupeň by mal 
byť o tom, že sa študent naučí ne-
jaké praktické zručnosti a potom na 
tom magistrovi si zistí, ako to celé 
funguje. Napríklad na prvom stup-
ni by sa mal študent naučiť spájať 
čierne skrinky a na druhom sa dou-
čí, ako čierna skrinka funguje. Toto 
sa u nás stále nedeje. Nehovoriac 
o tom, že stále nechápem, prečo 
bakalára nedávajú aj stredné školy, 
keďže na Slovensku máme niektoré 
stredné školy výrazne kvalitnejšie 
ako samotné univerzity. 

Podľa najnovšieho sociálneho 
balíčka by sa mala opäť zvyšovať 
minimálna mzda. Aký to môže 
mať vplyv na trh práce?
Problémom je, že minimálna mzda 
sa strašne ľahko obchádza. Máme 
tu státisíce ľudí, ktorí zarábajú 
menej ako minimálnu mzdu, a tí 
ľudia robia pre štát. Čiže štát sám 
najviac obchádza pravidlá, ktoré 
sám určil. Najlepšie by bolo tieto 
pravidlá opraviť, aby sa minimálna 
mzda nedala obchádzať. Ak sa toto 
opraví, tak na aktivačných prácach 
budú ľudia zarábať viac ako euro na 
hodinu, pričom minimálna mzda je 
2,5 eura. Aby verejný sektor v tom-
to išiel príkladom a nezamestnával 
nútených živnostníkov, to by bolo 

to, aby splnila vládny sľub, nie je 
veľa. 

Dlhodobo sa hovorí o tom, že 
školstvo nereaguje na problémy 
pracovného trhu. Kde to najviac 
vidno? Možno v akých odvetviach, 
čoho sa to týka najviac?
Tiež je otázka, čo je úlohou školstva. 
Podľa mňa je to v prvom rade to, aby 
mladí nevolili fašistov a populistov. 
Ak sa popri tom naučia skrutkovať, 
je to v poriadku. Podľa mňa je úlohou 
školstva vychovávať dobrých ľudí. 
Či sa naučia obsluhovať nejaké stro-
je, je vcelku jedno, lebo o päť rokov 
tie stroje už aj tak nebudú existovať. 
Čiže úlohou je, aby štát nefinancoval 
odbory, o ktorých vieme, že sú nanič.

Ako sa podľa vás treba správať 
k odborom?
Určite nedotovať banícke odbory, 
určite nedotovať množstvo ďalších. 
Posilniť naopak niektoré odbory, 
o ktorých vieme, že bude problém do 
budúcna, napríklad sestričky, opat-
rovateľky, lekári. Určite keď nale-
jeme veľa peňazí do IT škôl, tak nič 
nepokazíme. Poznáme tých pár od-
borov, ktoré vieme, že sú zbytočné 
až kontraproduktívne, a potom zo-
stane tá veľká skupina v strede, kde 
si teda netrúfam odhadnúť, koľko 
bude treba kaderníčok na najbližších 
20 rokov, ale ak sa tam tí ľudia nau-
čia všeobecné zručnosti a naučia sa 
byť dobrými ľuďmi, tak to pracovné 
uplatnenie si nájdu.

Sú nejaké špecifické problémy, 
ktoré sa týkajú vysokých škôl?
Určite áno. Napríklad bakalárov 
sme na Slovensku urobili veľmi 
zle. Nedeje sa to, že by bol bakalár, 
ktorý opustí školu a vie niečo robiť. 

super. Popri tom je jedno, či mini-
málna mzda bude nižšia, alebo vyš-
šia o pár eur.

Tým, že vláda zvyšuje minimálnu 
mzdu, nedôjde k štrukturálnej 
nezamestnanosti?
Keď sa pozrieme na regióny ako 
Rimavská Sobota, kde je nezamest-
nanosť 50 %, tak tam či bude mini-
málna mzda taká, alebo taká, nie je 
podstatné. Sú tam ľudia, ktorí majú 
zabezpečenú prácu, či už po známos-
ti, alebo korupciou, a sú za ňu šťastní. 
Potom je tu druhá skupina, ktorá prá-
cu nemá. V súčasnosti sa nezamestna-
ným výrazne oplatí zamestnať. Keď je 
človek blízko minimálnej mzdy, má 
často čistú mzdu vyššiu ako hrubú. 
Napriek tomu si väčšina ľudí myslí, 
že je to naopak, ale nie vždy to platí. 
Teraz je motivácia zamestnať sa po-
pri poberaní dávok finančne výrazne 
veľká. Druhá je otázka, či sa má člo-
vek vôbec kde zamestnať. Ale nedá sa 
povedať, že sa mu neoplatí pracovať. 
To neplatí.

Úlohou školstva je 
predovšetkým vychovať 

mladých ľudí k tomu, 
aby nevolili populistov 
a extrémistov. To, či sa 

naučia obsluhovať stroj, 
ktorý sa o päť rokov 

nebude používať, nie je 
až také podstatné.
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ZAMESTNÁVATELIA 
LÁKAJÚ 
ZAMESTNANCOV 
NA ŠTEDRÉ BENEFITY
Nízka nezamestnanosť je pre firmy výzvou 
do boja o kvalitných pracovníkov. 
Novú prácu nehľadajú spokojní zamestnanci, 
významnú rolu v tejto oblasti môžu 
zohrať zamestnanecké benefity.  

Autor:	Ján	Beracka

PODNIKANIE · Zamestnávatelia lákajú zamestnancov na štedré benefity

Momentálne je oveľa 
náročnejšie nájsť 

vhodných pracovníkov 
na konkrétne pozície.

Situácia sa na pracovnom trhu pri-
tom oproti minulým rokom výraz-
ne zmenila. To cítia aj personálne 
agentúry. „Vnímame to tak, že mo-
mentálne je oveľa náročnejšie nájsť 
vhodných pracovníkov na konkrétne 
pozície,“ hovorí Silvia Kovácsová, HR 
Manager spoločnosti Manpower. Pri 
nízkej nezamestnanosti je však cel-
kovo problém nájsť akúkoľvek pra-
covnú silu. „Dá sa povedať, že každý 
segment je dnes z pohľadu pracovnej 
sily kritický. Nech už spomenieme 

pozíciu operátora výroby v rôznych 
segmentoch produkcie, IT špecia-
listov alebo odvetvie zdravotníctva 

„Problém“	s nízkou	
nezamestnanosťou
Na trhu práce je množstvo ponúk a je 
zložité nájsť človeka na niektoré špeci-
fické pozície. „Chýbajú určité špeciali-
zované profesie, s týmto sa stretávajú 
najmä vo výrobnej sfére – zo škôl nám 
vychádza málo odborníkov. Ďalším 
dôvodom je jobhopping. Ľudia si čas-
tejšou zmenou práce navyšujú mzdu. 
Vo firme sa zdržia maximálne rok a idú 
ďalej,“ hovorí Lucia Hanusková, HR 
partner z poisťovne Union. 
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Medzi najpopulárnejšie 
benefity patria 

flexibilný pracovný čas, 
home office, vzdelávanie, 

možnosť kariérneho 
rastu, príspevok 

na šport či kultúru.

kapitálom. Rozšírenosť a tradícia 
tohto benefitu je v každej krajine iná. 
Zatiaľ čo vo Fínsku tento benefit vy-
užíva až 19 percent zamestnancov, 
v krajinách strednej a východnej 
Európy sa rozšírenosť tohto benefitu 
pohybuje na úrovni jedného až troch 
percent,“ uvádza Paylab.com. Z údajov 
portálu vyplýva, že najčastejšie je ten-
to benefit ponúkaný top manažérom 
a strednému manažmentu. Je rozšíre-
ný v silných odvetviach ako telekomu-
nikácie, bankovníctvo, poisťovníctvo, 
IT, farmaceutický priemysel a pora-
denstvo, ale aj v niektorých priemy-
selných odvetviach – ako je napríklad 
automobilový priemysel.

nepochybne patria f lexibilný pra-
covný čas, home office, vzdelávanie, 
možnosť kariérneho rastu, príspe-
vok na šport či kultúru,“ vysvetľuje 
Kovácsová. Do popredia sa tak do-
stávajú aj pružný pracovný čas, voľno 
navyše či možnosť čerpať si takzvané 
„sick days“, teda mimoriadne voľno 
určené primárne na liečenie bežných 
zdravotných komplikácií. 

Starostlivosť	o	zdravie	je	v	
móde
Veľmi populárnymi sa stávajú aj 
zdravotné benefity. Zdravie zamest-
nancov sa pre moderné firmy stáva 
kľúčovou prioritou. „Niektoré firmy 
sa snažia svojim zamestnancom po-
núknuť určitú sociálnu výhodu vo 
forme využívania špecializovaných 
preventívnych programov, rehabili-
tačných programov alebo príspevkov 
na celoročnú zdravotnú starostlivosť 
nad rámec zákona. Tu však treba do-
dať, že tento benefit je pre zamestná-
vateľov pomerne finančne náročný,“ 
uvádza portál Paylab.com.

Tento trend je rozšírený predo-
všetkým v rozvinutých ekonomi-
kách. Zamestnancom ho poskytujú 
zväčša veľké firmy so zahraničným 

či stavebníctva, vždy majú spoločný 
práve nedostatok pracovnej sily,“ ho-
vorí Martin Malo, generálny riaditeľ 
Manpower. 

Štedré	odmeny	
Práve nízka nezamestnanosť spô-
sobuje, že zamestnávatelia sú šted-
rejší a svojich potenciálnych nových 
pracovníkov lákajú na rôzne bene-
fity a odmeny. To isté platí aj pre 
zamestnancov, ktorí už vo firme 
pracujú. Aby sa im z firmy nechcelo 
odísť, prichádzajú zamestnávatelia 
s čoraz prepracovanejšími benefit-
mi. Medzi najčastejšie benefity pod-
ľa Martina Mala patrí príspevok na 
dopravu do a zo zamestnania, prí-
spevok na stravu, príspevok alebo 
kompletné zastrešenie nákladu na 
ubytovanie, v nevýrobných segmen-
toch navyše aj starostlivosť o zdra-
vie, možnosti skrátených pracov-
ných úväzkov, jazykové vzdelávanie, 
účasti na konferenciách.  

Dôležitým faktorom pre zamestná-
vateľa je uvedomiť si, po čom jeho 
zamestnanci túžia a čo by privítali 
ako benefit. Potreby sa líšia najmä 
individuálnym odvetvím či formou. 
„V súčasnosti medzi najpopulárnejšie 

Foto: Shutterstock
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PODNIKANIE · Peniaze sú motivátorom s ručením obmedzeným

Personálne agentúry si však myslia 
opak a tvrdia, že peniaze sú u za-
mestnancov na prvom mieste. Podľa 
slov Jitky Součkovej zo spoločnosti 
Grafton Slovakia zohráva finančné 
ohodnotenie z pohľadu zamest-
nanca „určite zásadnú a najväčšiu“ 
úlohu. 

„Podľa našich skúseností ide o pri-
márnu motiváciu zamestnanca. 
Výška platu ho teda zaujíma najviac 
zo všetkých pracovných podmienok, 
ktoré mu zamestnávateľ ponúka. 
Na dôležitosti síce získavajú aj ne-
finančné faktory, ako možnosť prá-
ce z domu, flexibilný pracovný čas, 

Subjektívny	postoj	
Peniaze môžu byť pre mnohých za-
mestnancov jednou z motivujúcich 
zložiek pri výkone práce. Postoj za-
mestnancov k odmeňovaniu sa však 
zovšeobecňuje ťažko. „Peniaze sú 
jeden z mnohých motivátorov a ich 
vnímanie je subjektívne. Sú ľudia, 
pre ktorých sú financie v živote kri-
tické, a naopak, sú ľudia, ktorí upred-
nostňujú iné hodnoty, napríklad 
pomoc druhým, vedu a vzdelanie či 
spoločenské postavenie. Samozrejme, 
všetci z niečoho musíme žiť, a preto 
aj títo ľudia budú výšku platu zva-
žovať,“ hovorí pracovný psychológ 
Rastislav Duriš. 

dovolenka navyše či vzdelávanie, no 
peniaze sú stále na prvom mieste,“ 
hovorí Jana Mesárová zo spoločnosti 
Wincott People. 

Vzťah zamestnancov k finančnému 
ohodnoteniu je však komplikovaný. 
„Platí, že najmä dnes je mnoho ľudí 
ochotných meniť zamestnanie aj pre 
niekoľko desiatok eur. Umožňuje im 
to aktuálna situácia na trhu práce, 
keď firmám akútne chýbajú zamest-
nanci, a preto sú ochotní preplácať 
ľudí od konkurencie. Z dlhodobého 
hľadiska je však dôležitý aj celkový 
mix pracovných podmienok a be-
nefitov, firemná kultúra, možnosť 

Finančné odmeny sú hnacím motorom 
pre mnohých zamestnancov. Nielenže ich 

do zamestnania prilákali, ale práve atraktívne 
finančné ohodnotenie ich môže aj dlhodobo na 

konkrétnej pracovnej pozícii udržať. Zamestnávatelia 
sa však len na peniaze spoliehať nemôžu.      

Autor:	Ivana	Michalová

PENIAZE 
SÚ MOTIVÁTOROM 
S RUČENÍM OBMEDZENÝM
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za optimálnu,“ hovorí Mesárová. 
Štandardne však zamestnanci oča-
kávajú aspoň výšku jedného me-
sačného platu. Bežne sa počíta ako 
takzvaný 13. plat, to znamená, že 
zamestnanci očakávajú jeho hodno-
tu vo výške jednej mesačnej mzdy,“ 
hovorí Součková. 

Odmeny sa často viažu ku konkrét-
nemu dátumu v kalendári, no tento 
prístup nemusí byť to pravé. Odmeny 
by podľa odborníkov nemali byť na-
viazané na kalendár, ale na okolnosti, 
ktoré priamo súvisia s pracovným 
výkonom. „Štandardne je odmena 
spojovaná práve s konkrétnou uda-
losťou v roku. Môj osobný názor je, 
že odmena by mala byť naviazaná 
na špecifický výkon, nie na obdobie 
v roku,“ hovorí Malo.

Finančné benefity môžu byť účinnej-
šie, ak prichádzajú postupne počas 
celého roka. „Takýto prístup má po-
zitívny vplyv na lojalitu pracovníkov, 
atmosféru v tíme, ako aj schopnosť 
ľudí identifikovať sa so spoločnosťou, 
v ktorej pracujú,“ vysvetľuje Ľuboš 
Sirota, podpredseda predstavenstva 
McRoy. 

peniaze sa stávajú menej dôležité. 
Ľudia sa začínajú pozerať na iné veci, 
ako napríklad, aký je manažér, ko-
lektív, pracovné prostredie, kultúra 
firmy, lokalita, možnosti vzdelávania 
a kariérneho rozvoja, miera stresu 
a ďalšie,“ hovorí Duriš. 

Spokojný a lojálny zamestnanec sa 
teda nedá jednoducho „kúpiť“, ma-
nažéri by mali situáciu hodnotiť 
v širšom kontexte. „Peniaze sú jed-
ným z nástrojov na motiváciu, ale 
úprimne povedané, je potrebné nad 
celkovým odmeňovaním zamestnan-
cov viac premýšľať. Pokiaľ má firma 
ako nástroj motivácie výhradne pe-
niaze, nie je to príliš dobré a je určite 
potrebné zmeniť tieto nastavenia,“ 
dopĺňa Součková. 

Iná	firma,	iná	odmena	
Samostatnou kategóriou sú finanč-
né odmeny, ktoré nie sú súčasťou 
platu. „Nedá sa stanoviť optimálna 
výška odmeny ani optimálny odme-
ňovací systém – to závisí od okol-
ností. Niektoré firmy dnes upúšťajú 
od tradičného modelu odmeňovania, 
kde odmeny rozdeľuje manažment, 
a umožňujú napríklad jednotlivým 
tímom nastaviť si odmeňovanie sa-
mostatne. Vznikajú aj softvéry pod-
porujúce tento prístup – napríklad 
aplikácia Bonusly,“ hovorí Duriš. 

Výška odmien sa odvíja aj od odvet-
via, v ktorom firma podniká. „Kým 
napríklad firmy z oblasti IT, finan-
cií, telekomunikácií vyplácajú ročné 
odmeny pravidelne, v  iných sek-
toroch – typu poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, maloobchod – až takou 
samozrejmosťou nie sú. Preto by 
nebolo korektné uvádzať konkrét-
nu sumu, ktorú by sme považovali 

kariérneho postupu či prístup firmy 
k otázkam rovnováhy medzi pracov-
ným a súkromným životom,“ dopĺňa 
Mesárová. 

Zároveň platí, že zvyšovanie platu 
ako motivačný faktor príliš dobre ne-
funguje. „Navýšenie mzdy, žiaľ, patrí 
k najčastejšiemu nástroju na motivá-
ciu zamestnancov. Pritom je dlhodo-
bo známe, že finančná motivácia má 
krátkodobý charakter. Spoločnosti 
by mali finančnú motiváciu podmie-
niť dochádzkou, kvalitou, výkonom,“ 
uvádza Martin Malo, generálny riadi-
teľ Manpower. 

Nejde	len	o peniaze...
Zamestnanci si, samozrejme, všímajú 
aj to, ako sa v práci cítia, pri dlhšom 
časovom horizonte začína zamestna-
nec vnímať aj pracovnú atmosféru. 
„Pre mnohých ľudí sú peniaze ‚hy-
gienickým‘ faktorom – potrebujú si 
naplniť svoje životné potreby a bez 
peňazí to nejde. Na druhej strane, ak 
dostávajú plat, s ktorým sú spokojní, 

Peniaze sú motivátorom s ručením obmedzeným · PODNIKANIE

Pokiaľ má firma ako 
nástroj motivácie 

výhradne peniaze, nie je 
to príliš dobré a je určite 

potrebné zmeniť tieto 
nastavenia.

Nie je možné 
stanoviť optimálnu 
výšku odmeny ani 
optimálny odmeňovací 
systém. Zamestnanci 
štandardne očakávajú 
odmeny aspoň vo výške 
jedného mesačného 
platu.
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Pôvodný návrh počítal so stropom na provízie 
vo výške 1,5 % zo sumy úveru a rozložení vy-

plácania provízií do troch rokov. Postupné vyplá-
canie provízií z návrhu zmizlo, obmedzenie však 
čiastočne zostalo. Strop vo výške 1,5 % zo sumy 
sprostredkovaného spotrebiteľského úveru sa 
bude týkať úverov vo výške nad desaťtisíc eur. 

Pôvodný návrh počítal  s  tým, že  strop sa 
bude týkať sprostredkovania všetkých úverov. 

PARLAMENT SCHVÁLIL 
LIMIT NA PROVÍZIE 
AGENTOV 
ZA SPROSTREDKOVANIE 
NIEKTORÝCH ÚVEROV 

Parlament schválil novelu zákona 
o poisťovníctve. V rámci tejto novely sa 
reguluje odkupná hodnota poistiek, no súčasťou 
novely mala byť aj prísna regulácia provízií 
finančných agentov za sprostredkovanie úveru. 
Parlamentom schválený návrh v treťom čítaní 
počíta s výrazne miernejšou reguláciou provízií. 
Návrh novely ako celku podporilo 100 poslancov.  

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Parlament schválil limit na provízie agentov za sprostredkovanie niektorých úverov

Strop vo výške 1,5 % 
zo sumy sprostredkovaného 

spotrebiteľského úveru sa bude 
týkať úverov vo výške 

nad desaťtisíc eur.
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Sprostredkovateľský trh s úľavou prijal predovšet-
kým pozmeňujúce návrhy, ktoré pôvodnú novelu 
upravili. Asociácia finančných sprostredkovateľov 
a finančných poradcov (AFISP) túto zmenu priví-
tala. „Za AFISP hodnotíme prijaté poslanecké ná-
vrhy vo výbore NR SR pre financie a rozpočet veľmi 
pozitívne. Po konštruktívnej diskusii boli čiastočne 
akceptované pripomienky zástupcov trhu,“ hovorí 
Martin Lancz, predseda predstavenstva AFISP. 
„Zrušenie regulácie provízií úverov na bývanie vní-
mam ako racionálne rozhodnutie nevstupovať do 
komerčných vzťahov medzi finančnými inštitúcia-
mi a finančnými sprostredkovateľmi,“ dopĺňa.

Aj schválená úprava regulácie provízií bude pre 
agentov znamenať komplikácie. Martin Lancz 
naznačuje, že to bude mať na agentov negatív-
ny vplyv. „Pri spotrebných úveroch nad desaťtisíc 
eur, kde sú trhové provízie za sprostredkovanie 
omnoho vyššie, zostala, žiaľ, regulácia zachovaná,“ 
upozorňuje. 

Na prijatie zmien bude mať trh viac času. Pôvodne 
mali zmeny začať platiť od 1. júla 2019, no účin-
nosť sa posúva na 1. januára 2020. 

S obmedzením na provízie sa poslanci stotožnili 
už v parlamentnom výbore. Regulácia odmeny za 
sprostredkovanie úveru na bývanie sa poslancom 
„javí ako nadbytočná, keďže je vo výške, ktorá je 
blízka priemernej trhovej hodnote“. „Regulácia ne-
prinesie pre klientov bánk zlacnenie úverov a prí-
padný rozdiel v odmene akurát zvýši zisk banky, 
ktorá úver poskytla,“ uviedli. 

Mení sa aj fungovanie odkupnej hodnoty po-
istiek. Poslanci sa dohodli na jej regulácii. V pr-
vom roku trvania poistnej zmluvy ide o 50 % 
zaplateného poistného zníženého o poistné na 
krytie rizika. V druhom roku je tento podiel 
60 % zaplateného poistného zníženého o po-
platky na krytie rizika a v treťom roku to je 70 % 
zaplateného poistného zníženého o poistné na 
krytie rizika. V každom ďalšom roku musí byť 
odkupná hodnota kladná.

Oproti pôvodnému návrhu sú schválené návrhy 
menej prísne. Pôvodne platilo, že výška odkup-
nej hodnoty musí v prvom roku trvania poistnej 
zmluvy byť minimálne 70 % zaplateného poistné-
ho zníženého o poplatky na krytie rizika. V dru-
hom roku mal byť tento podiel 85 % zaplateného 
poistného zníženého o poplatky na krytie rizika 
a v treťom a ďalších rokoch to malo byť 95 % za-
plateného poistného zníženého o poplatky na 
krytie rizika.

Parlament schválil limit na provízie agentov za sprostredkovanie niektorých úverov · FINANCIE

Prísna regulácia podľa poslancov 
neprinesie pre klientov bánk 
zlacnenie úverov a prípadný 

rozdiel v odmene akurát zvýši zisk 
banky, ktorá úver poskytla.

Foto: Shutterstock
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Ministerstvo financií upriamuje pozornosť na to, že 
daň nahrádza už existujúci poistný odvod. „Nová 
poistná daň nahradí v súčasnosti platný poistný 
odvod, a poisťovne tak v zásade nemusia zvyšovať 
poistné pri všetkých zmluvách tak, ako to avizova-
li. Tým, že v platnosti bude iba jedna sadzba, celý 
systém bude jednoduchý a prehľadný a nedôjde 
k zvýšeniu administratívnej náročnosti či potrebe 
veľkých zmien v IT systémoch. Poistná daň je štan-
dardný nástroj, ktorý sa bežne používa vo väčšine 
krajín Európskej únie,“ uvádza ministerstvo financií.

Poisťovne vyčítajú návrhu, že je retroaktívny, 
keďže daň sa týka aj poistení, ktorých kal-

kulácie nepočítali s poistnou daňou. „Poisťovňa 
a klient uzavreli poistnú zmluvu za cenu, ktorá 
nezohľadňovala povinnosť 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 povinnos-
ťou voči štátu, ktorá v čase stanovenia ceny nebo-
la známa,“ hovorí Slovenská asociácia poisťovní 
(SLASPO).

DAŇ Z POISTENIA 
PREŠLA PARLAMENTOM, 
ÚČINNÁ BUDE 
OD BUDÚCEHO ROKA 

Parlament schválil poistnú daň. 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. 

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE · Daň z poistenia prešla parlamentom, účinná bude od budúceho roka
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Poisťovne nesúhlasia s tvrdením, že daň je čistou 
náhradou poistnej dane. „Aktuálne platný odvod 
z poistného sa vzťahuje iba na zmluvy uzavreté 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 po-
isťovňa, ani klient s takýmto výdavkom nemohli 
počítať,“ upozorňuje SLASPO. 

Obavy z retroaktivity sa pokúsil pozmeňova-
cím návrhom rozptýliť poslanec strany Sloboda 
a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál, ktorý navrho-
val, aby sa daň týkala iba zmlúv uzavretých po 
31. decembri 2018. Z trhu však zaznievajú obavy, 
že takáto úprava by znamenala dlhodobé poist-
né 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 
obdobím bol kalendárny rok a nie štvrťrok. Podľa 
Dostála by sa zmiernila administratívna záťaž 
poisťovní. Parlament tieto pozmeňovacie návrhy 
odmietol. 

Počas legislatívneho procesu poisťovne rozbehli 
antikampaň, v ktorej upozorňovali na to, že v ko-
nečnom dôsledku na poistnú daň doplatia zodpo-
vední klienti, ktorí svoj majetok chránia poistkami. 
V čase schvaľovania dane v parlamente vyjadrilo 
nesúhlas s jej zavedením v rámci kampane Ruky 
preč od mojej poistky viac ako 95-tisíc občanov.

Proti dani sú aj podnikatelia. „Nová daň poško-
dzuje firmy a ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne. 

Občania, ktorí si poisťujú svoj majetok, zodpoved-
nosť alebo úraz, to robia najmä preto, aby v prípa-
de nepredvídateľnej udalosti neboli odkázaní na 
pomoc štátu. Podnikatelia, ktorí si poisťujú svoj 
majetok, to robia preto, aby v prípade nepredví-
dateľnej udalosti zmiernili škody, ktoré im môžu 
vzniknúť, alebo aby mohli pokračovať v podnikaní, 
a tak mohli aj naďalej plniť svoje záväzky voči od-
berateľom a zamestnancom,“ upozorňuje Klub 500. 

Podnikatelia sa boja zdražovania poistiek . 
„Zodpovedné správanie ľudí a firiem po zavedení 
novej dane jednoducho zdražie. Otázka teda znie, 
či je zámerom ministerstva financií motivovať ľudí 
a podnikateľské subjekty, aby si svoj majetok ne-
poisťovali,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 
Tibor Gregor. „Štát nevytvára podmienky na ďalší 
rast, ale naopak, neustále zvyšuje dane a odvody, 
zavádza nové dane, ktoré zamestnancov a firmy 
na Slovensku čím ďalej tým viac zaťažujú. Každá 
nová daň sa navyše logicky prejaví v cenách tova-
rov a služieb, čo nie je dobrá správa pre obyvateľov 
Slovenska,“ dopĺňa.

Nová 8-percentná daň podľa Klubu 500 predsta-
vuje ďalšie zvýšenie daňovo-odvodového zaťaže-
nia, ktoré je už dnes piate najvyššie v Európskej 
únii. Odvoláva sa pritom na štúdiu Paying Taxes 
2018, ktorú zostavila spoločnosť PwC. Rezort fi-
nancií dlhodobo kritiku odmieta s tým, že poistná 
daň je štandardom aj v iných európskych kraji-
nách. Odporcovia dane však ministerstvu vyčíta-
jú, že štát žiadnym spôsobom nekompenzuje daň. 
Žiadajú opatrenia, ktoré budú motivovať občanov 
k uzatvoreniu poistenia. 

Daň z poistenia prešla parlamentom, účinná bude od budúceho roka · FINANCIE

Daň zdraží poistky, tvrdia 
poisťovne, sťažujú sa na spôsob, 

akým bude daň fungovať.

Novej dane sa boja aj firmy, rezort 
financií tvrdí, že daň z poistiek je 
štandardom aj inde v Európe.
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Opatrenia, ktoré zavádza NBS, budú mať po-
stupný nábeh a nebudú znamenať zásadný 

šok pre úverový trh. NBS upozorňuje na to, že jej 
úmyslom je limitovať poskytovanie úverov domác-
nostiam, ktoré majú nadmerný príjem. Tento limit 
ustanovuje ukazovateľ celkovej zadlženosti DTI, 
ktorý podľa nových pravidiel nemôže prekročiť 
hodnotu osem. To znamená, že celková zadlženosť 
klienta nemôže presiahnuť osemnásobok čistého 
ročného príjmu žiadateľa.

NBS chce zmierniť tempo zadlžovania. NBS vplyv 
svojich opatrení odhaduje na 0,4 až 1,5 percentu-
álneho bodu. Rast retailových úverov totiž dosa-
huje hodnotu 11,4 %. „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 

NOVÉ ÚVEROVÉ PRAVIDLÁ 
UŽ PLATIA, 
NBS CHCE ZADLŽOVANIE 
LEN PRIBRZDIŤ 

Národná banka Slovenska (NBS) má obavy 
z nadmerného zadlžovania domácností už 
dlhšie, tieto obavy nepoľavujú. Od júla sú 
preto platné opatrenia, ktoré sa majú dotknúť 
vysokopríjmových domácností, prepočty ukazujú, 
že obmedzenia sa dotknú aj mladých ľudí.  

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Nové úverové pravidlá už platia, NBS chce zadlžovanie len pribrzdiť

opatrení. Čiže nechceme zastaviť úverovanie, len 
chceme zmierniť tempo rastu úverov,“ hovorí 
Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady NBS a vý-
konný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným 
trhom.

NBS chce spomaliť najmä zadlžovanie domácností 
s relatívne vyšším príjmom. „Ak si zoberieme do-
mácnosť, ktorá má príjem 2 400 eur v čistom, tak 
táto domácnosť sa môže dostať na úverový strop 
v súčasnosti takmer desiatku – 9,5 až 10 – a toto je 
tá oblasť, kde vidíme priestor pre nadmerné zadl-
žovanie,“ hovorí Dvořáček.

Určité problémy však môže mať napríklad mladý 
pár, ktorý sa chce po narodení dieťaťa sťahovať. 
„S priemernou bratislavskou mzdou si nedokážu 
kúpiť väčší ako jednoizbový byt. A ich úverová 



33

Nové úverové pravidlá už platia, NBS chce zadlžovanie len pribrzdiť ·	BANKY	A	POISŤOVNE

situácia sa nezlepší, kým nezačne partnerka praco-
vať,“ objasňuje vplyv novej regulácie Marián Búlik, 
analytik OVB Allfinanz Slovensko. Tento prepočet 
počíta so zjednodušením, že mladý absolvent zará-
ba 60 % priemernej mzdy, ktorá je v Bratislave vo 
výške 1 567 eur.

Samotná NBS však určité komplikácie, ktoré mla-
dým ľuďom môžu vzniknúť, vníma. Zmierniť ich 
má úprava úverových pravidiel, ktoré sa týkajú 
práve mladých ľudí. Po 1. júli 2019 bude možné, 
aby banky poskytli 5 % takých úverov, ktoré budú 
znamenať, že DTI klientov do 35 rokov bude vo 
výške 9. 

Na druhej strane NBS upozorňuje na zrejmý fakt, 
že ani dnes nie je poskytovanie úverov úplne bez 
obmedzení. Marek Ličák, riaditeľ odboru dohľadu 
na makroúrovni NBS, upozorňuje na to, že súčasné 
úverové štandardy spôsobujú, že rodina s príjmom 
na úrovni 1 000 eur naráža na úverový strop, ktorý 
zodpovedá DTI na úrovni 6.

NBS navyše upozorňuje, že regulácia na podob-
nom princípe ako DTI funguje aj v iných krajinách. 
„V Británii je podobný ukazovateľ, teda nie na cel-
kový dlh, ale úver na bývanie a v Londýne ten limit 
je 4,5. Čiže 4,5-násobok vášho ročného príjmu je 

maximálny úver na bývanie. V Írsku tiež, v Dubline 
je tam päťka. V Nórsku je na úrovni 6,5, čiže vidí-
te, že tie limity sú niekde ešte prísnejšie ako je to 
u nás,“ hovorí Marek Ličák.

NBS zároveň odmietla možnosť, že v jednotlivých 
regiónoch by platili rôzne výšky úverového stro-
pu. „Čaro každej regulácie je, keď je jednoduchá. 
Čím komplikovanejšiu reguláciu vymyslíte, tým 
je oveľa jednoduchšie nájsť nejaký spôsob, ako 
sa dá tá regulácia obísť alebo prekabátiť,“ hovorí 
Dvořáček. „Naozaj sme dospeli k tomu poznatku, 
že, samozrejme, pokiaľ chce mať niekto, kto žije 
v Bratislave, zarába v Bratislave, má vyšší prie-
merný zárobok, byt v Bratislave, tak má aj trošku 
vyššie príjmy na to, aby si ten byt kúpil – tiež sme 
povedali, že to nebude pravdepodobne v absolút-
nom centre mesta, ak má len priemerný zárobok 
alebo len trochu vyšší, ale naozaj aj v Bratislave, 
kde by sa ten problém mohol zdať byť najvypuk-
lejší, si nemyslíme, že by mali vznikať nejaké 
problémy. V regiónoch je to zase ešte s menším 
vplyvom,“ dopĺňa.

Súčasné úverové štandardy 
spôsobujú, že rodina s príjmom 
na úrovni 1 000 eur naráža 
na úverový strop, ktorý zodpovedá 
DTI na úrovni 6.

Foto: Shutterstock
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Autor:	Marek	Mittaš

ANKETA · Ako ovplyvnia zmeny v poskytovaní úverov hypotekárny trh? Aký vplyv na občanov očakávate?

Lenka	Hritzová 
produktová riaditeľka Slovenskej sporiteľne 
 

K úverovaniu obyvateľstva sme vždy pristupovali 
zodpovedne, a túto hranicu sme s 33-percentným 

ANKETA: 
AKO OVPLYVNIA ZMENY V POSKYTOVANÍ ÚVEROV 

HYPOTEKÁRNY TRH? AKÝ VPLYV NA OBČANOV OČAKÁVATE? 
AKÉ SÚ VYHLIADKY VÝVOJA ÚROKOVÝCH SADZIEB?

podielom úverov nad 80 % LTV spĺňali už v posled-
nom štvrťroku 2017. Nepredpokladáme tak prak-
ticky žiaden vplyv.

a očakávame, že v tomto roku sa bude pohybovať 
pod touto hranicou. V roku 2019 budú ceny nehnu-
teľností zrejme stagnovať. Na ďalší vývoj bude mať 
okrem postupného sprísňovania úverových limitov 
vplyv aj vývoj úrokových sadzieb. Tie na Slovensku 
už dlhé mesiace patria k najnižším v eurozóne. 

Dá sa predpokladať, že Európska centrálna ban-
ka (ECB) v roku 2019 pristúpi k zvýšeniu kľúčových 
sadzieb, čo sa odrazí aj na sadzbách úverov. Ak by 
som si dnes brala hypotéku, uprednostnila by som 
dlhšiu, 3- až 5-ročnú dobu fixácie úrokovej sadzby.

Mária	Valachyová	 
hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne 
 

V poslednom štvrťroku 2017 spomalil rast cien 
nehnuteľností vo všetkých regiónoch pod 5 % 

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

nejaká recesia chystala.

Nepredpokladáme tak prakticky 
žiaden vplyv.

Foto: Mária Valachyová

Foto: Lenka Hritzová
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Ako ovplyvnia zmeny v poskytovaní úverov hypotekárny trh? Aký vplyv na občanov očakávate? · ANKETA

Dominika	Senteši 
Consultant Specialist spoločnosti Finvia 
 

Sprísnenie podmienok poskytovania úverov na 
bývanie mierne spomaľuje dopyt po nehnuteľ-
nostiach, na druhej strane pozitívnu náladu na 

realitnom trhu spôsobil priaznivý vývoj ekonomic-
kých ukazovateľov, ako sú rastúce mzdy a nízka 
nezamestnanosť. Popri tom sú tu stále lacné hypo-
téky. Rast cien nehnuteľností sa začína spomaľo-
vať, v budúcom roku zrejme dôjde k stagnácii cien. 
Neočakávam, že výrazne poklesne záujem o hypo-
tekárne úvery. Vždy sa nájde riešenie. Pokiaľ klien-
ta pri žiadosti o hypotéku obmedzuje LTV, môže 
tak banke založiť dve nehnuteľnosti – kupovaný 
byt a napríklad byt svojich rodičov. Pokiaľ nemôže 
založiť banke druhú nehnuteľnosť, musí mať na-
sporených aspoň 10 % z ceny nehnuteľnosti, no 
to môže byť problém najmä pre mladých klientov. 
Zmeny sa negatívne dotknú aj menej zarábajúcich 
klientov. 

Sadzby ovplyvní najmä rozhodnutie ECB zvý-
šiť úrokové sadzby, ktoré sa očakávajú až v polovici 
roku 2019.

Foto: Dominika Senteši

Foto: Marcel Laznia

Marcel	Laznia 
analytik Slovenskej bankovej asociácie 
 

Rozumieme dôvodom a zámeru opatrení navrh-
nutých Národnou bankou Slovenska na sprísnenie 
poskytovania spotrebiteľských úverov a úverov 
na bývanie, no podľa nášho názoru táto regulá-
cia bude mať väčší vplyv na spotrebiteľov, sektor 
spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, trh 
s nehnuteľnosťami a prenesene na celú sloven-
skú ekonomiku, ako sa v súčasnosti predpokladá. 
Sprísňujúce pravidlá budú mať vplyv na trh s ne-
hnuteľnosťami, ktorý najviac zasiahne obyvateľov 

väčších miest, pre ktorých sa tak výrazne sťaží 
možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie vzhľadom 
aj na nepomer cien na trhu s nehnuteľnosťami. 
Obyvatelia väčších miest však majú najväčší pred-
poklad, že aj v čase nepriaznivej ekonomickej situ-
ácie si dokážu udržať alebo aspoň minimalizovať 
vplyv na svoju schopnosť splácať záväzky. Zároveň 
sú to mestá, v ktorých zníženie dostupnosti úve-
rov zasiahne aj sekundárne trhy, čo môže spôsobiť 
ďalšie negatívne vplyvy vo vzťahu bánk a develo-
perských spoločností a ich schopnosti plniť si svoje 
záväzky z firemných úverov. 

Keďže po implementácii navrhovaných opat-
rení dôjde ku kumulácii vplyvov viacerých regu-
lačných opatrení na trhu spotrebiteľských úverov 
a úverov na bývanie, v súčasnosti nie je možné 
jednoznačne vyhodnotiť celkový synergický efekt 
uvedených zásahov. Z toho dôvodu je podľa nás 
potrebné, aby regulátor po dvoch rokoch od zave-
denia navrhovaných opatrení prehodnotil ich účin-
nosť a vplyvy. 

Úrokové sadzby bude ovplyvňovať predovšet-
kým rozhodnutie ECB. Podľa vyjadrení ECB zmena 
úrokovej politiky bude postupná a sadzby na súčas-
nej úrovni zostanú minimálne do konca leta 2019.
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ktorý bol prakticky neobmedzený. Do istej miery 
sa predpoklady naplnili. Počet používateľov ne-
ustále rastie a ešte viac rastie čas strávený na inter-
nete. No predpoklady o tom, že na internete môže 
prežiť každý, sa nenaplnili. A delenie zrna od pliev 
bolo bolestivé. 

Základom takzvanej dot-com bubliny bol známy 
scenár. Investori chceli realizovať svoje sny, ale 
hlavne investičné zámery cez IT firmy. S vidinou 
neobmedzeného potenciálu prahli po možnosti in-
vestovať do každej internetovej firmy, ktorá pôso-
bila aspoň trochu dôveryhodne. 

Softvér,	inovácie,	obchody
Na internete sa dalo zrazu všetko, tvoriť obsah, mať 
vlastný biznis, obchod, vyvíjať softvér. Svet sa sťa-
hoval z offline do online prostredia, a to masívne. 
Nikto si zrazu nepripúšťal, že by nejaká internetová 
spoločnosť mohla skrachovať. Veď trh je nekonečný. 
Kto klikne na jednu stránku, klikne aj na tisíc. Aby 
internetová firma nasávala kapitál aj investorov, ne-
potrebovala žiadne veľké zručnosti a kvality. Stačilo, 
že firmy použili zaklínadlo „.com“. Najväčšími gi-
gantmi v tomto období boli firmy ako eDigital 
Corporation, ktorá zaznamenala rast o 45 400 %, 
alebo firma Infospace, ktorá vyrástla o 5 121 %. 
Skvelé vyhliadky podporovali aj vyhlásenia 
Ministerstva obchodu USA, ktoré v roku 1996 zne-
li, že používanie internetu sa zdvojnásobuje kaž-
dých 100 dní. Dokonca sa odhadovalo, že na zák-
lade takéhoto rastu bude dosahovať internetové 
obchodovanie 300 miliárd dolárov ročne. 

Internet	ako	neobmedzená	príležitosť
V roku 1995 sa stal internet využívaný na komerč-
né aktivity po celom svete, vtedy ho používalo 
približne 18 miliónov ľudí. Rýchlo si získaval po-
užívateľov, prví odvážlivci pochopili, že je to nový 
zdroj zisku. Rastúci trh znamenal rastúci potenciál, 

DOT-COM BUBLINA 
ZNIČILA MÝTUS O TOM, ŽE INTERNET 
JE NEZNIČITEĽNÝ STROJ NA PENIAZE 

Písal sa piatok 10. marca 
2000 a Nasdaq Composite 
index bol v oblakoch. To 
bol vrchol technologickej 
bubliny, ktorá po víkende 
sp ľa s l a .  Sve t  vy t r i e zve l 
z predstavy, že internet je 
zdro jom neobmedzených 
príležitostí. Päť rokov trvalo 
nadšenie trhov z moderných 
technológií. Vznikali firmy, 
koncerny, startupy postavené 
n a  n o v e j  p r i e m y s e l n e j 
revolúcii vo virtuálnom svete. 
Tá sa nekonala a prehnané 
očakávania nakoniec vyústili 
do krachov.

Autor:	Marek	Mittaš

EKONOMIKA · Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze
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Mnohí investori boli presvedčení, že túto prí-
ležitosť by si nechal ujsť len absolútny šialenec. 
Boli aj takí, ktorí chápali, že takto sa svet neto-
čí. Jedným z nich bol napríklad centrálny bankár 
Alan Greenspan, bývalý šéf Americkej centrálnej 
banky, ktorý už koncom deväťdesiatych rokov 
označil prudko rastúce akcie v dot-com bubline za 
neudržateľné a varoval investorov pred možným 
prasknutím bubliny.

Dala	sa	bublina	odhaliť?
Trh fungoval ako stroj na peniaze, no vykazoval 
znaky bubliny. Jedným z nich bolo, že investori 
sypú peniaze aj do neperspektívnych projektov. 
Podporu mali aj firmy bez výsledkov, stačilo pre-
ukázať, že sa vezú na správnej vlne a peniaze išli. 
Typická dot-com firma sa nesnažila generovať 
vlastné zisky, ale získavala zákazníkov na obdobie, 
keď už bude internet viac rozšírený a rozvinutej-
ší. Rast podporovali peniaze investorov a cieľom 
bolo predať firmu na burze skôr, ako sa investície 
vyčerpajú. 

Poplach	v	Silicon	Valley
Vo februári roku 2000 bola hodnota akcií spoloč-
nosti Yahoo nadmerne vysoká. Už vtedy analytici 
upozorňovali, že akcie nemajú takúto hodnotu, že 
IT firmy predstavujú budúcnosť, ale ich cena sa 
nezakladá na realite, ale na prehnaných očakáva-
niach. To si mysleli už aj investori, ale nemali dosť. 
Nakupovali s cieľom, že ešte stihnú predať za vy-
soké zisky, mnohí nestihli. Práve 10. marca 2000 
ukázal technologický index Nasdaq Composite 

úroveň 5 048,62 boda, v porovnaní s predchádza-
júcim rokom to bola takmer dvojnásobná hodnota. 
No 15. marca 2000 spoločnosť Yahoo a eBay skon-
čili rokovania o fúziách a Nasdaq klesol o 2,6 %. To 
spustilo doslova domino. Problémy technologic-
kých firiem ilustruje napríklad obchodovanie počas 
20. marca 2000. Spoločnosť Microstrategy stratila 
62 % svojej hodnoty za tento jediný deň. Začalo 
sa hovoriť, že internetovým spoločnostiam do-
chádza hotovosť, čo predpokladalo bankrot mno-
hých z nich. Investori začali prehodnocovať a na-
štartovali výpredaj. V piatok 14. apríla 2000 index 
Nasdaq Composite klesol o 9 % a týždeň zakončil 
s poklesom 25 %. Bolo po všetkom. V priebehu pár 
mesiacov akciový index Nasdaq stratil takmer 80 % 
a klesol na 1 114,11 boda. Do konca roku 2001 sa 
vyparili miliardy dolárov investované do technolo-
gických firiem. 

Kríza	priniesla	aj	úspešných
Mnoho spoločností spadlo, niektoré zasiahli výrazné 
straty, ale prežili. Mnohé dokonca zocelila situácia 
a ukázali sa ako zdravé jadro internetového biznisu, 
ktoré segment skutočne rozvíjali. Tí, ktorí vyšli z IT 
bubliny ako víťazi, boli práve značky, ktoré poznáme 
dodnes. Svoju kariéru tu naštartovali Google, MSN, 
PayPal či Yahoo. No na porazených, ako Boo.com, 
Kozmo.com, Pets.com a iných si už nikto nespome-
nie. Možno si ich pamätajú len investori, ktorí na nich 
prerobili veľké peniaze. Prostredie sa však prečistilo 
a Nasdaq Composite dnes opäť rastie a dokonca sa 
mu s hodnotou cez 7 000 bodov podarilo vymazať aj 
straty z dot-com bubliny.
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Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA bolo 
významným krokom, ktorý naštartoval obchodnú 

vojnu medzi EÚ a USA. Kým na dovoz hliníka bolo 
uvalených zo strany USA 10 % clo, na dovoz ocele až 
25 %. Aj keď tieto dve komodity nepredstavujú pre 
EÚ nič likvidačné, otvoril tento krok cestu k ďalším 
opatreniam. Predstavitelia EÚ sa po tomto kroku vy-
jadrovali najskôr opatrne, ale s cieľom ukázať USA, 
že aj EÚ je pripravená na odvetné opatrenia.

Ďalšiu facku by pre EÚ znamenalo zavedenie ciel na 
automobilovú produkciu. Donald Trump pohrozil, 

AMERIKA ROZBEHLA 
OBCHODNÚ 

VOJNU 

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump 
podniká kroky, ktoré vedú USA do obchodnej vojny 
s najväčšími svetovými ekonomikami. Zavedením ciel 
na dovoz tovaru sa zvýšia ceny tovarov zo zahraničia 
dovezené do USA. Rozhodnutie USA tak priamo 
znevýhodňuje zahraničných dodávateľov. Je jasné, že 
kroky USA nemôžu ostať bez odozvy. Tak sa zdá, že 
sme na prahu novej studenej vojny na poli obchodu.  

Autor:	Marek	Šimo

EKONOMIKA · Amerika rozbehla obchodnú vojnu

že vývoz automobilov z EÚ do USA bude podliehať 
20 % clu. Išlo by o tvrdý zásah najmä do exportne 
orientovaných ekonomík typu nemeckej ekono-
miky. Zo zavedenia ciel na automobily vyjde zle 
aj Slovensko. Sme svetový líder v oblasti exportu 
automobilov a zavedenie ciel slovenská ekonomika 
určite pocíti. Zatiaľ sa odhaduje zníženie hospodár-
skeho rastu o 0,1 percentuálneho bodu.

USA by zavedením ciel mohli jednoznačne do-
siahnuť posilnenie trhovej pozície amerických au-
tomobiliek. Zrazu budú autá Jeep a Chrysler pre 
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Amerika rozbehla obchodnú vojnu · EKONOMIKA

Americké clá podľa údajov z roku 
2017 zasahujú európsky export 
v hodnote 6,4 miliardy eur, 
protiopatrenia z EÚ sú v hodnote 
2,8 miliardy eur.

spotrebiteľov lacnejšie ako napríklad nemecké 
značky BMW a Mercedes. Clá budú znamenať zní-
ženie exportu európskych automobilov na americ-
ký trh. Na druhej strane sa však zvýšia ceny dová-
žaných automobilov pre amerických spotrebiteľov. 
Zavedenie ciel je tak dvojsečnou zbraňou. Okrem 
toho aj americké médiá sú toho názoru, že zavede-
nie ciel americkej ekonomike nikdy v dlhodobom 
horizonte nepomohlo. 

Na americké clá zareagovala aj Európska únia. Tá 
začala 23. júna uplatňovať 25 % colnú sadzbu na 
niektoré druhy tovarov. Americké clá podľa údajov 
z roku 2017 zasahujú európsky export v hodnote 
6,4 miliardy eur, protiopatrenia z EÚ sú v hodnote 
2,8 miliardy eur. Protiopatrenia v hodnote 3,6 mi-
liardy by mohli prísť na rad neskôr. 

Medzi tovary, ktorých dovoz bude drahší, patria 
niektoré poľnohospodárske komodity, rovnako 
oceľ a hliník, ale napríklad aj motocykle alebo nie-
ktoré druhy oblečenia. Zvlášť pri poľnohospodár-
skych produktoch by mohlo zavedenie ciel vážne 
ohroziť amerických exportérov. Proti obchodnej 
vojne vyvolanej Donaldom Trumpom tak protes-
tujú najmä americkí farmári. 

Na možnosť zavedenia ciel na dovoz európskych 
automobilov reagovali negatívne aj akcie kon-
krétnych automobiliek. Ide o prirodzenú reakciu 
trhov po takej závažnej správe, ktorá ovplyvní 
export tovarov do USA. Otázkou je, ako veľmi 
ovplyvní zavedenie ciel výšku vývozu. Určite 
nejaká časť trhového podielu v USA odpadne. 

Nahradiť ju však môžu iné trhy, napríklad Čína, 
Rusko, Kanada. 

Konkrétne Čína by mohla mať na užšiu spoluprácu 
s EÚ pádny dôvod. USA totiž rovnako, ako voči EÚ, 
zaviedli clá na dovoz tovarov aj voči Číne. Rovnako 
odpovedal aj Peking. Clá na dovoz tovarov tak pla-
tia aj medzi USA a Čínou, a podľa vyhlásení americ-
kého prezidenta sa celková výška ciel blíži k sume 
celkového ročného exportu z Číny, čo predstavu-
je sumu zhruba 450 miliárd amerických dolárov. 
Výška ciel je na úrovni 25 %. Medzi Čínou a USA 
sa okrem toho hovorí aj o zavedení iných opatre-
ní, ako je napríklad obmedzenie investícií, čo by 
mohlo mať oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky ako za-
vedenie ciel.

Je jasné, že Donald Trump je mimoriadne pro-
tekcionisticky založený prezident. Čo sa však na 
jednej strane môže javiť ako správny ťah na ochra-
nu amerických výrobcov, sa v konečnom dôsled-
ku môže prejaviť iba v raste cien pre konečných 
spotrebiteľov.

Foto: Shutterstock
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DLHODOBÉ INVESTOVANIE 
ALEBO KRÁTKODOBÉ 
ŠPEKULÁCIE? 

Pri investovaní voľných peňazí si investor musí 
zodpovedať dve základné otázky. Aký je jeho vzťah 
k riziku a na aké dlhé obdobie chce investovať. Toto sú 
dve najzákladnejšie premenné, ktoré by mali rozhodovať 
o výbere investičného nástroja. Je dôležité poznať 
základné rozdiely medzi dlhodobým a krátkodobým 
investovaním a krátkodobými špekuláciami.  

Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE · Dlhodobé investovanie alebo krátkodobé špekulácie?

Kam	investovať	dlhodobo?
Dlhodobé investovanie slúži najčas-
tejšie na zabezpečenie sa na dôcho-
dok. V prípade dlhodobého investo-
vania môžeme hovoriť aj o sporení. 
Investori, ktorí majú časový horizont 
aspoň desať rokov, majú niekoľko 
možností:

• Podielové fondy
• Sporenie prostredníctvom 
  dôchodkových pilierov
• ETF fondy
• Individuálne akcie, komodity 
  a dlhopisy

Pri dlhodobom investovaní je mož-
né v  pr vých dvoch tretinách in-
vestičného obdobia investovať do 

Medzi	dlhodobým	
a krátkodobým	
investovaním	je	veľký	
rozdiel
Časový horizont rozhoduje o vý-
bere investičného nástroja. Pri dl-
hodobom investovaní v horizonte 
niekedy aj desiatok rokov sa vy-
užívajú iné nástroje ako pri krát-
kodobých špekuláciách niekedy aj 
v čase niekoľkých sekúnd. Doba 
investovania je nepriamo úmerná 
riziku. Obyčajne platí, že čím dlhší 
časový horizont, tým nižšie riziko. 
Nemusí to tak, samozrejme, byť 
vždy. Existujú nástroje, ktoré aj 
v krátkodobom časovom horizonte 
poskytujú veľmi istý výnos.

rizikovejších aktív. Pointou je, že 
aj keď dôjde k výraznému poklesu 
počas začiatku investovania, stále 
ostáva dosť času na to, aby boli stra-
ty vymazané a investícia sa dostala 
do zisku. Pred koncom investovania 
(minimálne päť rokov pred koncom) 
je vhodné umiestniť investíciu do 
bezpečných aktív, akými sú napríklad 
dlhopisy.

Ak vie investor prijať vyššie riziko, 
mal by si zvoliť investovanie do akcií, 
rizikových dlhopisov alebo do podie-
lových fondov, ktoré majú v portfó-
liu tieto aktíva. Ak ide o investora 
s averziou k riziku, vhodné sú dlho-
pisy alebo realitné podielové fondy.
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Dlhodobé investovanie alebo krátkodobé špekulácie? · INVESTOVANIE

Finančných špekulantov 
nezaujíma skutočná 

hodnota, ale nakupujú 
a predávajú podľa 

aktuálnej nálady 
na trhu.

s vlastnými peniazmi, ale na obchody 
využíva aj „požičané“ peniaze. Páka 
znamená, že potenciál zisku sa ná-
sobí veľkosťou páky, ktorú investor 
využije. Vždy je však potrebné mať 
na pamäti, že sa násobí aj výška mož-
nej straty. Človek, ktorý obchodova-
niu na burze nerozumie, by sa nemal 
púšťať do obchodovania s veľkým úč-
tom, prípadne vysokou pákou. A na 
záver to najdôležitejšie. Pri krátko-
dobých špekuláciách by mal investor 
obchodovať len s peniazmi, ktoré si 
môže dovoliť stratiť.

nevyplatením dlhopisov. Výnosy 
môžu byť aj okolo 5 % ročne, čo už je 
pomerne zaujímavé. Peniaze sú však 
obyčajne viazané na celé obdobie.

Pri krátkodobom investovaní je veľ-
mi dôležitá výška poplatkov. Kým pri 
dlhodobom investovaní sa vstupný 
poplatok ľahšie „stratí“, pri krátko-
dobom výrazne prehovorí do cel-
kového výnosu z investície. Okrem 
toho netreba zabúdať ani na priebež-
né poplatky, ktoré investíciu predra-
žujú, a je potrebné s nimi počítať.

Krátkodobé	špekulácie
Špekulanti na finančných trhoch sa 
snažia zarobiť na krátkodobých po-
hyboch ceny finančného nástroja. 
Väčšinou ich ani nezaujíma skutoč-
ná hodnota, ale nakupujú a predá-
vajú podľa aktuálnej nálady na trhu. 
Krátkodobé špekulácie predstavujú 
najrizikovejšiu formu investovania 
na finančných trhoch. 

Pri obchodovaní na burze je mož-
né využívať takzvanú páku. To zna-
mená, že investor neobchoduje len 

Krátkodobé	investovanie
V horizonte 1 až 5 rokov môžeme už 
hovoriť o investovaní. Je jasné, že 
v takom krátkom období by nebo-
lo vhodné investovať príliš rizikovo. 
Prudký prepad na akciových trhoch 
by investora bolel a pravdepodobne 
by zaknihoval z celej investície stra-
tu. Aj v tomto prípade je však možné 
nájsť zaujímavú investičnú príleži-
tosť s potenciálom pekného zisku. Aj 
investor v takejto situácii má viacero 
možností:

• Podielové fondy
• Realitné fondy
• Individuálne dlhopisy
• Zmenky
• ETF fondy

Pri podielových a ETF fondoch je 
potrebné vybrať tie, ktoré obsahujú 
portfólio dlhopisových alebo realit-
ných fondov. Veľa, aj slovenských, 
spoločností emituje krátkodobé dlho-
pisy alebo vydáva zmenky. Splatnosti 
sa obyčajne pohybujú v rozpätí 3 – 5 
rokov. Tieto nástroje patria medzi 
rizikovejšie, ale veľká spoločnosť 
si nemôže dovoliť stratiť reputáciu 

Foto: Shutterstock
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LÍDRI · Lucia Šicková: Ľudia z praxe majú obmedzený prístup do škôl, práca popri škole je dôležitá

LUCIA ŠICKOVÁ:

„Z viacerých vysokých škôl sa nás pýtajú, či by niektorí naši 
zamestnanci nechceli ísť učiť na školy. To však samotný 

systém nedovoľuje, umožňuje iba čiastočnú účasť na 
vzdelávacom procese,“ hovorí Lucia Šicková, spoluzakladateľka 

spoločnosti Pixel Federation, a prezrádza viac o tom, ako 
sa menia mladí ľudia, kto sa dnes hrá hry a aj o tom, 
ako sa slovenskej firme darí v globálnej konkurencii.     

ĽUDIA Z PRAXE MAJÚ OBMEDZENÝ 
PRÍSTUP DO ŠKÔL, PRÁCA POPRI 

ŠKOLE JE DÔLEŽITÁ
Autor:	Ivana	Michalová

systém sa veľmi neposunul. Pre mla-
dých ľudí je skôr dôležitý nejaký vyš-
ší zmysel, nejaké hľadanie samého 
seba ako biznis a kariéra. 

Keď si porovnáte začiatky za-
kladania vašej firmy a súčasnosť, 
je ťažké pracovať s mladým člo-
vekom, ktorý je napríklad čer-
stvým absolventom? Kde vidíte 
problémy?
Je to iné. Aj firma bola vtedy nie-
kde inde a zobrať niekoho, kto „ne-
vie“, bolo omnoho menšou hrozbou. 
Zvlášť to platí pre našu firmu, ke-
ďže herný priemysel je na sloven-
skom trhu špecifický a nie je tu veľa 

Akí sú dnes mladí ľudia?
Ľudia, s ktorými pracujem, sú väčši-
nou tridsiatnici, ale aj študenti. Čo 
vidím, a to neviem, či je úplne náš 
slovenský kontext, alebo všeobecný, 
je, že decká majú menšiu motiváciu. 
Nechcem zovšeobecňovať, ale odva-
hu skúšať nové veci, pýtať sa a tlačiť 
veci tak, ako sme to robili my, tu ne-
vidím. No možnože je to nejaká ži-
votná fáza. Viem, že keby som samu 
seba stretla na vysokej škole (VŠ), 
tak by som bola dosť zhrozená z toho 
prístupu. My sme boli výrazne rých-
lejšie vysunutí z komfortnej zóny, 
lebo sme nemali ešte také materiál-
ne zázemie. Bohužiaľ, ani vzdelávací 

herných spoločností. Tým aj vzde-
lávacia sieť alebo nejaké služby pre 
herné firmy sú veľmi slabé. Kedysi 
bolo pre nás omnoho jednoduchšie 
zobrať zaangažovaného juniora, kto-
rý má motiváciu a chce. Všetci sme sa 
totiž hľadali. Dnes už máme pocit, že 
vieme. A veľa vecí aj vieme, ale stále 
veľa vecí ešte nevieme. Potrebujeme 
predovšetkým ľudí na pozíciu senior. 

Kto potom tých juniorov zoberie, 
keď firmy budú uvažovať tak ako 
vy, teda že zamestnať neskúse-
ných ľudí je nákladné? Kde by sa 
tí ľudia mohli nájsť, zamestnať, 
rozbehnúť?
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s anglickými lektormi. Prístup, kto-
rý bol veľmi iný, ma nútil rozmýšľať, 
nútil ma prichádzať s nápadmi. Pre 
mňa bola VŠ naozaj veľká dezilúzia. 
To je moja skúsenosť, ale nemusí to 
tak byť plošne. 

Keď mladý človek ukončí VŠ, vie 
poznatky, ktoré nadobudol, vyu-
žiť v praxi? 
Je to, samozrejme, individuálne. 
Veľká pridaná hodnota akejkoľvek 
vzdelávacej inštitúcie je „networ-
king“, ktorý vzniká okolo toho, a ak-
tivity, ktoré sa dejú mimo toho. Pre 
mňa boli ľudia, ktorých som stretla, 
veľmi zaujímaví. Ja si myslím, že je 

viem a teraz chcem vidieť, či to fun-
guje, alebo nie.

Dala vám vaša vysoká škola to, čo 
ste chceli, alebo to, čo ste od nej 
očakávali?
Nie, ale nie je to ich chyba, pretože 
ten systém je nejako nastavený a ja 
si uvedomujem, že VŠ majú nejaké 
svoje obmedzenia, v rámci ktorých 
musia fungovať. Vždy to však zá-
visí od učiteľa alebo od profesora, 
ktorý odovzdáva informáciu. Mne 
osobne dala viac stredná škola ako 
vysoká. Bolo to aj tým, že som cho-
dila na jazykovú školu, na dennej 
báze som komunikovala v angličtine 

Ja si myslím, že niektorí juniori sa 
spoliehajú na to, že ukončia školu 
s titulom a zrazu sa o nich firmy po-
trhajú. Je veľmi dôležité ísť na vyso-
kú školu, naučiť sa nejakú zručnosť, 
ale veľmi dôležitá je aj aplikácia zruč-
nosti do praxe. A tu vidím problém. 
Mnohí mladí nemajú odvahu skúšať. 
Povedala som síce, že nechceme brať 
juniorov, ale popravde, máme ich vo 
firme veľa. Sú to ľudia, ktorí už ve-
dia samostatne fungovať. Pokiaľ má 
mladý človek v životopise len školu, 
tak pre nás nie je príliš zaujímavý. Je 
to človek, ktorý neurobil žiaden krok 
navyše, aby si vyskúšal, čo sa naučil. 
To je pritom najdôležitejšie. Niečo 
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tá spolupráca fungovala oveľa efek-
tívnejšie a lepšie. To však mnohokrát 
nemôžu, nielenže nevedia. 

Mal by mať teda študent, budúci 
absolvent po skončení VŠ nejakú 
prax?
Ja si myslím, že áno. Mal by prísť na 
pracovný pohovor s tým, že to, čo sa 
naučil v škole, je jeho výstup a toto 
vie priniesť ako pridanú hodnotu pre 
vás. Len samotná prax bez teórie nie 
je dobrá. Lebo prax predstavuje len 
opakované pokusy a omyly, ktoré 
možno boli už dávno vyskúšané. 

Čo si všímate vy na mladých ľu-
ďoch, keď sa uchádzajú o prá-
cu? Čo by mali mať a čo by mali 
vedieť?
Pre nás je dôležitý „hardskill“. Že 
vedia niečo z toho, čo firma potre-
buje. Zároveň sú pre nás dôležité 
dve veci. Určite motivácia a záujem 
o náš priemysel ako taký. Potom je to 
druhý aspekt, ktorým je kultúrna klí-
ma. Máme nastavenú nejakú firem-
nú kultúru a hodnoty, a je dôležité, či 
ten človek naozaj zapadá aj v tomto 
smere.

Myslíte si, že na Slovensku je 
dostatočne veľa odborníkov, kto-
rí učia?
To je veľmi dobrá otázka. V tých té-
mach, ktoré sú pre nás relevantné, 
určite nie. Z viacerých vysokých škôl 
sa nás pýtajú, či by niektorí naši za-
mestnanci nechceli ísť učiť na školy. 
To však samotný systém nedovo-
ľuje, umožňuje iba čiastočnú účasť 
na vzdelávacom procese. Pokiaľ ide 
o našu oblasť, určite nie je dostatok 
ľudí, no neviem, ako je to plošne. Sú 
určite témy, ktoré sú lepšie pokryté, 
a ktoré sú pokryté horšie. 

dôležité, aby škola vytvárala príleži-
tosti pre študentov. Aby si témy zo-
brali tak, ako je im vlastné. Systém 
musí byť najskôr nastavený dostatoč-
ne flexibilne, aby ten, kto má zapále-
nie a chce, mal priestor robiť výskum, 
robiť aplikáciu tej vedomosti, a vedú-
ci pedagóg by mal mať pozíciu skôr 
mentora, nie nejakej autority, ktorá 
vie a ktorá je neomylná. 

Je vôbec školstvo prepojené na 
prax? 
Ja si myslím, že áno. Školy by veľmi 
chceli spolupracovať, a aj vo veľkej 
miere spolupracujú, niektoré rôz-
nymi tradičnými metódami, ako sú 
diplomovky či stáže. Čo vnímam 
možno ako väčšiu výzvu, je systém fi-
nancovania vysokého školstva. Školy 
sa snažia mať študentov dlhodobo 
a robiť predovšetkým výskum a vý-
voj, ako vzdelávať pre prax. Musí to 
však dávať zmysel nám, vám a ešte 
aj študentovi. To je to, čo vidím, že 
nefunguje systémovo. 

Veľa profesorov a učiteľov VŠ sa 
sťažuje na to, že študenti pracujú 
popri VŠ a že sa primárne neve-
nujú štúdiu. Ako to vidíte vy?
Vôbec ma to neprekvapuje. Podľa 
mňa sú dva pohľady. Jeden je, či 
témy, ktoré v škole študenti dostáva-
jú, sú dostatočne zaujímavé, keď ich 
budú naozaj vedieť posunúť k lepšie-
mu zamestnaniu, k lepšiemu príjmu. 
Druhá otázka je, či v tej práci to nie je 
krátkozraké, že toho človeka dostá-
vajú takého polo naučeného a potom 
veľa vecí si aj tak musia doštudovať 
študenti už priamo v pracovnom 
procese. To je len ukážka toho, že 
to prepojenie tam nefunguje na sto 
percent. Keby školy boli schopné viac 
počúvať a rýchlejšie reagovať, tak by 

Vo všeobecnosti sa hovorí o ne-
jakom nedostatku vzdelaných 
ľudí nielen v IT oblasti, ale aj 
v rôznych iných špecifických ob-
lastiach, ako napríklad automa-
tizovaná výroba. Stíha školstvo 
vôbec tieto moderné trendy? 
Je to veľmi individuálne. Sú školy, 
ktoré sa veľmi snažia, sú jednotlivci, 
ktorí vedia tlačiť na niektoré témy. Je 
to vždy o tom, že človek, ktorý má tie 
vedomosti, ktorý má motiváciu tlačiť 
ten systém a mnohokrát aj bojovať 
interne s tým nastavením, vie aj tam 
fungovať. Systémovo plošne to ne-
funguje. Školy majú vo veľa aspek-
toch zviazané ruky. Nevedia dosta-
točne rýchlo vytvárať nové odbory 
alebo nové predmety, ktoré reflektu-
jú potrebu meniaceho sa podnikateľ-
ského prostredia. 

Ako vnímate vy podnikanie na 
Slovensku?
Mám pocit, že ešte stále je slovo 
podnikateľ blízko nejakej nadáv-
ke, čo je škoda. Myslím si, že celá tá 
startup scéna, ktorá na Slovensku 
existuje, je veľmi zdravá a dravá a je 
veľa mladých ľudí, ktorí sa snažia 
o vytvorenie vlastného biznisu. Je 
mnoho investičných spoločností, 
ktoré sa neboja investovať do za-
čínajúcich podnikov. Stále to však 
nie je dostačujúce. Napriek tomu, 
že Slovensko je malá krajina, vedela 
by poskytnúť príležitosti väčšiemu 
množstvu ľudí. 

Máte pocit, že sa Slováci nechcú 
do niečoho pustiť na vlastnú 
päsť?
Áno, a mám pocit, že sú skôr zvyknu-
tí ísť v nejakých zabehnutých koľa-
jach. Robiť podnikanie je veľmi rizi-
kový postup, vyžaduje si veľkú dávku 
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ľudia v Amerike a v Európe? Je to 
rozdiel?
V rámci produktovej línie máme stra-
tégiu, že keď sa produkt dostane do 
nejakého životného štádia, tak ho 
testujeme na trhoch, ktoré možno 
nemajú veľkú kúpnu silu, no pomá-
hajú nám tým, že používajú tú apli-
káciu. Možno nezaplatia, ale dávajú 
nám vedieť, či fungujú jednotlivé 
mechaniky, či je hra zábavná, posky-
tujú nám cennú spätnú väzbu, ktorú 
potrebujeme, aby sme tú hru urobili 
čo najlepšou. A potom sú tu rôzne 
krajiny,  ako sú napríklad USA alebo 
Nemecko, ktoré majú tú najsilnejšiu 
kúpnu silu. 

Ako sa v súčasnosti vyvíjajú hry? 
Lebo niekedy sa hry zameriavali 
na jedno – dostali ste sa do toho 
istého kola, tak ste hrali vždy to 
isté. Sú teraz hry viac zamerané 
na logiku? Sú hry náročnejšie?
Podľa mňa je to zase veľmi komplex-
ná otázka, lebo tá ponuka je obrovská. 
Môže to byť buď čistá zábava, alebo 
nejaký silný edukačný aspekt. Podľa 
mňa je tam veľmi veľká rôznorodosť.

Ako sa darí slovenskej firme pod-
nikať v globálnom prostredí?
Minulý rok sme narástli o 60 %, čo sa 
týka výnosov. My sme vlastne mali 
veľké šťastie, že sme pochopili, že si 
potrebujeme hry sami vydávať, že 
sa nemôžeme spoľahnúť na nejakú 
tretiu stranu, ktorá hru vydá a predá 
ju za nás. Našťastie sme v tom čase 
objavili čaro Facebooku, urobili sme 
tam hry a teraz vyrábame hry skôr 
pre mobilný trh. Tým, že hry majú 
už množstvo hráčov, majú nejakú 
históriu, vieme dostať viditeľnejšie 
a lepšie miesto, čiže sa k samotným 
hráčom dostaneme ľahšie.

chceš postupovať rýchlejšie, alebo 
chceš zbierať nejaké špeciálne prvky. 
Alebo tiež chceš vyhrať nad všetký-
mi a chceš si výhru kúpiť. Naša stra-
tégia je zahraj sa a zabav sa, a keď 
sa chceš zabaviť lepšie, tak si za to 
priplať. 

Aj kľúčové služby, ktoré posky-
tujú Google alebo Facebook, sú 
zadarmo. Je toto nejaký recept 
na úspech?
Podľa mňa to dáva ľuďom možnosť 
rozhodnúť sa. To, čo sa mi páči na tom 
modeli je, že si môžem stiahnuť akú-
koľvek aplikáciu, nemusí ma vôbec nič 
stáť a môžem sa na základe vyskúša-
nia rozhodnúť, či ju budem, alebo ne-
budem platiť. Sú určité úskalia, ktoré 
tento biznis model prináša, a to je to, 
že mnohé firmy možno vyvíjajú väčší 
tlak na človeka, aby zaplatil. To je už 
zase o nejakom hľadaní rovnováhy. 

Kto dnes teda hrá hry? 
Naša cieľová skupina na hry závisí 
od produktu. Napríklad TrainStation 
sú starší páni, Diggy’s Adventures sú 
dámy po štyridsiatke. Hry hrajú pod-
ľa mňa malé deti, hrajú ich dospelí, 
hrajú ich starší ľudia. Nie je tam ne-
jaké obmedzenie. Závisí od toho, na 
akú platformu sa pozrieme, kde hra-
jú, na akú konzolu a na aký typ hry.
 
Ve del i  b y  ste  p orovn ať  j e d -
notlivé trhy? Ako sa odlišujú 

naivity a veľkú dávku zotrvačnosti. 
Je pre ľudí oveľa jednoduchšie ísť do 
nejakej pomyselnej istoty, ktorú po-
núka zamestnanie, ako skúšať niečo 
na vlastnú päsť. 

Podľa najnovších štatistík je 
Slovensko krajinou mikropod-
nikateľov. Myslíte si, že sú na 
Slovensku dobré podmienky aj 
pre veľké korporácie ako ste vy?
Dúfam, že my ešte nie sme korporácia 
a robíme všetko pre to, aby sme neboli. 
Podmienky by určite mohli byť lepšie. 
Čo sa celkovo týka podnikateľského 
prostredia, tiež si myslím, že by bolo 
možné urobiť opatrenia, ktoré by za-
traktívnili Slovensko v globálnom me-
radle. My sme firma, ktorá pracuje na 
Slovensku a aj chceme na Slovensku 
zostať napriek tomu, že naše produkty 
sú globálne. Ale nejaké poďakovanie 
alebo dobrú spätnú väzbu zo strany 
zákonodarcov sme zatiaľ, možnože ja 
som ignorant a neviem o tom, nevide-
li. Napriek tomu mi to nevadí, lebo si 
myslím, že robíme dobrú prácu a vy-
tvorili sme dobré produkty. Pre nás bol 
v minulosti Eset taký ten svetlý vzor, 
že zo Slovenska sa dá robiť biznis aj 
globálne. Lebo presne to je to, čo pod-
nikateľské prostredie potrebuje. Také 
tie vzory, že naozaj sa to dá a dá sa to 
z ničoho. Na začiatku sme nemali ani 
skúsenosť, ani šialené finančné pro-
striedky. Len sme mali chuť, motiváciu 
a výdrž. 

Ako ste postavili podnikateľ-
ský koncept na veciach, ktoré sú 
zadarmo? 
Ten biznis model je veľmi jedno-
duchý a vlastne historicky sa obja-
vil v hernom priemysle okolo roku 
2011. Model je jednoduchý: stiahni 
si aplikáciu zadarmo a zaplať, ak 
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Hry hrajú malé deti, 
hrajú ich dospelí, hrajú 
ich starší ľudia. Nie je 

tam nejaké obmedzenie.
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Záruka	neexistuje
Pred krádežou sa môžete chrániť inštaláciou za-
bezpečovacích mechanizmov, škody na zdraví 
môžete ovplyvniť mnohými spôsobmi od zdravej 
výživy až po pohyb, ale živel sa nepýta. Majetok 
budovaný roky dokáže živel zničiť za pár minút. 
„Nie je možné zaručiť, že byt alebo dom neohrozí 
nejaký prírodný živel alebo iné nečakané udalosti, 

POISTENIE PROTI ŽIVLOM 
ZACHRÁNI DOM AJ AUTO 

Živelné katastrofy sú čoraz častejšie 
aj na Slovensku. Krupobitie, snehové 
kalamity aj záplavy, po ktorých ostávajú 
vytopené domy, garáže, autá. Pred živlami 
sa často nedá chrániť inak ako dobrým 
poistením. A to mnoho ľudí podceňuje.  

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Poistenie proti živlom zachráni dom aj auto

s adekvátnym poistením však má klient záruku, že 
dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých 
škôd,“ hovorí Jozef Adamkov, predseda predsta-
venstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot staveb-
nej sporiteľne. 

Živel ohrozuje najmä stavby a motorové vozidlá, 
ale do veľkej miery môže zasiahnuť aj domácnosť. 
Platí to napríklad pri vytopení horných poschodí 
zo strechy domu, alebo napríklad pri vytápaní piv-
nice počas prívalových dažďov. Tak isto je veľkým 
ohrozením oheň, ktorý môže vzniknúť kdekoľvek, 
a za sebou necháva najväčšie škody. „Hoci požiar 
nepatrí medzi najčastejšiu príčinu poistných uda-
lostí, šíriace sa plamene spôsobia výrazne väčšie 
škody ako ktorýkoľvek iný prírodný živel. Od roku 
2013 sme tak klientom za škody po požiaroch vy-
platili viac ako 8,2 milióna eur, čo je približne rov-
naká suma ako za štyri ďalšie najškodovejšie živly 
dohromady,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie 
poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.

Atmosférické zrážky, povodne 
a víchrice sú tri prírodné živly, 
ktoré najčastejšie ničia 
majetok Slovákov.
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Najčastejšie	úraduje	voda
Atmosférické zrážky, povodne a víchrice sú tri prí-
rodné živly, ktoré podľa štatistík Allianz najčastej-
šie ničia majetok Slovákov. Dážď tak podľa údajov 
od januára 2013 spôsobil až 16 325 škôd na majet-
ku klientov za viac ako 1,27 milióna eur. Druhým 
najškodovejším prírodným živlom boli povodne 
a záplavy, ktoré zapríčinili 14 542 škôd. Tretím 
najčastejším škodcom boli víchrice, ktoré zanecha-
li 9 882 škôd. 

Každoročne sa práve v letných mesiacoch vyskytu-
jú prípady poškodenia strešnej krytiny následkom 
silného vetra až víchrice. Skúsenosti Poštovej po-
isťovne hovoria, že napríklad náklady na vysuše-
nie priestorov, vymaľovanie miestností, opravu 
strechy, vrátane položenia novej krytiny, sa môžu 
vyšplhať aj na 2 000 eur. 

„Nebezpečné je aj intenzívne krupobitie. Klientovi 
poškodilo strechu z priesvitných lexanových dosiek 
na prístrešku rodinného domu. Vyžiadalo si to jej 
komplexnú výmenu, čo ho stálo 1 000 eur,“ uvádza 
Ondrej Reichbauer, riaditeľ úseku tvorby produk-
tov a podpory predaja Poštovej poisťovne.

Veľmi časté poškodenie domácnosti nastáva, keď 
blesk priamo zasiahne poistenú vec. Takéto po-
škodenie je automaticky kryté v základnom pois-
tení domácnosti. Ak blesk udrie priamo, sú účinky 
blesku tepelné, mechanické a elektromagnetické. 
Nebezpečné môžu byť vedľajšie údery. 

Tie môžu spôsobiť napríklad poškodenie a zniče-
nie predmetov prepätím spôsobeným napäťovou 
špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým 
prepätím. To nastáva častejšie ako nepriamy zásah 
bleskom. Vtedy je potrebné, aby domácnosť bola 
proti nepriamemu úderu blesku pripoistená. „Naša 
štatistika hovorí, že väčšina zmlúv na poistenie 
domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom 
pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah 
blesku,“ hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia 
majetku Uniqa poisťovne. 

Napriek tomu, že škody po živloch sú každoročne 
vysoké, podľa poisťovne Allianz má na Slovensku 
len približne tretina domácností poistenú svoju 
nehnuteľnosť alebo domácnosť. Aj tu je potrebné 
rozlišovať, čoho sa živel dotýka, pretože poistenie 
nehnuteľnosti sa vzťahuje len na samotnú budo-
vu a poistenie domácnosti sa vzťahuje na to, čo sa 
v nej nachádza. Pri poistnom plnení sa živel zvyčaj-
ne dotýka bývania komplexne. Preto ak aby mohla 
byť škoda uhradená, majetok musí byť poistený. Je 
možné si v rámci poistenia domácnosti aj nehnu-
teľnosti voliť živel, ktorý patrí priamo k základom 
poistenia. 

Živlom	neodolá	ani	auto
Podľa odhadov poisťovne Allianz má rovnako len 
tretina motoristov svoje vozidlo havarijne poiste-
né, a pritom práve to je liek na živelné katastrofy. 
Ohrozenie živlom je pre automobily závažné, a to 
najmä počas letnej dovolenky. Vtedy aj garážova-
né vozidlá musia znášať napríklad krupobitie. Ak 
má vodič havarijné poistenie, tak je ochrana pred 
živlami jeho automatickou súčasťou. Vodiči, ktorí 
nemajú havarijnú poistku, si napríklad poistenie 
proti živlom môžu uzatvoriť aj samostatne k po-
vinnému zmluvnému poisteniu. Niektoré poisťov-
ne ho ponúkajú aj ako bonus. No aj tu platí, že čo 
je zadarmo, treba poriadne overiť. Môže mať totiž 
vyššiu spoluúčasť, alebo viac výluk. No samostatné 
uzatvorenie poistenia voči živlom sa dá dohodnúť 
v rámci pripoistení k povinnej poistke. A oplatí sa 
aj autám, ktoré sú garážované, najmä ak chodia na 
dlhšie trasy, alebo za hranice.

Zďaleka najničivejším živlom je 
oheň, spôsobuje niekoľkonásobne 
vyššie škody ako iné živly.
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SMER CHCE STROP 
NA DÔCHODKOVÝ VEK. 
BEZ REFORIEM TO NEPÔJDE, 
VARUJÚ EXPERTI
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA · Smer chce strop na dôchodkový vek. Bez reforiem to nepôjde, varujú experti

dôchodku zrušiť a nahradiť ho pevne 
stanovenou hranicou na úrovni 64 
rokov v prípade mužov. Dôchodkový 
vek žien by mal byť nižší, návrh 
ústavného zákona ho však presne 
neustanovuje. 

Smer – SD urobil v tomto prípade 
ústupok svojmu koaličnému partne-
rovi, Slovenskej národnej strane (SNS), 
a strop pre vek odchodu do dôchodku 
posunul nižšie. Pôvodná verzia návrhu 

Smer – SD sa ústavným zákonom 
pokúša zrušiť  mechanizmus 

automatického zvyšovania veku 
odchodu do dôchodku. Keďže ide 
o ústavný zákon, na schválenie je 
potrebných 90 hlasov, vládna väčši-
na teda potrebuje aj hlasy opozície. 

V súčasnosti, teda v roku 2018, sa 
do dôchodku odchádza vo veku 62 
rokov a 139 dní. Smer chce postup-
né zvyšovanie veku odchodu do 

počítala s tým, že do dôchodku sa bude 
odchádzať vo veku 65 rokov. 

Doložka vplyvov k navrhovanému 
zákonu o konkrétnych vplyvoch na 
verejné financie nehovorí takmer 
nič, pretože zmena vplyv na verejné 
financie v najbližšom čase, teda do 
roku 2021, nemá. Doložka iba nekon-
krétne hovorí o budúcich negatívnych 
vplyvoch. Samotný Smer – SD taktiež 
o financiách nehovorí. 

Omnoho kritickejšie však návrh vní-
majú ekonomickí experti. Systém, 
ktorý sa má zrušiť, otvorene obha-
jujú. „Dôchodková reforma v roku 
2012 naviazala vek odchodu do 
dôchodku na vek dožitia. Takáto 
väzba je kľúčová pre udržateľnosť 
verejných financií do budúcnosti. 
Okrem iného znamená, že bez ďal-
šieho legislatívneho zásahu môže 
dôchodkový vek automaticky klesať, 
stagnovať alebo rásť plne v súlade 
s demografickým vývojom. Tým, že 
sa zaviedol tento automatický me-
chanizmus, sa zároveň predišlo pra-
videlnému politickému boju o to, či 

Strana Smer – Sociálna demokracia pripravila 
na politickú jeseň zastropovanie veku 
odchodu do dôchodku. Návrh sa dostal na 
pôdu parlamentu už v júni, no presunul sa na 
septembrovú schôdzu. Najsilnejšia koaličná 
strana hovorí o tom, že strop na dôchodkový 
vek je hodnotovou záležitosťou, už menej 
hovorí o tom, kto toto opatrenie zaplatí.
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Dôchodkový strop vytvorí tlak na 
pracovný trh, ktorý je už dnes mi-
moriadne napnutý. „Skorší odchod 
do dôchodku znamená dlhší čas strá-
vený na dôchodku, a teda aj vyššie 
dôchodkové výdavky zo strany verej-
ných financií,“ upozorňuje Klub eko-
nomických analytikov. 

Na to, aby ich štát vedel neskôr za-
platiť, bude podľa Klubu ekonomic-
kých analytikov potrebné zvýšiť 
už dnes vysoké odvody, respektíve 
dane, alebo budú musieť ľudia ísť 
do dôchodku s nižším priznaným 
dôchodkom. Ďalšou možnosťou 
je, že štát bude akceptovať výrazne 
viac kvalifikovaných pracovníkov zo 
zahraničia.

Negatíva sa dotknú aj druhého dô-
chodkového piliera. „Skrátenie dĺžky 
pracovnej kariéry povedie k naspo-
reniu nižšej sumy na účte sporiteľa 
v DSS, vplyvom nižšieho objemu vkla-
dov a zároveň sa skráti doba, počas 
ktorej sa prostriedky budú zhodnoco-
vať,“ upozorňuje RRZ s tým, že „dlh-
šie obdobie poberania dôchodku zníži 
výšku doživotného dôchodku“.

veku 65 rokov do neaktivity v ča-
soch najväčšieho starnutia sa pre-
javí v spomalení potenciálneho 
ekonomického rastu o 0,2 až 0,3 
p. b. V roku 2066 by tak potenciál-
ne HDP bolo nižšie o 6,2 % a v roku 
2080 o 9,6 %,“ upozorňuje Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť (RZZ) 
v rámci štúdie Kvantifikácia vplyvu 
opatrení, ktorú si nechala vypraco-
vať opozičná strana Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽ ANO). 
Líder OĽANO Igor Matovič je pri-
pravený o podpore stropu na dô-
chodkový vek rokovať. 

Nárast výdavkov dôchodkového 
systému v dôsledku zvýšenia poč-
tu dôchodcov spoločne so znížením 
potenciálu ekonomického rastu pre-
hĺbi deficit dôchodkového systému 
a negatívne ovplyvní saldo verejnej 
správy. V období rokov 2038 až 2066 
vzrastie negatívny vplyv na saldo po-
stupne na 1,1 % hrubého domáceho 
produktu (HDP) ročne. Vzhľadom 
na predpoklad predlžovania strednej 
dĺžky života budú negatívne vplyvy 
za týmto horizontom ďalej narastať. 
Do roku 2080 by pri súčasných de-
mografických predpokladoch mohli 
vzrásť na 1,7 % HDP.

a o koľko dôchodkový vek zvyšovať. 
Pre ilustráciu, priemerný počet rokov 
strávených v dôchodku mužov, ktorí 
v roku 2016 odišli do dôchodku, sa 
odhaduje na 19,3 roka a žien 25,5 
roka. Súčasná legislatíva v podsta-
te udrží počet rokov na dôchodku 
blízko týchto hodnôt aj pre budúcich 
dôchodcov,“ upozorňuje Klub ekono-
mických analytikov. 

To, že sa Smer – SD pri tomto návrhu 
príliš nezaoberal jeho ekonomický-
mi vplyvmi, ukazuje aj analýza Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá 
vypracovávala analýzu ešte k pôvod-
nému návrhu, ktorý počítal s odcho-
dom do dôchodku vo veku 65 rokov. 
Aktuálny návrh teda ekonomické 
vplyvy ešte zhoršuje.

Ekonomická	záťaž
Účinok tohto druhu opatrenia má 
na verejné financie negatívny vplyv 
vo viacerých rovinách. Problém totiž 
je, že človek, ktorý sa stane pobera-
teľom, prestáva byť prispievateľom. 
Na verejné financie sa tak vytvára 
tlak z dvoch strán. 

Pokles pracovnej sily odchodom pre-
važnej časti populácie po dosiahnutí 

Smer chce strop na dôchodkový vek. Bez reforiem to nepôjde, varujú experti · EKONOMIKA

Návrh o konkrétnych 
vplyvoch na verejné 

financie nehovorí 
takmer nič, pretože 

zmena vplyv na verejné 
financie v najbližšom 

čase, teda do roku 
2021, nemá.

Foto: Shutterstock
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dovolenkových výdavkov. „Pokiaľ radi nakupujete, 
predídete aj impulzívnym a zbytočne drahým ná-
kupom, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať. Limit si 
môžete nastaviť osobitne pre hotovostné transakcie 
a transakcie na internete,“ uvádza UniCredit Bank. 
Zároveň denné limity môžu obmedziť prípadné zne-
užitie odcudzenej platobnej karty. Na druhej strane 
je potrebné prispôsobiť limity napríklad aj cenovej 
hladine v konkrétnej destinácii, aby neboli príliš ob-
medzujúce, prípadne zbytočne voľné. 

4.	Viac	platobných	kariet
Na cesty je vhodné vziať si dve platobné karty, ak 
by sa jedna z nich náhodou poškodila. „Je vhod-
né mať dva druhy platobných kariet, a to debetnú 
a kreditnú. Karty sa odporúčajú držať oddelene. 
V prípade krádeže či straty peňaženky klientovi 
zostane ešte jedna karta. Okrem toho debetnú 
kartu nemusí akceptovať každý obchodník v za-
hraničí. Výhodou kreditnej karty je to, že klient jej 
prostredníctvom čerpá úver. Pre mnohých obchod-
níkov tak môže klient s kreditnou kartou pôsobiť 
dôveryhodnejšie. Napríklad požičovne áut vyža-
dujú väčšinou ‚kreditku‘. Kreditná karta sa taktiež 
hodí na rezervácie či platenie v obchode, s debet-
nou kartou, naopak, vyberajte z  bankomatu,“ upo-
zorňuje UniCredit Bank. 

5.	Opatrne	s	dynamickým	prepočtom	
meny
V krajinách, v ktorých sa neplatí eurom, môžu dať 
obchodníci na výber, či chce klient platbu prostred-
níctvom terminálu hradiť v lokálnej mene, alebo 
v eurách. Banky odporúčajú zvoliť platbu v lokálnej 
mene a nevyužívať takzvaný dynamický prepočet. 
Platba v tamojšej mene je pre klientov totiž výhod-
nejšia. „Odporúčame vždy platbu v lokálnej mene 
a nevyužívať takzvaný dynamický prepočet. Platba 
v tamojšej mene je pre klientov totiž finančne vý-
hodnejšia,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa 
ČSOB.

1.	Pozor	na	dátumy
Pred odjazdom je potrebné skontrolovať si platnosť 
platobnej karty. Tú je možné využiť skoro vo všet-
kých krajinách sveta. Ak by platnosť karty vyprša-
la počas pobytu v zahraničí, klient môže požiadať 
o expresné vydanie platobnej karty a nechať si ju 
doručiť napríklad kuriérom. To môže klienta stáť aj 
desiatky eur. Klient v takom prípade platí poplatok 
banke za vydanie karty a k tomu skutočné náklady 
kuriérskej služby. 

2.	Uplatňovanie	balíkov	služieb 
v	zahraničí
Klient by si mal vopred overiť, či sú platby kartou 
v zahraničí súčasťou balíka služieb a či sa v zvole-
nej destinácii nenachádzajú bankomaty patriace 
do rovnakej skupiny ako ich domáca banka. V tom 
prípade bývajú výbery spravidla zvýhodnené. 

3.	Správne	nastavenie	limitov
Nastavenie denného limitu na platobné transakcie 
môže byť užitočným nástrojom na kontrolovanie 

DESATORO: 
AKO S FINANCIAMI NA DOVOLENKE?

Digitalizácia so sebou prináša 
mnoho výhod. Jednou z nich 
sú aj platobné karty, ktorými 
dovolenkári môžu platiť 
a vyberať hotovosť skoro 
vo všetkých krajinách sveta. 
Magazín Financial Report 
pripravil desatoro pravidiel, na 
ktoré by klient banky nemal 
zabúdať pri uskutočňovaní 
platieb počas svojej dovolenky.    

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Desatoro: Ako s financiami na dovolenke? 
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„Výhodou dynamického prepočtu je, že priamo 
v bankomate vidíte presnú sumu, ktorá vám odí-
de z účtu, okrem prípadného poplatku za výber. 
Negatívom je spravidla menej výhodný výmenný 
kurz,“ upozorňuje Slovenská sporiteľňa. „Ten urču-
je prevádzkovateľ zahraničného bankomatu a prax 
ukazuje, že klienti, ktorí si zvolia výber bez prepoč-
tu, zaplatia v konečnom dôsledku menej. Rozdiel 
môže predstavovať aj niekoľko eur,“ upozorňuje 
Bednár. SLSP zároveň upozorňuje, že pri výbere 
bez prepočtu sa transakcia prepočíta kurzom kar-
tovej spoločnosti, ktorý je zvyčajne výhodnejší. 

6.	Ak	nastane	problém,	komunikujte
Nielen na dovolenke sa môže stať, že platobnú kar-
tu klient stratí alebo je odcudzená spolu s ďalšími 
dokladmi. V zahraničí môže byť táto situácia však 
komplikovanejšia. V takomto prípade treba čo naj-
skôr kontaktovať príslušnú banku a kartu nechať za-
blokovať. Telefónne číslo klientskeho čísla banky je 
potrebné mať uložené vo svojom telefóne. Pomôže 
pri krádeži karty alebo pri zabudnutom PIN kóde.

7.	Karta	nesmie	ostať	bez	dozoru
Svoju kartu si klient musí strážiť. Preto by ju nemal 
nechávať bez dozoru a už vôbec nikomu neoznamo-
vať svoj PIN kód. Ten by sa nemal písať na kartu ale-
bo na kúsok papiera vloženého pri karte. Klient by 
sa mal tiež vyvarovať situácií, keď obchodník odíde 
s platobnou kartou niekam do útrob obchodu, mohlo 
by hroziť skopírovanie údajov z platobnej karty. 

8.	Keď	klient	menu	kupuje,	banka	
predáva
Pri výmene eur za cudziu menu pri pokladni v ban-
ke klient sleduje kurz „valuty predaj“. Naopak, 
pri výmene cudzej meny za eurá po vrátení sa na 
Slovensko je pre klienta dôležitý kurz „valuty ná-
kup“. Dovolenkári by sa mali pokúsiť zbaviť drob-
nejších súm ešte v destinácii, napríklad mince bude 
na Slovensku problematické zameniť. 

9.	Starostlivo	vyberajte	bankomat
Klienti by mali používať iba také bankomaty, ktoré 
pôsobia dôveryhodne. Ak by nastala situácia, že by 
klientovi bankomat platobnú kartu alebo samot-
nú hotovosť nevydal bez akéhokoľvek vysvetlenia, 

klient by z miesta nemal odchádzať a kontaktovať 
banku alebo políciu. Pomôcť môže aj infolinka do-
mácej banky. Ak je pri výbere z bankomatu klien-
tovi niečo podozrivé, mal by radšej výber hotovosti 
prerušiť a svoje podozrenia ohlásiť. Vhodnejšie 
je používať bankomaty v interiéroch budov alebo 
v tesnej blízkosti bankových pobočiek. Takéto ban-
komaty sú lepšie chránené a je menej pravdepo-
dobné, že ich podvodníci upravili.

10.	Hotovosť	je	potrebná,	nie	však	veľa
Klienti v zahraničí by mali platiť predovšetkým 
platobnou kartou, hotovosť by mala byť iba nevy-
hnutným doplnkom určeným na situácie, keď nie 
je možné platobnú kartu použiť. Podľa informatív-
neho prepočtu SLSP je práve platba kartou najvý-
hodnejšou alternatívou, ako uhradiť v Chorvátsku 
napríklad 5 000 kún (HRK). Celkové náklady 
sa podľa zvoleného kurzu vyšplhali na 683,27 
eura. Vzhľadom na poplatky môže byť táto suma 
o 10 eur vyššia. Na opačnej strane spektra je vý-
mena chorvátskej hotovosti v banke na Slovensku. 
V tomto prípade 5 000 HRK stojí 705,51 eura. 
Podľa prepočtu SLSP je v porovnaní s touto alter-
natívou výhodnejší výber hotovosti z bankomatov 
chorvátskej banky v rámci materskej siete a aj vý-
ber hotovosti z bankomatu inej chorvátskej banky. 

10 pravidiel práce s peniazmi v zahraničí:
1. Klient by si mal pred odchodom do zahraničia skon-
trolovať platnosť platobných kariet.
2. Klient by si mal zistiť, ako sa bude v zahraničí uplat-
ňovať balík služieb k jeho účtu.
3. Dôležité je správne nastavenie limitov na platob-
ných prostriedkoch.
4. Klient by mal mať v zahraničí viac platobných kariet 
rôzneho druhu.
5. Dynamický prepočet meny je pre klientov sloven-
ských bánk v prevažnej miere nevýhodný.
6. Pri problémoch by mali klienti kontaktovať miestnu, 
prípadne svoju banku.
7. Platobná karta nesmie zostať bez dozoru.
8. Pri výmene peňazí by mal klient sledovať správny 
výmenný kurz.
9. Podozrivým bankomatom je potrebné sa vyhnúť.
10. Hotovosť je v zahraničí potrebná, no len v prime-
ranom objeme.

Desatoro: Ako s financiami na dovolenke? ·	BANKY	A	POISŤOVNE
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udalosť hlásili klienti z Chorvátska. Častejšie sa 
objavovali aj poistné udalosti v Grécku a Bulharsku, 
čo, samozrejme, korešponduje s popularitou tých-
to destinácií medzi slovenskými dovolenkármi. 
Priemerné plnenie z cestovného poistenia dosa-
hovalo takmer 500 eur,“ hovorí Anna Jamborová, 
hovorkyňa ČSOB. 

Cestovné poistenie sa dá uzatvoriť aj online, prostred-
níctvom smartfónu, tabletu či počítača cez webové 
stránky jednotlivých poisťovní. Stihnúť sa to dá aj 
tesne pred odchodom. Je však potrebné, aby bolo 

Cestovné	poistenie	radšej	pred	cestou
Medzi najobľúbenejšie letné dovolenkové desti-
nácie Slovákov patrí Chorvátsko, Grécko, Egypt, 
Turecko či Bulharsko. Práve z týchto krajín prijíma-
jú poisťovne najviac hlásených poistných udalostí. 
„Minulý rok nám klienti nahlásili dohromady 8 084 
poistných udalostí z cestovného poistenia. Najviac 
hlásení prišlo z Turecka, Egypta a Grécka,“ hovorí 
Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz – SP. 

Problémy sa objavujú aj pri „slovenskom“ mori. 
„Najčastejšie v priemere každú štvrtú poistnú 

EURÓPSKY PREUKAZ 
ZDRAVOTNÉHO 

POISTENIA 
NA CESTÁCH STAČIŤ NEMUSÍ, 

POISTENIE KRYJE VIAC 

Dovolenkové obdobie je v plnom prúde. S ním 
prichádza aj o to väčší záujem o cestovné 

poistenie, ktoré je dôležité zabezpečiť si ešte 
pred odchodom zo Slovenska. Cestovné poistenie 

môže znamenať veľkú úsporu, keďže najmä 
liečebné náklady v zahraničí môžu byť obrovské.  

Autor:	Ivana	Michalová

BANKY	A	POISŤOVNE	· Európsky preukaz zdravotného poistenia na cestách stačiť nemusí, poistenie kryje viac
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uzatvorené ešte na území Slovenska. „Pokiaľ by 
to klient nestihol a uzavrel by ho až v zahraničí, 
platí tam ochranná lehota 6 dní a až po jej uply-
nutí začne poistenie platiť. Cestovné poistenie sa 
stáva platným až zaplatením poistného,“ dodáva 
Kanderková. 

Najčastejšie	zdravotné	ochorenia	
Na dovolenke majú klienti podľa štatistík najčas-
tejšie tráviace a žalúdočné problémy, ale aj rôzne 
alergické reakcie. „Už dlhodobo platí, že medzi naj-
častejšie zdravotné komplikácie, ktoré dovolenká-
rov trápia, sa radia tráviace problémy, úrazy, zápaly 
ucha či zubov,“ hovorí Jamborová. „Podľa štatistík 
poisťovne Generali nám klienti nahlasujú najčas-
tejšie respiračné ochorenia, rôzne kožné alergické 
reakcie, ale aj reakcie na slnečné žiarenie a, samo-
zrejme, drobné úrazy. Z vážnejších ochorení sú to 
najmä problémy so srdcom a zvýšeným tlakom,“ 
dopĺňa Katarína Kukurová, špecialistka externej 
a internej komunikácie poisťovne Generali. 

Nevyhnutné	doklady	
Preto by klient nemal zabúdať na doklady, ktoré by 
mal mať vždy poruke. „Klientom odporúčame mať 
pri sebe počas pobytu na dovolenke najmä pas ale-
bo občiansky preukaz, európsky preukaz zdravot-
ného poistenia, ktorý platí aj na území Európskeho 
hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. V prí-
pade uzatvorenia cestovného poistenia aj kartičku 

cestovného poistenia, na ktorej je číslo na asistenč-
né služby, prípadne zelenú kartu, ak sa klient vybe-
rie na dovolenku autom,“ dopĺňa Kukurová. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia však 
nekryje náklady v súkromných zdravotníckych 
zariadeniach, ktoré sa často nachádzajú práve na 
letoviskách. Tiež nekryje ani spoluúčasť pacienta 
v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva 
náklady na transport a vôbec nerieši právne služby 
a nekryje prevoz telesných pozostatkov v prípade 
náhleho úmrtia v cudzine. „Dovolenka pre cestu-
júceho, ktorý si neuzavrel cestovné poistenie, sa 
tak môže predražiť aj o desaťtisíce eur. Náklady 
v prípade úrazu sa môžu vyšplhať aj na viac ako 
100-tisíc eur, pritom zdravotné poistenie z toho 
vykryje len minimum. Preto pri ceste do zahraničia 
odporúčame mať uzavreté aj cestovné poistenie,“ 
uzatvára Kukurová.

Európsky preukaz zdravotného poistenia na cestách stačiť nemusí, poistenie kryje viac ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Poisťovne každoročne evidujú 
počas letnej sezóny tisícky 

poistných udalostí vyplývajúcich 
z cestovného poistenia.
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Debetná	vs.	kreditná	karta
Hlavný rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou 
spočíva v tom, že majitelia kreditnej karty čerpajú 
úver, ktorý v dohodnutý termín splatia. Debetná 
karta znamená, že majiteľ účtu platí priamo vlast-
nými prostriedkami. S kreditnou kartou sa na roz-
diel od debetnej karty často spájajú poplatky za 
jej vedenie. V zahraničí sa môže predražiť aj výber 
z bankomatu prostredníctvom tohto druhu karty. 
Na druhej strane, kreditnú kartu v zahraničí akcep-
tuje omnoho viac obchodníkov. 

V ZAHRANIČÍ JE 
UŽITOČNÁ DEBETNÁ 
KARTA AJ „KREDITKA“, 
ROZDIELY MEDZI NIMI SÚ 
ZÁSADNÉ 

Jedným z odporúčaní pred cestou do 
zahraničia je mať so sebou aspoň jednu 
debetnú a jednu kreditnú kartu. Napriek 
tomu, že medzi týmito dvoma druhmi kariet 
sú obrovské rozdiely, množstvo klientov 
bánk nemá jasno v tom, v čom spočívajú.  

Autori:	Marek	Mittaš,	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· V zahraničí je užitočná debetná karta aj „kreditka“, rozdiely medzi nimi sú zásadné

Pri debetnej karte je potrebné sledovať aktuálnu 
výšku disponibilných finančných prostriedkov. Ak 
v určitých životných situáciách potrebuje vyššiu 
sumu ako je disponibilný zostatok, pomôcť môže 
predschválené prečerpanie účtu. Ide však o pomer-
ne drahý úver, tieto prostriedky je teda potrebné 
čo najskôr splatiť. Prečerpanie účtu je však formou 
spotrebiteľského úveru a úroková sadzba sa môže 
šplhať až k 20 % p. a. O tom, že povolené prečer-
panie je úver, svedčí aj to, že vstupuje do celkového 
zadlženia klienta, ktoré od júla sleduje Národná 
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V zahraničí je užitočná debetná karta aj „kreditka“, rozdiely medzi nimi sú zásadné ·	BANKY	A	POISŤOVNE

banka Slovenska (NBS). Do výpočtu miery zadlže-
nia klienta vstupuje výška povoleného prečerpania 
bez ohľadu na to, či klient tieto prostriedky čerpá. 

Ak klient disponuje kreditnou kartou, operu-
je s peniazmi banky. Na to sa oplatí nezabudnúť. 
Atraktivitu využívania kreditnej karty na cestách 
sa snažia banky často vylepšiť benefitmi, ako sú 
odpustenie poplatku za vedenie či cestovné poiste-
nie, no stále je to pôžička. Jej výhodou je, že penia-
ze môže klient banky vrátiť bez navýšenia, no len 
v rámci bezúročného obdobia, ktoré je v priemere 
45 – 55 dní. Ak to klient nestihne, musí počítať 
s relatívne vysokým úrokom, ktorý sa pohybuje na 
úrovni od 15 % vyššie. 

V porovnaní s využívaním debetnej karty je kre-
ditná drahšia z pohľadu mesačných poplatkov, po-
skytuje však unikátnu možnosť blokovania sumy, 
čo práve debetná neumožňuje. To v praxi znamená, 
že si hotel môže dopredu zaistiť časť peňazí naprí-
klad za rezerváciu izby alebo auta. Mnoho hotelov 
pri rezervácii cez internet vyžaduje vlastníctvo kre-
ditnej karty. No ak budete platiť priamo na mieste, 
alebo využívať výbery z bankomatov, aj v zahraničí 
sa tak plne dokážete zaobísť len s kartou debetnou, 
k bežnému účtu. 

Kreditná karta môže byť výhodná napríklad pre 
klientov, ktorí nemajú pravidelný mesačný príjem. 
Práve kreditná karta môže klientovi pomôcť pre-
klenúť časové rozdiely medzi príjmami a výdavka-
mi. Kreditná karta je však čistokrvný úver, ktorý sa 

berie do úvahy pri výpočte výšky ukazovateľa DTI. 
Ide o takzvaný revolvingový, teda automaticky sa 
obnovujúci úver. 

Karty	sa	v	zahraničí	používajú 
čoraz	viac	
Vďaka platobnej karte k účtu tak máte aj za hrani-
cami k dispozícii celý objem finančných prostried-
kov bez toho, aby ste potrebovali mať pri sebe veľa 
hotovosti. Je to výhoda, ktorú objavili už aj Slováci. 
„Môžeme potvrdiť, že Slováci využívajú počas dovo-
lenky čoraz častejšie možnosť platiť kartou. Je to pre 
nich nielen pohodlnejšie, ale aj bezpečnejšie, keďže 
so sebou nemusia nosiť väčšiu hotovosť alebo si ju 
zamieňať. Aj obchodníci v dovolenkových destiná-
ciách vnímajú terminál ako konkurenčnú výhodu,“ 
približuje Andrea Lazar, manažérka Oddelenia ria-
denia retailového segmentu ČSOB.

K používaniu platobných kariet prispievajú 
aj mobilné aplikácie. Klienti slovenských bánk si 
čoraz častejšie ukladajú svoje platobné karty do 
smartfónov a platia práve telefónom. Stále viac 
rozumejú tomu, že kartu v zahraničí potrebujú. 
„Slováci platia v zahraničí čoraz viac aj bezkon-
taktne či mobilom cez službu Google Pay. Navyše 
v mnohých krajinách sa bez platobnej karty dnes 
už nezaobídete – najmä ak potrebujete rezervovať 
hotel alebo si požičať auto,“ upozorňuje Slovenská 
sporiteľňa (SLSP) s tým, že eviduje medziročne 
dvadsaťpercentný nárast platieb kartou v zahrani-
čí. Pri platbe mobilným telefónom je však potrebné 
dať pozor na to, akú kartu na platbu klienti zvolia. 
So smartfónom sa totiž dajú spárovať debetné aj 
kreditné platobné karty

Obchodníci v dovolenkových 
destináciách vnímajú terminál ako 

konkurenčnú výhodu.
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AKO SI SPRÁVNE NASTAVIŤ 
OCHRANU DOMOVA?

Poistenie nehnuteľností a domácnosti je dôležitým 
pilierom ochrany majetku. Často sa však využíva 
nedostatočne a  je poddimenzované. Hrozí 
takzvané podpoistenie spojené s nepríjemným 
prekvapením v prípade vzniku poistnej udalosti. 

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Ako si správne nastaviť ochranu domova?

vodou či poistenie zodpovednosti za 
škody spôsobené psom. Základom je 
vedieť, že poistenie nehnuteľnosti kry-
je škody na objekte a poistenie domác-
nosti na jeho vybavení.

Poistka,	ktorú	treba	
prehodnocovať
Pri mnohých poistkách sa prehod-
nocovanie neodporúča, no práve po-
istenie domácnosti a nehnuteľnosti 
sú výnimkou. Základom funkčného 
poistenia domova je predovšetkým 
správna poistná výška, ktorá pokryje 
škody. Cena nehnuteľností neustá-
le rastie a zvyšuje sa aj hodnota vy-
bavenia. Preto je potrebné poistnú 
zmluvu a nastavenie podmienok mi-
nimálne raz ročne skontrolovať, aby 
v prípade poistnej udalosti poistné 
plnenie zodpovedalo skutočnej hod-
note vecí.

„Nielen pri starších zmluvách 
hrozí riziko takzvaného podpois-
tenia. Nastávajú aj situácie, keď je 
výška poistnej sumy výrazne nižšia 

Dve	súčiastky	jednej	istoty
Mnoho ľudí si nedostatočne uvedo-
muje, že poistenie nehnuteľnosti 
neznamená automaticky aj poiste-
nie domácnosti. V prípade, že dôjde 
k škode na zariadení domácnosti, 
napríklad prasknutím potrubia, elek-
trickým skratom, poistenie nehnu-
teľnosti nestačí. 

„Určite by som odporúčala okrem 
nehnuteľnosti poistiť si domácnosť 
komplexne a získať tak maximálnu 
možnú ochranu v prípade poistnej 
udalosti,“ hovorí Beata Lipšicová z po-
isťovne Uniqa. Minimom sú základné 
poistenia, ktoré zahŕňajú komplexné 
živelné riziká, krádež, lúpež, vanda-
lizmus a lom skla. Je možné poistenie 
rozšíriť si napríklad aj o krytie škôd 
spôsobených atmosférickými zrážka-
mi, skratom elektromotora či prepätím. 
Istým nadštandardom môže byť aj na-
výšenie limitu zodpovednosti za škodu 
spôsobenú príslušníkmi domácnos-
ti, krytie škôd spôsobených spodnou 

ako reálna hodnota nehnuteľnosti 
alebo vecí v domácnosti. Ak je vaša 
poistná suma napríklad o polovi-
cu nižšia ako reálna hodnota, po-
isťovňa vám v prípade škody môže 
znížiť poistné plnenie až o 50 %,“ 
upozorňuje Marián Búlik, finančný 
analytik OVB Allfinanz Slovensko. 
Preto až nastavenie poistnej sumy 
na reálnu hodnotu samotnej stavby 
aj vybavenia robí z poistky skutočné 
zabezpečenie. 

Rekreačné	oblasti	sú	
špecifické
Okrem majetku, ktorý je vaším do-
movom, je možné poistiť aj majetok, 
ktorý využívate na rekreačné účely. 
To si však vyžaduje niekoľko špeci-
fík. „V prípade poistenia rekreačných 
chát je potrebné vykonať obhliadku 
predmetnej nehnuteľnosti a skon-
trolovať jej technický stav a udržia-
vanosť. Ďalej je dôležité, ako ďaleko 
sa nachádzajú najbližšie obývané 
stavby, vzdialenosť hasičského zbo-
ru, vzdialenosť vodných tokov, ale aj 
to, z akého materiálu je chata posta-
vená,“ hovorí Beata Lipšicová. Treba 
však pamätať na to, že napríklad pri 
chalupe nemusí poisťovňa zahrnúť 
do poistenia drahší majetok, ako sú 
obrazy či šperky. 

Samozrejme, ak sa klient rozhod-
ne poistiť nielen nehnuteľnosť, ale aj 
vybavenie prostredníctvom poistenia 
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ktoré sa nachádzajú mimo priestoru 
domácnosti. 

V niektorých prípadoch je potreb-
né poistenie bicykla pripoistiť, na 
trhu sa objavujú aj špecializované po-
istky bicyklov, ktoré chránia bicykel 
aj v prípade poškodenia spôsobeného 
používaním. 

Ak je náradie ukradnuté z priesto-
rov bytu či domu, poisťovne zvyčajne 
uhrádzajú maximálnu výšku pois-
teného krytia podľa poistnej sumy. 
V mimobytových priestoroch môže 
prísť ku kráteniu poistného plnenia. 
Aj tu však platí, že poistné je možné 
vyplatiť iba v prípade, že športové 
náradie bolo preukázateľne odcudze-
né pri prekonávaní prekážky, teda 
vhodne zabezpečené. 

v  domácnosti riadne zdokumen-
tovaná. „Poistenie domácnosti sa 
vzťahuje aj na veci vo vlastníctve 
poisteného a ostatných príslušníkov 
domácnosti a na veci, ktoré poistený 
prevzal od inej fyzickej alebo právnic-
kej osoby,“ hovorí Daniela Vlčková, 
hovorkyňa Wüstenrot poisťovne. 
Zároveň dodáva, že zahŕňa iba veci, 
ktoré sú zapožičané alebo prenajaté 
na základe písomnej zmluvy alebo 
písomného oprávnenia. Poistenie by 
teda mohlo pokrývať krádež firem-
ných telefónov či počítačov. 

Poistenie	športového	
náradia	v rámci	domácnosti
Športové náradie je drahé a v lete 
extrémne často kradnuté. Či už ide 
o bicykle, korčule, kolobežky, spa-
dajú tiež pod poistenie domácnosti. 
Napríklad podľa policajnej štatistiky 
za minulý rok spôsobili zlodeji cyklis-
tom škodu vo výške 535-tisíc eur. Aj 
tu je však nápomocné poistenie býva-
nia. Poisťovne pri odškodnení rozli-
šujú, či náradie zmizlo priamo z bytu 
či domu, alebo z pivníc či garáží, 

domácnosti, tak sa veľká pozornosť 
venuje spôsobu zabezpečenia proti 
odcudzeniu. To sú napríklad vyža-
dované bezpečnejšie uzamkýnacie 
systémy, ochrana presklených častí, 
prítomnosť elektronickej ochrany 
v závislosti od výšky poistnej sumy 
a  podobne. Niektoré poisťovne 
majú podmienku, že rekreačná bu-
dova musí byť obývaná aspoň 270 
dní v roku a nesmie byť schátraná. 
Je preto dôležité dobre poznať pod-
mienky poistenia. Zároveň môže po-
isťovňa odmietnuť poistenie riziko-
vej rekreačnej oblasti, v ktorej mala 
nehnuteľnosť za posledných desať 
rokov viac poistných udalostí. 

Poistenie	domova	kryje	aj	
nehody	na	cestách
Je málo známe, že kvalitné poistenie 
domácnosti môže kryť aj škody, kto-
ré klient spôsobí napríklad na dovo-
lenke v zahraničí. To v praxi zname-
ná, že ak si poistený klient zabezpečí 
ubytovanie v hoteli alebo prenajme 
byt a v prenajatom priestore spôsobí 
škodu, môže ju uhradiť jeho poistka. 
Preto je dôležité venovať pozornosť 
aj položke poistenie zodpovednosti 
a tomu, či konkrétne poistenie kry-
je škody spôsobené na prenajatej 
nehnuteľnosti. 

„V praxi to znamená, že ak v hote-
li alebo v prenajatom byte rozbijete 
napríklad zrkadlo a hotel či iný pre-
najímateľ bude požadovať uhrade-
nie škody, ak máte vlastné poistenie 
nehnuteľnosti a domácnosti, ško-
du, ktorú ste spôsobili, vám poistka 
uhradí,“ hovorí Pavol Pastír z Uniqa 
poisťovne. 

Na druhej strane, ak má klient 
v domácnosti zariadenie, ktoré mu 
nepatrí, poisťovňa ho chráni iba 
v prípade, ak je jeho prítomnosť 

Ako si správne nastaviť ochranu domova? ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Poistenie domácnosti 
môže kryť aj škody, 
ktoré klient spôsobí 

v prenajatom priestore.
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CESTOVKY BUDÚ 
OD JANUÁRA 
VIAC CHRÁNENÉ 
PROTI ÚPADKU
Aj na Slovensku sa niekoľkokrát stalo, že cestovná kancelária 
skrachovala, na zakúpené dovolenky klientov neposlala, 
alebo ich nedokázala dostať domov. Cestovná kancelária 
sa totiž dostala do vlastných problémov. Práve preto je na 
trhu poistenie cestovných kancelárií. Poistenie proti úpadku 
bude od januára budúceho roka ešte bezpečnejšie. 

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Cestovky budú od januára viac chránené proti úpadku

Cestovné kancelárie 
musia byť poistené 

proti insolvencii, 
ak nemajú dostatočné 

záruky, nesmú 
predávať zájazdy.

pre klientov cestovnej kancelárie. 
„Klienti budú odškodnení, ak im v prí-
pade insolventnosti cestovná kan-
celária nebude schopná poskytnúť 
dopravu z miesta pobytu do miesta 
plánovaného ukončenia zájazdu, vrá-
tiť zaplatený preddavok alebo cenu 
zájazdu, ak sa zájazd neuskutočnil, 
vrátiť čiastočne cenu zájazdu v prí-
pade, ak bol poskytnutý iba sčasti,“ 
hovorí Tomáš Mókoš, Key account 
manažér pre cestovné poistenie pois-
ťovne Uniqa. 

Nie vždy však cestovné kancelá-
rie majú povinnosť splnenú. Ak na 

to klient príde, môže skutočnosť 
nahlásiť na Slovenskú obchodnú 
inšpekciu, ktorá ak zistí, že cestov-
ná kancelária nemá zabezpečenú 

Poistenie	je	povinné
Proti úpadku, teda neschopnosti po-
starať sa o svojich klientov a zabezpe-
čiť im objednané služby, by mala byť 
podľa zákona 281/2001 o zájazdoch, 
podmienkach podnikania cestov-
ných kancelárií a cestovných agentúr, 
poistená každá cestovná kancelária 
na Slovensku. Krytie proti úpad-
ku poskytujú Allianz, ECP, Union, 
Kooperativa a Uniqa, a to, či je kon-
krétna cestovná kancelária poiste-
ná, sa dá overiť na webe Slovenskej 
asociácie cestovných kancelárií, alebo 
priamo v cestovnej kancelárii. 
Toto poistenie je dôležité najmä 



61

Cestovky budú od januára viac chránené proti úpadku ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Cestovná kancelária 
sa bude od januára 
povinná chrániť pred 
úpadkom na sumu 
minimálne vo výške 
30 % ročných 
plánovaných tržieb.

cestovná kancelária nevykoná nápra-
vu v lehote určenej orgánom dohľadu, 
zmluva zabezpečujúca ochranu pre 
prípad úpadku zaniká. 

Za správnosť poskytnutých údajov 
pre vstup do poistenia proti úpadku 
zodpovedá samotná cestovná kan-
celária. Ak neuvedie pravdivé infor-
mácie, poisťovňa má právo zmluvu 
zabezpečujúcu ochranu pre prípad 
úpadku vypovedať. Výpovedná leho-
ta je osem dní a začína plynúť dňom 
nasledujúcim po doručení písom-
nej výpovede cestovnej kancelárii. 
Uplynutím výpovednej lehoty ochra-
na pre prípad úpadku zaniká. Preto je 
vhodné si vždy overiť aktuálnu plat-
nosť poistenia. 

„Cestovná kancelária je povinná pri 
uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej 
ochranu pre prípad úpadku dohod-
núť s poskytovateľom ochrany pre 
prípad úpadku sumu zabezpečujúcu 
ochranu vo výške najmenej 30 % roč-
ných plánovaných tržieb z predaja 
zájazdov a spojených služieb cestov-
ného ruchu,“ hovorí nový zákon.

Ak plánované tržby majú byť nižšie 
ako v predchádzajúcom roku, ces-
tovná kancelária je povinná dohod-
núť sumu zabezpečujúcu ochranu 
pre prípad úpadku vo výške najme-
nej 30 % tržieb z predaja zájazdov 
a sprostredkovania a predaja spo-
jených služieb cestovného ruchu v 
predchádzajúcom roku. 

O krytie	proti	úpadku	môže	
cestovka	aj	prísť
Zákon uvádza, že ak z predložených 
materiálov cestovnej kancelárie 
vyplynie, že suma zabezpečujúca 
ochranu pre prípad úpadku nebude 
dosahovať najmenej 30 % tržieb z 
predaja zájazdov a spojených služieb 
cestovného ruchu, orgán dohľadu 
zakáže cestovnej kancelárii do vy-
konania nápravy predávať zájazdy a 
oznámi túto skutočnosť poskytova-
teľovi ochrany pre prípad úpadku. Ak 

dostatočnú ochranu pre prípad 
úpadku, zakáže jej predaj zájazdov. 
„Odporúčame dovolenkárom, aby si 
skontrolovali, či má cestovná kan-
celária poistenie proti insolvent-
nosti nielen v čase, keď si zájazd 
objednávajú, ale aj pred vycesto-
vaním, taktiež aby si od cestovnej 
kancelárie vyžiadali doklad o tomto 
poistení s informáciou, ako postu-
povať v prípade poistnej udalosti,“ 
hovorí Helena Kanderková z Allianz 
– Slovenskej poisťovne. 

Od	januára	bude	ochrana	
klienta	silnejšia
Podľa súčasného zákona sa mala ešte 
počas tohto roka cestovná kancelária 
poistiť na postačujúcu poistnú sumu, 
ktorá tvorí minimálne 25 % tržieb 
z predaja zájazdov. To sa však čosko-
ro zmení. Od prvého januára 2019 
začne platiť novela zákona 170/2018 
Z. z. o zájazdoch, spojených službách 
cestovného ruchu a niektorých pod-
mienkach podnikania v cestovnom 
ruchu, ktorý poslanci Národnej rady 
SR v tomto roku schválili. Návrh zá-
kona vzišiel z dielne Ministerstva 
hospodárstva a jeho úlohou je nahra-
diť doteraz platnú smernicu. Zákon 
sa významne dotýka práve poistnej 
sumy proti úpadku. 

Foto: Shutterstock
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PODNIKATEĽSKÝ 
ÚVER. 

POMÁHA ROZVOJU 
AJ ZÁCHRANE

Podnikatelia majú možnosť získať úver na 
rozvoj podnikania, ale aj na odvrátenie 
prechodných problémov. Čoraz viac sa 

však dvere k požičaným peniazom otvárajú 
aj začínajúcim firmám a podnikateľom, 

ktorí doteraz ťahali za kratší koniec.

BANKY	A	POISŤOVNE	· Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane

a daňové priznanie, tiež účtovná uzá-
vierka za posledné ukončené účtov-
né obdobie, prípadne k ukončenému 
štvrťroku či polroku aktuálneho úč-
tovného obdobia. Netreba zabudnúť 
ani na doklady preukazujúce opráv-
nenie na podnikateľskú činnosť. Ak 
ide o investičný úver, banka často 
požaduje aj biznis plán. 

Existuje viacero typov podnikateľ-
ských úverov a každá banka ich na-
zýva inak. V princípe však vždy ide 
o úvery, pri ktorých je možná doho-
da o ručení, ručenie nehnuteľnosťou, 

Úver	na	ďalší	rozvoj
Hoci je podnikanie bez úveru možné, 
len málokto ho zvládne. Problémom 
je, že kým začne podnikanie genero-
vať zisky, je často potrebný kapitál 
na jeho rozvoj. Podnikateľské úvery 
sú jedným z hlavných pilierov banko-
vého systému, no nie každý má mož-
nosť peniaze od finančnej inštitúcie 
získať. Banky hodnotia najmä bonitu 
firiem, a teda ich schopnosť splácať 
požičané peniaze. Často sa vyžadu-
je aj ručenie, či už zásobami, alebo 
priamo majetkom. Ako prvé v ban-
ke prichádzajú na rad žiadosť o úver 

alebo kombinácia týchto možností. 
Úvery sa delia následne na účelové 
a bezúčelové. Ak sa spoločnosti darí, 
má dobrú históriu, môže na rozvoj 
svojho podnikania získať úver aj bez 
potreby dokladovania účelu využitia 
aj zabezpečenia. Čím vyšší úver, tým 
je aj vyššie riziko, a preto sa úvery 
zabezpečené nehnuteľnosťou môžu 
pohybovať vo vyšších výškach.

Úver	ako	záchranná	sieť
Okrem štand ardných pôžič iek 
podnikateľ môže požiadať aj o po-
skytnutie úveru na financovanie 

Autor:	Marek	Mittaš
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dostatočnú históriu, obraty a zvy-
čajne ani ručenie. Vďaka programu 
Európskej únie však v súčasnosti 
môžu zvýhodnený úver získať aj za-
čínajúci podnikatelia. Pritom nie je 
dôležité, či ide o ďalší rozvoj, alebo 
chýbajú peniaze na rozbeh.

Európsky investičný fond (EIF) 
a program Európskej únie pre za-
mestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) 
umožňuje mladým podnikateľom zís-
kať až 25 000 eur so zvýhodnenou 
sadzbou a bez nutnosti zakladať ma-
jetok. „Počas troch rokov fungovania 
programu sme pomohli takmer 1 200 
záujemcom o podnikanie. Spolupráca 
s Európskym investičným fondom 
nás posúva ešte ďalej, pretože podni-
katelia, a to nielen tí začínajúci, budú 
môcť získať peniaze na rozvoj svojich 
aktivít za ešte výhodnejších a jedno-
duchších podmienok,“ hovorí Andrea 
Sláviková, ktorá v Slovenskej spori-
teľni vedie oddelenie produktov pre 
mikropodnikateľov. 

Zvýhodnené úvery sú určené začínajú-
cim aj existujúcim podnikateľom, slo-
bodným povolaniam a mikropodni-
kom, ktoré sú vo fáze startup, rozbehu 
alebo rozvoja podnikania. Jednou 
z hlavných podmienok získania je však 
v tomto prípade perspektívny biznis 
plán, ktorý banka posúdi. 

určené limity aj kontrolu prostried-
kov. „Podstatou je podobný kon-
tokorentnému úveru, teda v rám-
ci stanoveného obdobia ho klient 
môže opakovane čerpať a splácať 
podľa vlastných potrieb. Na rozdiel 
od kontokorentného úveru však pri 
ňom banka kontroluje účelovosť čer-
paných prostriedkov,“ hovorí Alena 
Walterová, hovorkyňa VÚB banky. 
Ak ide o úvery na financovanie pre-
vádzkových výdavkov klienta, ban-
ka zvyčajne vyžaduje preukázanie 
schopnosti splatiť úver vrátane úro-
kov a poplatkov aj zabezpečenie úve-
ru vrátane úrokov a poplatkov. 

Úvery tak nemusia pre podnikateľov 
predstavovať len financie na rozvoj, 
ale môžu poslúžiť aj ako záchran-
ná sieť, ktorá im umožňuje vykryť 
neplánované krátkodobé problémy 
vrátane financovania pohľadávok 
voči odberateľom či krytia sezónnej 
nerovnomernosti hospodárskej čin-
nosti, alebo úhrady preddavkov na-
príklad na daň z pridanej hodnoty 
(DPH).

Zlepšenie	dostupnosti	
úverov	pre	mladých	
podnikateľov
Najväčšie problémy so získavaním 
podnikateľských úverov mali za-
čínajúci podnikatelia. Tí nemali 

prevádzkových potrieb. V takomto 
prípade je vhodné využiť revolvingo-
vý alebo kontokorentný úver.

Takto môžu podnikatelia úverom 
financovať samotnú prevádzku pod-
nikania, ktorá zahŕňa napríklad ná-
kup zásob, financovanie pohľadávok, 
krytie sezónnych výkyvov, alebo na 
preklenutie prechodného nedostatku 
finančných prostriedkov, ktorý môže 
vzniknúť tým, že iné subjekty si voči 
nim neplnia svoje záväzky. 

Ak ide o klasický kontokorentný úver, 
podnikateľ z bežného účtu uhrádza 
svoje výdaje, v prípade nedostatku 
vlastných prostriedkov automaticky 
dochádza k čerpaniu úveru a z pri-
chádzajúcich platieb sa úver priebež-
ne spláca. 

Podobne je na tom aj revolvingovú 
úver, kde má však podnikateľ presne 

Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Ručenie za úver môže 
byť rôzne, závisí 

napríklad od výšky 
úveru a viacerých 
ďalších okolností.

Úvery sú už dostupnejšie 
aj pre začínajúcich 

podnikateľov, 
prispievajú k tomu aj 

európske peniaze.

Foto: Shutterstock
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o vystúpení sú viaceré opatrenia, ktoré Grécku po-
máhajú držať svoj verejný dlh na udržateľnej úrov-
ni. Zároveň sa ministri dohodli na tom, že Atény 
budú mať viac času na splácanie záväzkov. Pôžičky, 
ktoré dostali, začnú splácať v roku 2033, pôvodne 
mali splácanie odštartovať už v roku 2023. „Grécko 
je z najhoršieho vonku a je na nich, aby dokázali, 
že všetko to úsilie nebolo márne,“ povedal Kažimír. 
„To máte ako s dobrou známkou v škole, je často 
jednoduchšie ju dostať, no udržať si ju, to je už iný 
príbeh,“ doplnil. 

Samotná Euroskupina vo svojom stanovisku vy-
zdvihla grécke úsilie o vyriešenie svojich ekono-
mických problémov. „Euroskupina chváli grécke 
orgány za to, že skompletizovala všetky opatrenia, 
na ktorých sme sa dohodli v rámci finálnej revízie 
záchranného programu. Gratulujeme gréckym or-
gánom a gréckym občanom k tomu, že záchranný 

Grécko	ukončuje	program
Kontroverzný program pomoci sa definitívne končí, 
Grécko vystupuje z programu pomoci. Pridá sa tak 
k ďalším krajinám, ktoré dokázali svoje programy 
ukončiť. Záchrana v žiadnej inej krajine však nebo-
la taká rozsiahla ako v Grécku. „Končí sa jedna dlhá 
etapa pomoci krajinám, ktoré sa v období krízy do-
stali do existenčných problémov pre svoju fiškálnu 
a finančnú nezodpovednosť,“ povedal po rokovaní 
v Luxemburgu podpredseda vlády a minister finan-
cií Peter Kažimír.

V závere júna Euroskupina rozhodla, že Grécko 
dostane poslednú splátku medzinárodnej pomoci. 
„Ministri na rokovaní rozhodli, že piata a zároveň 
posledná tranža tretieho gréckeho programu vo 
výške 15 miliárd eur bude použitá na obsluhu dlhu 
a zároveň vytvorí Aténam istý finančný vankúš,“ 
upozorňuje ministerstvo financií. Súčasťou dohody 

GRÉCKO KONČÍ 
TRETÍ ZÁCHRANNÝ PROGRAM 

Záchrana Grécka sa formálne končí. Grécka ekonomika 
zďaleka nie je von z problémov, no zoskupenie ministrov 
financií krajín eurozóny (Euroskupina) koncom júna 
definitívne rozhodlo o tom, že záchranné programy pre Grécko 
sa oficiálne skončia. Od roku 2010 Grécko od medzinárodných 
veriteľov prijalo v rámci špecializovanej pomoci miliardy eur. 
Grécko takmer zbankrotovalo a komplikovaný príbeh tejto 
krajiny výrazne ovplyvnil aj politické dianie na Slovensku.  

EKONOMIKA · Grécko končí tretí záchranný program

Autor:	Ján	Beracka 

Zdroj,	foto:	Shutterstock
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program v rámci Európskeho stabilizačného 
mechanizmu (ESM) dokázali dokončiť,“ uviedla 
Euroskupina. 

Grécko sa zaviazalo, že do roku 2022 udrží výšku 
primárneho prebytku vo výške 3,5 % hrubého do-
máceho produktu (HDP). Do tejto rozpočtovej bi-
lancie sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu. 
V období medzi rokmi 2023 a 2060 bude primárny 
prebytok v priemernej výške 2,2 % HDP. 

Koľko	si	Grécko	požičalo?
Grécko čerpalo okrem iného prostriedky z troch zá-
chranných programov. Celý príbeh sa začal 2. mája 
2010. Vtedajší grécky minister financií George 
Papaconstantinou oznámil, že Grécko pristúpi na 
dohodu s veriteľmi a výmenou za tvrdé úsporné 
opatrenia bude čerpať financie v rámci prvého 
programu finančnej pomoci. Tento program bol 
založený na bilaterálnych dohodách s krajinami 
eurozóny. Grécko od nich získalo 52,9 miliardy 
eur, ďalších 20 miliárd eur poskytol Medzinárodný 
menový fond (MMF). Slovensko peniaze Grécku 
neposkytlo, keďže vláda Ivety Radičovej bilaterál-
nu pôžičku Grécku odmietla. Z programu pomoci 
Grécku vystúpili aj Írsko a Portugalsko, keďže čer-
pali vlastné záchranné programy. 

Dôležitý pre vývoj ďalšej situácie bol vznik 
Európskeho nástroja finančnej stability (EFSF). 
Fungovať začal v auguste 2010, no aj vzhľadom 
na potreby Grécka hlasovali európske národné 

parlamenty o jeho rozšírení. Slovenskí poslanci 
však rozšírenie EFSF schválili až na druhý pokus. 
V prvom hlasovaní, ktoré sa konalo 11. októbra 
2011, sa dočasný euroval schváliť nepodarilo. Toto 
hlasovanie bolo spojené s vyslovením dôvery vlá-
de Ivety Radičovej. Neschválenie rozšírenia EFSF 
teda znamenalo koniec jej kabinetu. O dva dni sa 
hlasovanie opakovalo a EFSF s podporou poslancov 
Smeru ‒ SD prešiel.

Druhý záchranný program pre Grécko odštarto-
val 14. marca 2012. Grécko v ňom čerpalo pro-
striedky z EFSF. Až do júna 2015 Grécko vyčerpalo 
141,8 miliardy eur, MMF prispel sumou približne 
12 miliárd eur. 

EFSF bol určený krajinám eurozóny, okrem toho 
existoval aj Európsky finančný stabilizačný mecha-
nizmus (EFSM). Tento nástroj bol určený na pomoc 
krajinám celej EÚ. Prostriedky z neho čerpali Írsko 
a Portugalsko a v júli 2015 dostalo z tohto nástroja 
preklenovací úver vo výške 7 miliárd eur aj Grécko. 
Tieto peniaze krajina splatila na začiatku tretieho 
záchranného programu, ktorý Grécko čerpalo z ESM. 

Memorandum o porozumení podpísalo Grécko 
s veriteľmi 19. augusta 2015. Celkovo mohlo mať 
Grécko k dispozícii až 86 miliárd eur, v rámci pia-
tich tranží malo napokon k dispozícii 66,5 miliar-
dy eur. Celková pomoc poskytnutá od roku 2010 
Grécku v rámci troch programov sa teda vyšplhala 
na 300 miliárd eur. 

Grécko končí tretí záchranný program · EKONOMIKA

Celková pomoc poskytnutá 
od roku 2010 Grécku v rámci 

troch programov sa teda 
vyšplhala na 300 miliárd eur.

Foto: Shutterstock
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SERIÁL GDPR · Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

v potrebnom rozsahu. Kým pôvodný zákon o 
ochrane osobných údajov platný do novembra 
2017 obsahoval vo svojom plnom znení len 51 
strán, nový zákon zahrňujúci požiadavky nariade-
nia GDPR obsahuje až 85 strán,“ píše sa v liste. 

„Problematika osobných údajov je bezpochyby 
komplikovaná záležitosť, pričom môžeme odô-
vodnene predpokladať, že najmä mikro, malé a 
stredné podniky... môžu mať problém s nastave-
ním svojich interných procesov tak, aby boli včas 

Podnikatelia	chcú	pomoc	od	premiéra
Pod otvorený list sa podpísali Ján Oravec, prezi-
dent Združenia podnikateľov Slovenska, a Stanislav 
Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského 
zväzu. V mene malých a stredných podnikateľov 
chcú od premiéra Pellegriniho, aby sa s nimi stretol a 
hľadal cestu, ako zmierniť nepriaznivý vplyv nových 
povinností na podnikanie malých a stredných firiem. 

Podnikatelia hovoria o tom, že zmena je príliš 
rozsiahla a firmy majú problém zvládnuť zmeny 

Podnikatelia sa sťažujú na záťaž, ktorú pre 
nich znamená európske nariadenie General 

data protection regulation (GDPR). Otvoreným 
listom sa obrátili na predsedu vlády Petra 

Pellegriniho so žiadosťou o to, aby im pomohol 
zmierniť vplyv tohto opatrenia na podnikanie.  

Autor:	Ján	Beracka

MALÍ A STREDNÍ 
PODNIKATELIA SA 
SŤAŽUJÚ NA GDPR, 
HOVORIA O PRIVEĽKEJ 

ZÁŤAŽI
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Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži · SERIÁL GDPR

v súlade so zákonom a nariadením GDPR,“ píše sa 
ďalej v liste.

Upozorňujú na to, že povinnosti spojené s prícho-
dom GDPR budú znamenať výrazné zvýšenie ná-
kladov slovenských firiem. „Na základe výpočtov 
Centra lepšej regulácie, analytického odboru Slovak 
Business Agency, ktorého poslaním je znižovanie ne-
primeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie 
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, 
sa budú náklady spojené s dodržiavaním povinností 
ustanovených novým zákonom o ochrane osobných 

údajov pohybovať rádovo v desiatkach miliónov eur, 
pričom len na segment malých a stredných podnikov 
sa odhaduje administratívna záťaž vo výške 42 milió-
nov eur,“ uvádza sa v liste. 

Zároveň upozorňujú na to, že pokuty za porušenie 
nariadenia GDPR sú „likvidačné“. Taktiež majú po-
cit, že času na prípravu na zmeny mohlo byť viac. 
„Vzhľadom na relatívne krátke časové obdobie, ktoré 
mali podnikateľské subjekty k dispozícii na aplikáciu 
nových ustanovení zákona a nariadenia, ako aj kom-
plikovanosť samotnej problematiky ochrany osob-
ných údajov, by sme vás radi požiadali o vyvinutie 
úsilia s cieľom zmiernenia vplyvov týchto právnych 
predpisov,“ uvádzajú zástupcovia podnikateľov v liste. 

List obsahuje aj výzvu adresovanú Úradu na ochranu 
osobných údajov SR (ÚOOÚ). Podnikatelia navrhu-
jú, aby ÚOOÚ pristupoval v prvom roku účinnosti 
GDPR zhovievavo ku kontrolnej činnosti, ktorá sa 
bude týkať malých a stredných firiem. Podľa zástup-
cov podnikateľov by úrad vôbec nemal udeľovať po-
kuty za neúmyselné nedodržanie nových povinností. 

Náklady malých a stredných 
firiem spojené s novými 
pravidlami ochrany osobných 
údajov sa odhadujú na 42 
miliónov eur.
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25. mája 2018. Spoločnosti by teda mali byť už 
na GDPR pripravené a v súčasnosti už v plnej 
miere spracovávať osobné údaje v duchu tohto 
nariadenia. 

Napriek tomu, že GDPR je diskutovanou témou, 
stále je množstvo firiem, ktoré aj po nadobudnu-
tí účinnosti nariadenia majú pocit, že nariadenie 
GDPR sa ich netýka. Vyplynulo to z výsledkov 
prieskumu spoločnosti EOS KSI. O malom, prípad-
ne žiadnom, vplyve GDPR na podnikanie hovorí 
25 % slovenských firiem. Naopak, výrazný vplyv 
na podnikanie očakáva 41 % respondentov. „Pre 
väčšinu európskych firiem znamená GDPR najmä 
viac byrokracie a vyššie nároky na uchovávanie do-
kumentov. Na druhej strane si však uvedomujú, že 
za to budú mať vyššiu úroveň bezpečnosti údajov,“ 
hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI 
Slovensko. 

Každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že 
GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa 
Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, 
aké povinnosti sa na ne vzťahujú, alebo sa pora-
dili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie 
o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach 
o budúcnosť firiem. 

Zároveň spoločnosť EOS KSI upozorňuje, že 
takmer polovica európskych firiem má pocit, že ich 
nové nariadenie o ochrane osobných údajov veľmi 
ovplyvňuje. Musia prijímať nových ľudí, upravo-
vať svoje fungovanie a zvyšovať množstvo byro-
kracie. Niektoré firmy sa dokonca boja, že GDPR 
nezvládnu.

Podľa	ÚOOÚ	bolo	času	dosť
ÚOOÚ sa k týmto požiadavkám postavil rezer-
vovane. Pripomína, že je viazaný legislatívou a 
nemôže svojvoľne rozhodnúť o tom, že pokutu 
neudelí. „Úrad si plní svoje povinnosti vyplýva-
júce mu z nariadenia aj zákona č. 18/2018 Z. z. a 
nemôže žiadne z nich opomínať, keďže pri výko-
ne svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa 
ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzi-
národnými zmluvami, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná. Pokiaľ ide o výšku možných sankcií, 
ktoré je možné v rámci konania udeliť, je potreb-
né uviesť, že úrad je povinný uloženie akejkoľvek 
sankcie v konkrétnom rozhodnutí zdôvodniť v 
súlade s § 106 zákona č. 18/2018 Z. z., teda ukla-
danie pokút nie je na ľubovôli úradu, ale podlieha 
stanoveným pravidlám,“ hovorí ÚOOÚ. 

Taktiež nesúhlasí s tým, že by podnikatelia 
mali na prípravu málo času. „Nariadenie bolo 
v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené 
27. apríla 2016, teda všetky subjekty, ktorých 
sa dotýka, mali viac ako dva roky, aby sa na jeho 
praktickú aplikáciu pripravili. Pokiaľ ide o zákon 
č. 18/2018 Z. z., ktorým sa právny poriadok har-
monizuje s nariadením, tento bol predmetom 
medzirezortného pripomienkového konania, keď 
bol priestor na vznesenie pripomienok a názorov 
na jeho znenie, čo subjekty v hojnej miere využili 
a  na základe aj ich podnetov sa text zákona upra-
vil, kde to bolo možné, aby úpravy nekolidovali 
s nariadením,“ dopĺňa ÚOOÚ.

Táto európska legislatíva má podobu nariadenia, 
ide teda o silný právny akt, ktorý je pre Slovensko 
záväzný, a po nadobudnutí účinnosti je účin-
ný aj u nás. Nariadenie GDPR sa stalo účinným 

Podnikatelia naliehajú na ÚOOÚ, 
aby kontroloval dodržiavanie 

pravidiel istý čas miernejšie, 
úrad odkazuje, že nemôže 

konať svojvoľne.

SERIÁL GDPR · Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

Štvrtina slovenských firiem tvrdí, 
že GDPR sa ich netýka.
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www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

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

Likvidačnej pokute predchádzajú výroky:

Myslíte si, 
že vás sa GDPR netýka?

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

„GDPR v podstate nič nemení!“

„Naša spoločnosť by predsa 
 vedome nezneužila osobné údaje.“

„A to sa vážne týka  aj zamestnancov, 
 PFA a tipérov?“
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LÍDRI · Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité

JÁN ANGUŠ:

Človek, ktorý začína podnikať, má veľký problém s tým, 
ako to má urobiť. Nemá totiž jasný návod. K tomu sa 

pridáva aj problematický postoj štátu voči podnikateľom 
či daňové zaťaženie. O tom, ako sa s týmito problémami 
stretol a vyrovnal, hovorí pre magazín Financial Report 

Ján Anguš, zakladateľ značky ponožiek Fusakle.      

PODNIKATELIA SÚ PRE ŠTÁT 
NEPRIATEĽMI, PODMIENKY NA 

PODNIKANIE SÚ ZLOŽITÉ
Autor:	Ivana	Michalová

Ak by to bolo vo vašej kompeten-
cii, čo by ste zmenili? Ako by ste 
odľahčili legislatívne povinnosti 
podnikateľa?
Keď sme začali podnikať, nemali sme 
žiadne skúsenosti. Samozrejme, na 
internete sme si hľadali informácie, 
čo na to potrebujeme, ako máme za-
čať, čím všetkým treba prejsť. Nikde 
sme však nenašli potrebné infor-
mácie na jednom mieste, takže keď 
niekto chce robiť podnikateľskú čin-
nosť, či už ako živnostník, alebo ako 
podnikateľ, nenájde žiadne súhrnné 

Ako vnímate podnikateľské pros-
tredie na Slovensku? 
Kto chce, tak si myslím, že tu mož-
nosť a príležitosť má, ale určite to 
nie je jednoduché. Hlavne počas toho, 
odkedy sme začali podnikať, je to už 
8 rokov. Vidíme ten vývoj, a je to stá-
le ťažšie a zložitejšie. Problémom je 
daňové zaťaženie, ktoré sa stále zvy-
šuje, a podmienky sú pre podnikateľa 
nastavené tak, že je vykresľovaný ako 
ten zlý. A stále sa to zhoršuje. Takže 
nie je to úplne jednoduché, ale zase 
nie je to nemožné. 

informácie na jednom mieste. Musí 
sa náročným spôsobom ku všetkému 
dopátrať. A ešte, nedajbože, keď člo-
vek ide na úrad a natrafí na niekoho, 
kto sa dobre nevyspal, tak ho pošle 
kadeľahšie, a to je prvá vec, ktorá 
ľudí demotivuje už hneď na začiat-
ku. Často sa potom ľudia pýtali aj 
nás, keď sme si už prešli tými všet-
kými administratívnymi vecami, čo 
majú robiť, ako to majú robiť, lebo sa 
báli, aby neurobili niečo zle, lebo štát 
môže pokutovať a trestať komplet-
ne všetko a hneď. A to je zase druhá 
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to nanič, pretože prax funguje úpl-
ne inak. To, čo som sa naučil, mi 
bolo veľmi málo platné. A rovnakú 
skúsenosť mám aj s mladými, ktorí 
vychádzali zo školy. Keď som si bral 
absolventov, stálo nás to strašne 
veľa energie, aby sme ich vôbec na-
učili nejakým pracovným návykom, 
a tie znalosti, ktoré majú, sú nulové. 
Preto sa aj snažíme, aj keď je to pre 
nás viac namáhavé, ponúkať školám 
a absolventom možnosť vyskúšať si 
reálnu prácu, skutočné zadanie.
 
Ako si môže začínajúci podnika-
teľ vytvoriť kvalitný podnika-
teľský plán? Na čom má stavať 
základy?
V prvom rade musí sedieť ekonomi-
ka. Čiže základná poučka je, že pod-
nikanie je činnosť s cieľom vytvoriť  
zisk. Veľa ľudí sa na to môže pozerať 
tak, že je to niečo zlé byť ziskový, 
ale o tom to je. Druhá vec je, ako sa 
nakladá s tými peniazmi, ich tok-
mi a ziskom. To znamená, že musia 
sedieť príjmy, moja práca, odvody, 
jednoducho všetky náklady, ktoré 
vstupujú do ceny. A nakoniec človek 

tak sme vôbec nevedeli, do čoho 
ideme. To bolo pravdepodobne naše 
šťastie. Veľmi veľa obštrukcií, žiadna 
pomoc, a keď sme sa chodili pýtať na 
úrady, ako máme urobiť veci, aby boli 
dobre, dostali sme len informáciu, že 
oni nie sú poradný orgán, ale kon-
trolný. Myslím si, že by bolo namies-
te, keby vznikla pre ľudí nejaká pod-
pora podnikania, skutočne poradný 
orgán alebo poradné centrum, kde sa 
začínajúci podnikatelia chcú infor-
movať. Druhá vec je, že ani v školách 
sa neučí to podnikanie tak, ako by to 
malo byť. 

Druhým veľkým problémom, 
o ktorom hovoríte, je aj vzde-
lávanie, ktoré ste už spomínali. 
Vnímate to tak, že ľudia ukončia 
vysokú školu a nevedia sa zaradiť 
do reality? 
Určite je problémom, že vzdelávanie 
ako také nie je prepojené s praxou. 
Bol to aj môj problém, keď som na 
strednej škole študoval ekonomiku, 
účtovníctvo a podnikanie. Potom 
na vysokej škole som mal tiež pod-
nikanie a účtovníctvo. Ale bolo mi 

vec, ktorá je nespravodlivá. Štát nao-
zaj môže všetko a hneď, ale keď ide 
o druhú stranu, tak nejakým spô-
sobom štát brzdí ďalší vývoj, rozvoj 
alebo peniaze a dáva si načas. Tento 
vzťah nie je potom medzi podnikate-
ľom a štátom rovný. Určite by bolo 
jednoduchšie, keby sa začalo skôr 
podporovať podnikateľské prostredie. 

Čiže vnímate to skôr ako bojisko, 
kde vy, ako podnikateľ, ste ne-
priateľom štátu?
Ja to tak vnímam, lebo my podnika-
telia sme očierňovaní, že sme zlí. Na 
druhej strane síce napĺňame štátnu 
kasu, ale recipročne z toho od štátu 
máme veľmi málo. A skôr to je o ne-
priateľskej ako o priateľskej rovine. 

Podľa štatistík je Slovensko 
krajinou mikropodnikateľov. 
Myslíte si, že sú dobre nastave-
né podmienky pre vás, ako pre 
mikropodnikateľa?
Ako som povedal, nie je to nemožné, 
ale nie je to ani ľahké. Veľa ľudí to 
odradí. Priznám sa, keď sme my za-
čínali pred ôsmimi rokmi s gastrom, 
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silnú textilnú históriu a vedel som, 
že v 90-tych rokoch si veľa ľudí na-
kúpilo pletacie stroje a muselo to tu 
niekde zostať, a sú tu ľudia, ktorí ich 
ešte majú alebo ich vedia obsluho-
vať. Ja som z Banskej Štiavnice, kde 
niekedy fungoval veľmi známy závod 
Pleta a približne 95 % pletiarskych 
výrobkov sa vyvážalo za komuniz-
mu do zahraničia. Vedel som, že sa 
chcem venovať tomuto odboru, lebo 
máme ľudí, máme technológie, len 
to treba spojiť s niečím novým, s nie-
čím moderným a môže to fungovať. 
Preto ponožky.

Ako to teda celé vyzeralo na 
začiatku? 
Začal som hľadať nejakého partnera, 
s ktorým by som tento biznis mo-
hol rozvíjať ďalej. Tu som zažil šok, 
keď som sa začal stretávať a obvolá-
vať výrobcov a predstavoval som im 
moju ideu. Zistil som, že slovenskí 
podnikatelia sú strašne neflexibilní. 
Alebo možno v tom čase boli. Tiež 
nehovorím, že to platí pre všetkých. 
Mnohým sa však nechcelo skúšať 
niečo nové, niečo iné, meniť nasta-
vovanie strojov a pozrieť sa na to 
z iného uhla. Dostal som za sebou 
štyri negatívne odpovede. Až piate 
stretnutie pre mňa znamenalo pozi-
tívnu reakciu. Bolo to dobré, pretože 
od bodu nula sa to preklopilo do pl-
nej kapacity, do bodu varu. 

Na čom ste vy osobne postavili 
svoj podnikateľský plán?
Úplne na začiatku sme si zobrali 
úver päťtisíc eur. To je to maximum, 
čo nám banka mohla dať ako osobný 
úver bez komplikovanejšieho schva-
ľovania. Z toho sme urobili násled-
ne prvú sadu 2 000 párov ponožiek 
a od toho momentu všetky peniaze, 

to naozaj robí preto, aby tvoril nejaký 
zisk, takže musí tam byť nejaká mar-
ža a vlastne viditeľná konečná cena, 
a ak tá konečná cena je akceptovateľ-
ná pre okolie, tak je to prvý a hlav-
ný predpoklad na to, aby mohol ten 
daný zámer fungovať. 

Tiež to musí človeka baviť. Fusakle 
vznikli skôr preto, že to bolo „vy-
snívané dieťa“, jednoducho som to 
chcel urobiť, tak som do toho šiel. 
Prepočítané som to nemal.

Prečo práve ponožky? 
To bolo veľmi jednoduché. Celé 
Fusakle vznikli  z  nejakej mojej 
frustrácie zo spoločnosti a z okolia, 
v ktorom som sa pohyboval a pohy-
bujem. A otázka pre mňa stála tak, že 
buď tu zostanem, alebo nezostanem. 
Povedal som si, že keď sa aspoň ne-
pokúsim zmeniť to okolie, že by to 
bolo zbabelé. Asi najjednoduchším 
spôsobom bude, keď ukážem prí-
klad, ako sa to dá, a nie, ako sa to 
nedá. Ponožky preto, že som hľadal 
niečo malé, spratné, lacné a to, čo 
používa každý, bez rozdielu na to, či 
je niekto bohatý alebo chudobný, ale-
bo akýkoľvek. Slovensko malo veľmi 

ktoré prichádzali z predaja, sa vrá-
žali iba do projektu. Mal som šťastie, 
že som mohol žiť z predchádzajú-
ceho podnikania v gastronómii. To 
znamená, že som nebol nútený ťa-
hať si peniaze z Fusaklí, a tak mohli 
Fusakle samy a  prirodzene rásť 
a rozvíjať sa. Prvýkrát sme dostali 
výplatu z Fusakieľ minulý rok v aprí-
li, lebo v marci sme predali gastro-
prevádzku a plynulo sme prešli do 
Fusakieľ. Bolo to prvýkrát, keď sme 
dostali reálne peniaze a začali sme 
z toho žiť. Ale to obdobie nám dalo 
možnosť, aby Fusakle samy rástli 
a nejakým spôsobom sme ich nemu-
seli dotovať.

Čiže nie je dobré, keď sa začí-
najúci podnikateľ zameria len na 
jeden biznis? 
Keď sme začínali aj s gastrom, bolo 
to veľmi radikálne rozhodnutie. Dal 
som výpoveď s tým, že som vôbec 
nevedel, či to vyjde, alebo nie. Ale po-
učenie z oboch projektov je, že sa ne-
môžeme spoliehať na to, že keď niečo 
začíname, budú z toho hneď plynúť 
peniaze a človek je schopný začať 
z toho žiť. Tak to nefunguje. Vždy to 
trvá, chce to čas. Treba myslieť aj na 
nejaké zadné dvierka a akým spôso-
bom prežiť na tom začiatku, až kým 
sa to nedostane do toho štádia, že je 
človek z daného biznisu schopný žiť. 

Je ťažké sa odlíšiť
od konkurencie? 
Jediným spôsobom, ako sa odlíšiť od 
konkurencie, je robiť veci inak, a o to 
sa aj snažím. Od začiatku bola idea 
robiť podnikanie otvorene. Aby ľu-
dia videli, čo robíme, ako to robíme 
s tým, že keď chcú, nech sa inšpirujú 
a nech sa začnú sami rozvíjať a roz-
mýšľať nad niečím. Ono sa to dá, a to 

LÍDRI · Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité

Fusakle vznikli z nejakej 
mojej frustrácie zo 
spoločnosti a z okolia. 
Chcel som ľuďom 
ukázať, ako sa to dá, nie 
ako sa to nedá.
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dôvodov nemali na výber a museli si 
dať práve Fusakle, tak zažívali pozitív-
ne reakcie. Buď to bolo zábavné, ale-
bo milé, buď to bolo zladené, alebo to 
bolo super kontrastné. Predovšetkým 
to boli najmä pozitívne reakcie od 
okolia. Neskôr nám začali písať muži, 
či nemáme iné, či nemáme farebnejšie, 
odvážnejšie. To bol ten moment, kto-
rý ma presvedčil, že áno, má to zmy-
sel. A o tom to presne je. Začať trošku 
uvoľňovať tých ľudí, otvárať myseľ, 
nebáť sa skúšať niečo nové, nebáť sa 
zmeny, lebo tá nemusí znamenať vždy 
niečo zlé. Presne to, čo sa nám darí, 
meniť, a určite tu vidím ten posun.
 

Ján Anguš 
pracoval 10 rokov v oblasti marketin-
gu a reklamy. V roku 2005 odišiel do 
Londýna, kde zostal takmer rok a pol. 
V roku 2006 sa vrátil na Slovensko 
a začal pracovať vo firme zaoberajú-
cej sa akciami a predajom vstupeniek. 
V roku 2010 začal s vlastným podnika-
ním a otvoril si centrum zdravej výživy 
MoshiMoshi.sk. V roku 2015 začal nový 
projekt Fusakle.sk, vyrába originálne 
ponožky vyrobené na Slovensku.

keby nebol, tak tu rozprávame po 
maďarsky. Vôbec si to nevážime 
a ľudia o tom nič nevedia. Snažíme 
sa takýmto spôsobom ľuďom buď 
poukazovať na nejaké veci, alebo po-
máhať či dávať prácu. Vďaka tomu 
pracujeme v troch výrobách, nielen 
v Banskej Štiavnici, ale rozširuje sa to 
aj ďalej.

V posledných rokoch si veľa ľudí 
potrpí na kvalitných, ale aj fa-
rebne zladených ponožkách. Sú 
ponožky dôležitým doplnkom 
oblečenia? 
Nemyslím si, že sa stali dôležitým, 
ale je to veľmi príjemný detail, kto-
rý si ľudia veľmi radi kombinujú a na 
ňom „ulietavajú“ práve kvôli tomu, 
že keď človek chce, tak ich ukáže 
a keď nie, tak ich zakryje. Ale keď sú 
zakryté, tak stále môže mať človek 
pocit, že ja som ten rebel, lebo som 
si dal proste úplne niečo iné, a je to 
skôr taký vnútorný postoj človeka. 
Je to super, pretože sa ponožkami 
dá vyjadriť nálada, dá sa tým vyjadriť 
to, či človek patrí k nejakej komunite, 
alebo chce niekomu niečo naznačiť. 
Fakt je to malá drobnosť, ktorou sa 
dá veľa povedať.

Keď si porovnáte vaše začiat-
ky a súčasnú situáciu. Správajú 
sa spotrebitelia inak ako pred 
rokmi?
Určite áno. Keď sme boli v úplných 
začiatkoch, tak tam bolo krásne vidieť, 
o čo mi išlo s Fusakľami. Väčšinou 
ženy reagovali pozitívnejšie, lebo sú 
otvorenejšie a vnímavejšie na farby, 
tvary, zvuky a čokoľvek. A keď mali 
vedľa seba polovičku, tak jej nazna-
čovali, že sa im to páči. Muž pozrel 
na ženu, či sa zbláznila, že to by si 
on v živote nedal. Keď z nejakých 

bola tá idea. Ukázať ľuďom, že sa to 
dá. Druhá vec je, že od konkurencie 
nás odlišuje práve tá komunikácia. 
Snažíme sa veľa hovoriť s ľuďmi, pý-
tame sa na ich názor, zapájame ich 
do toho celého procesu, či už tvori-
vého, alebo rozhodovacieho, alebo 
aspoň informačného, aby sa sami 
začali cítiť súčasťou nás a tej značky. 
Zároveň sa snažíme zastrešiť čo naj-
viac cieľových skupín. Či už je to ko-
lekcia pre deti, pre „oblekáčov“, ale-
bo športová kolekcia. Snažili sme sa 
zasiahnuť čo najviac ľudí, zapojiť ich 
do toho procesu, komunikovať s nimi 
na rovinu a aj keď je náhodou nejaký 
problém, že sa niekomu nepáči kva-
lita, dĺžka, veľkosť, dizajn, farebnosť 
alebo čokoľvek, tak sa vždy snažíme 
tým ľuďom vyjsť v ústrety a často sú 
prekvapení z toho pozitívneho prí-
stupu. Myslím si, že to sú presne tie 
veci, ktoré dokážu odlíšiť.

Je teda ťažké živiť sa ponožkami?
Tento biznis je určite jednoduchší 
ako gastro. Gastronómia je jeden 
z najťažších biznisov práve kvôli 
tomu, že to musí byť vždy čerstvé, 
vždy dobré, závisí to od ľudí, kto-
rí to potom konzumujú. Ale aj od 
tých ľudí, ktorí to varia a pripravujú. 
Takže z tohto pohľadu je tento biznis 
určite jednoduchší. Ale všetko má 
svoje plusy aj mínusy. 

Ja stále hovorím, že Fusakle nevznik-
li kvôli tomu, aby predávali ponožky, 
ale aby nejakým spôsobom ľuďom 
niečo povedali. Preto spolupracuje-
me so školami a spolupracujeme aj 
s tretím sektorom. Teraz pripravu-
jeme takú špeciálnu kolekciu pri prí-
ležitosti 100 rokov Československa, 
aby sme ľuďom na Slovensku pripo-
menuli, že tu máme sviatok, ktorý 

Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité · LÍDRI

Na Slovensku 
chýba orgán, ktorý 

by začínajúcim 
podnikateľom poradil 

a pomohol.
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Cesta na Kriváň je perfektne označená z obidvoch 
štartovacích bodov. Obe trasy sa spoja v sedle 
pod Kriváňom a na vrchol vedie už len jedna ces-
ta. Počas posledného kilometra pred cieľom je po-
trebné v skalnatom úseku už aj liezť pomocou rúk, 
keďže sa na trase nenachádzajú žiadne rebríky ani 
laná. Cesta hore môže trvať okolo štyroch hodín, 
pri zostupe môže byť o pol hodiny kratšia. Na sa-
motnom vrchole sa nachádza dvojkríž ako znak ná-
rodnej hrdosti a identity. 

Ak sa turista vyberie na Kriváň, musí sa dobre zá-
sobiť jedlom a nápojmi, pretože sa po ceste nena-
chádza ani chata a ani iný núdzový úkryt. Preto 
ľahké jedlo, vhodné nápoje a turistická výbava s pr-
šiplášťom by mali byť na prvom mieste. Ak bude 

Kriváň	
Snáď celonárodne najznámejším a dostupným tu-
ristickým miestom bez sprievodcu je určite Kriváň 
vo Vysokých Tatrách. Týči sa do výšky 2 484 m 
n. m., z pohľadu obťažnosti sa Kriváň radí medzi 
náročné turistické trasy, a preto je potrebné zvoliť 
vhodnú pevnú obuv a oblečenie, keďže posledný 
kilometer pred vrcholom tvorí iba skalnatý terén. 
Podceniť netreba ani prípravu na výstup, celá túra 
je vhodná skôr pre pokročilých turistov.
 
Cesty, ako sa možno dostať na Kriváň, sú dve. Prvá 
sa začína od Troch studničiek, druhá zo Štrbského 
plesa. Trasa od Troch studničiek je síce kratšia, ale 
trochu náročnejšia. Aj keď sa turista chystá na 
svoj výstup prvýkrát, nemusí sa báť, že sa stratí. 

SLOVENSKÉ HORY 
PONÚKAJÚ ADRENALÍN 
A KRÁSNE VÝHĽADY 
AJ BEZ SPRIEVODCU 

Slovenské hory sú pýchou krajiny a ponúkajú 
výhľady, na ktoré človek do konca života 
nezabudne. Niektoré z tých výhľadov sú 
turistom bez sprievodcu neprístupné, 
no množstvo náročných výstupov sa 
dá zvládnuť aj bez horského vodcu.  

Autor:	Ivana	Michalová

VOĽNÝ	ČAS	· Slovenské hory ponúkajú adrenalín a krásne výhľady aj bez sprievodcu
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počasie dobré, turista bude môcť vidieť nádhernú 
slovenskú krajinu ako na dlani. 

Jahňací	štít	
Medzi náročné trasy sa radí aj výstup na Jahňací 
štít s nadmorskou výškou 2 229 metrov. Trasa je 
označovaná ako celodenná a jej zdolanie môže tr-
vať približne 11 hodín. Jahňací štít predstavuje 
najvýchodnejší vrchol Vysokých Tatier. Trasu je 
možné začať v lokalite Kežmarská Biela voda, a ak 
sa turista rozhodne prvýkrát zdolať tento vrchol, 
so značením určite nebude mať problém. Po ceste 
bude výhľad sprevádzaný nádherným pohľadom 
na Malý Kežmarský štít, Kežmarský štít, ale aj 
Lomnický štít, Pyšný štít, Baranie rohy, Čierny štít 
a Jastrabiu vežu. 

Na tejto trase je možné sa občerstviť a urobiť si 
malú prestávku na Chate pri Zelenom plese. Od 
chaty začína náročnosť túry stúpať. Turista sa 
tak stretne aj s lanami, reťazami a rebríkmi, ktoré 
uľahčujú výstup na vrchol. Za chatou sa nachádza 
strmé prevýšenie. Ak toto turista zdolá, uvidí už 

Jahňací štít. Aj keď sa môže zdať, že je vrchol na 
dosah, čaká ho ešte poriadne dlhá cesta do cieľa. 

Na tejto trase určite netreba taktiež zanedbať dob-
rú vysokohorskú obuv. Pri prechode cez skaly a po 
rebríkoch tak obuv ochráni nohu pred podvrtnu-
tím. Ak sa turista dostane na vrchol, nádherný vý-
hľad si bude pamätať do konca života. 

Východná	Vysoká
Východná Vysoká je taktiež tatranským vrcholom 
s vysokou náročnosťou. Nachádza sa v nadmorskej 
výške 2 428,6 metra a turista musí byť naozaj pri-
pravený na poriadne prevýšenie. Trasu môže začať 
v dedinke Tatranská Polianka, kde auto zaparkuje 
a pokračuje pešo smerom na Sliezsky dom. Jeho 
okolie je naozaj nádherné a určite neprehliadnu-
teľné je Velické pleso a Velický vodopád. Cestou 
je možné vidieť aj zopár ďalších plies, ako Dlhé 
pleso pod Gerlachovským štítom či Zamrznuté 
pleso. Turista môže byť trochu zmätený, preto-
že v Tatrách sa nachádzajú dve Dlhé plesá. Jedno 
sa nachádza vo Veľkej Studenej doline a druhé vo 
Velickej doline. Samozrejme, ak turista stúpa na 
Východnú Vysokú, vidí Dlhé pleso vo Velickej doli-
ne, ktorého hĺbka je približne päť metrov. 

Gerlachovský štít je možné vidieť na ľavej strane 
väčšinu cesty na Poľský hrebeň. Práve z Poľského 
hrebeňa je možné pozorovať Zamrznuté pleso, 
ktoré sa nachádza hneď pod hrebeňom. Východnú 
Vysokú spozná turista podľa jej pyramídového tva-
ru. Je to jedna z najnáročnejších turistických trás 
vo Vysokých Tatrách, no výhľady a dobrý pocit na 
vrchole určite budú stáť za to.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Redacia Financial Report
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plaviť aj niekoľko dní, veď všetky chorvátske ostro-
vy sa tiahnu pozdĺž 5 835 kilometrov dlhého po-
brežia. Navyše miesta, kde sa dá kotviť, sú strate-
gicky rozmiestnené po celej dĺžke a je ich viac ako 
päťdesiat. Preto môžete kotviť na viacerých úse-
koch a Jadranské more sa stáva ideálnou voľbou 
aj pre začiatočníkov. Možno pochopíte, že často je 
čas strávený na palube lode lepší ako na preplnenej 
chorvátskej kamienkovej pláži.

Začneme	„doma“
Slovenské more, teda Jadran, je jednoducho kla-
sika. Ale rozhodne nie nudná, pretože more oko-
lo chorvátskeho Splitu, Trogiru či ostrovov Hvar 
a Korčula sú jachtárskym rajom. Nie je to sem 
ďaleko autom a je tu v prístavoch dostatok lodí na 
požičanie. V ponuke je všetko od katamaránov, cez 
motorové člny, gulety až po plachetnice. Dokonca 
aj s kapitánom. Chorvátskym pobrežím sa môžete 

JACHTING A PLACHTENIE. 
NA TÝCHTO MIESTACH 
SI TO UŽIJETE 

Milovníci mora sú ľudia, ktorí dávajú 
prednosť jachtingu a plavbe po tichom 
a šírom mori pred ukričanými rezortmi na 
pobreží. Dôvody? Pohoda, sloboda, pokoj 
a príroda. Jachting ponúka špecifický zážitok. 

Autor:	Marek	Mittaš

VOĽNÝ	ČAS	· Jachting a plachtenie. Na týchto miestach si to užijete
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Turecko
Krajina má sedem jachtárskych regiónov, ktoré 
zahŕňajú trojicu Egejské, Stredozemné aj Čierne 
more. Preto je ideálnou voľbou pre tých, ktorí si 
chcú užiť rôznorodosť vôd, pobreží aj krajiny. Na 
východe je hlavnou jachtárskou trasou úsek medzi 
mestami Antalya a Marmaris. Vychutnáte si tu 
antické mestá Myra, Demre a Limyra a ak túžite 
po dychberúcich prírodných scenériách, tak otoč-
te kormidlo smerom na neobývaný záliv Cineviz, 
Limani a krásnymi sú aj Cavus Limani. Na západe 
nevynechajte mesto Marmaris. Pôvodne to bola ry-
bárska dedina, no dnes je to miesto s rozvinutými 
službami a čulým cestovným ruchom. Nájdete tu 
niekoľko marín a jachtárskych hotelov, k dispo-
zícii je aj 11 kilometrov dlhá plážová promenáda 
s reštauráciami a barmi. Turecko ponúka prakticky 

všetko. Od histórie, cez zábavu aj krásne pláže 
a pobrežia. 

Francúzska	Riviéra
Miesto, kam chodia plachtiť aj celebrity a nielen 
tie európske, ale z celého sveta. Na francúzskej 
Riviére tu je jednoducho skvelé podnebie a aj 
množstvo prírodných a umeleckých krás. Jachtári 
by rozhodne nemali vynechať oblasť okolo St. 
Tropez. Tu je mnoho luxusných plavidiel, kto-
ré stoja aspoň za pokochanie, a pozdrav medzi 
morskými vlkmi s celebritami je rozhodne zau-
jímavá udalosť. Je tu skvelý prístav aj historický 
hrad. Ide o akési francúzske Benátky. Cannes je 
vynikajúcim štartom na oboplávanie ostrovov St. 
Marguerite a St. Honorat a v Nice stojí za kotve-
nie pretiahnutá pláž lemovaná početnými kaviar-
ničkami a barmi. Výborná je aj poveternostná 
situácia. Sú tu chránené zálivy a pasátové vetry.  

Grécko
Grécko nie je zďaleka len pevnina, ale aj 23 veľ-
kých a dvestovka malých ostrovov. To je niečo, po 
čom piští srdce každého jachtára. Práve na ostro-
voch nájdete aj osamelé pláže, kde môžete zhodiť 
kotvu, vykúpať sa a dať si syr, chlieb a olivový olej. 
Pri plavbe Gréckom sa nudiť nebudete. Zároveň ide 
o obľúbenú jachtársku destináciu, vhodnú aj pre 
ľudí, ktorí nemajú kapitánske skúšky.

Španielsko
Známe sú predovšetkým Kanárske ostrovy. 
Nielen ako destinácia s klasickými plážami, ale 
aj ako oblasť pre jachtárov. Krásou oplýva sedem 
španielskych gigantov, ktorí predstavujú ná-
ročnejšie, ale stále zvládnuteľné poveternostné 
podmienky. Ak máte v sebe krv dobrodruha, je 
to východisko pre plavby naprieč Atlantickým 
oceánom. Každý z ostrovov má odlišné prírodné 
scenérie. Fuerteventura ponúka dlhé piesčité plá-
že, Lanzarote je ostrov červenej vulkanickej hor-
niny. Krásny je aj ostrov Tenerife a známa Gran 
Canaria oplýva všetkým od suchej púštnej krajiny 
až po husté lesy. Oboplávať sa oplatí aj ostrovčeky 
La Palma, Gomera, Hierro disponujúce osamelými 
plážami a nedotknutou prírodou.
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AJ VÝBER A NOSENIE OBLEKU 
MÁ SVOJE PRAVIDLÁ

Výber obleku je veľmi dôležitá záležitosť. Nielen, že ich odlišujeme cenovo, 
ide najmä o kvalitu obleku, v ktorom by sa páni mali cítiť čo najpohodlnejšie. 
V neposlednom rade je dôležitá farba a samotná dĺžka obleku. Jeho stálymi 
súčasťami sú košeľa a kravata, ktorých materiál jednoznačne prispeje 
k väčšiemu komfortu v práci. 

MÓDA · Aj výber a nosenie obleku má svoje pravidlá

Dôležité je na akú udalosť potrebuje 
muž oblek, ako často ho bude nosiť, 
či akú má postavu. „Slováci sú ešte 
stále trošku konzervatívni. Často sa 
stretávame s požiadavkami na modrý 
oblek a čierny oblek. Ale farebná šká-
la oblekov je bohatá a skutočne nie je 
nutné voliť len modrý oblek. Ak sa 
však pohybujem v kancelárii počas 
dňa a neočakávam dôležitý míting, 
zvolím skôr svetlejší oblek, pokojne 
aj so vzorom. Ak ma čaká dôležité ro-
kovanie a ja nechcem pôsobiť, že som 
si práve odbehol z prechádzky a rád 
by som ukázal svoju dominanciu, 
zvolím skôr jednofarebný bez vzoru, 
alebo len s jemným vzorom,“ hovorí 
Gula. Aj v rámci farby obleku sa musí 
dodržiavať určitá etiketa. „Platí tu 
britské pravidlo ‚no brown after six‘. 
Neprekladá sa to doslovne, no zna-
mená to žiadne svetlé obleky po 18-
tej,“ dodáva Gula.
Napriek tomu istá miera farebnosti 

Materiál	na	prvom	mieste	
Pri výbere správneho obleku je dôle-
žitá nielen kvalita, ale aj jeho farba. 
„Kvalitný oblek je ušitý zo 100 % vlny 
Merino alebo vlny s prímesou kašmí-
ru či mohéru. V žiadnom prípade by 
sa v kvalitnom obleku nemal nachá-
dzať polyester, viskóza a podobné 
umeliny, inak to nie je kvalitný ob-
lek,“ hovorí Michal Gula zo spoloč-
nosti TaiMar, obleky na mieru. Ak sú 
kvalitné látky vybraté, celkový oblek 
musí na mužovi aj sedieť. „Oblek, 
ktorý je o dve čísla väčší, nebude 
predsa pôsobiť luxusne a reprezenta-
tívne. Tie najlepšie šité obleky majú 
aj funkčné rukávové dierky, často sú 
farebne odlíšiteľné,“ dodáva Gula. 

Farebnosť je hneď na druhom 
mieste za kvalitou celého obleku. 
Farebná škála oblekov je naozaj pes-
trá a páni si tak môžu vybrať akúkoľ-
vek kombináciu. Platí však, že farba 
obleku závisí od rôznych faktorov. 

môže oblekovú módu oživiť. „Čierna je 
síce nestarnúca klasika, ale prináša so 
sebou aj isté nevýhody. Prepašovať do 
čierneho obleku aspoň trochu kreativi-
ty totiž nie je ľahká úloha. Kombinácia 
s bielou košeľou a červenou kravatou 
môže zaváňať uniformou hotelovej 
školy,“ hovorí spoločnosť Blažek.

Správna	dĺžka	je	kľúčová
Pri výbere obleku by mali páni dbať 
aj na správne dodržiavanie dĺžky jed-
notlivých častí obleku. „Správna dĺž-
ka saka u džentlmena ja tá, ktorá mu 
zakryje rozkrok a v zadnej časti sa 
končí tesne pod zadkom. Berie sa do 
úvahy aj kĺb na  palci, no dnešné po-
stavy sú skutočne rôznorodé a nedá 
sa s presnosťou prihliadať len na to. 
Musíme prihliadať aj na výšku trupu, 
aby sako nepôsobilo prikrátko, alebo 
naopak. Veľa pánov nosí saká príliš 
krátke, nepôsobí to práve najlepším 
dojmom,“ hovorí Gula. Dbať treba aj 

Autor:	Ivana	Michalová 

Zdroj,	foto:	TaiMar
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Pozor	na	gombíky
Dôležité je neurobiť pri nosení obleku 
chybu v poslednom kroku. Najnižší 
gombík saka totiž musí ostať vždy 
rozopnutý. „Pri zapínaní však platí 
rovnaké pravidlo pre saká s dvoma 
i troma gombíkmi – posledný gombík 
je tabu,“ uvádza spoločnosť Blažek. 

Zároveň je dobré vedieť, kedy má 
byť sako zapnuté. „Jednoradové sako 
je v stoji zásadne zapnuté, keď si však 
muž sadne, je zásadne rozopnuté. Pre 
tých, ktorí sa v zapnutom saku naozaj 
necítia dobre, existuje možnosť nose-
nia saka aj rozopnutého. Tá možnosť 
sa volá vesta, ktorú však nemá každý 
muž rád. V každom prípade, ak by ste 
po veste siahli, myslite na to, že musí 
byť vždy zapnutá. Jej posledný gom-
bík si však nezapínajte,“ upozorňuje 
spoločnosť Ozeta.

S farebnosťou košele sa tak páni 
môžu naozaj vyhrať. „Kocky a pásiky 
sa na košeli hodia skôr do pracov-
ného prostredia. Rôzne bodky, geo-
metrické tvary, postavičky, prírodné 
ornamenty, ako lístky, nosíme väč-
šinou ako casual vychádzkové koše-
le,“ dodáva Gula. Kravata je v biznis 
móde neodmysliteľným partnerom 
košele. Tu platí pravidlo, že najkva-
litnejšie kravaty sú zo 100 % hodvá-
bu. Dbať treba aj na samotnú dĺžku 
kravaty, pretože pri zlom výbere to 
môže zdeformovať celý outfit. „Je len 
jedna správna dĺžka kravaty, a tá sa 
vždy končí na pracke opasku, nikdy 
nie až pod ním a zase nesmie byť vid-
no košeľu medzi prackou a kravatou. 
Takže špička kravaty sa jemne dotýka 
pracky, ale je niekde v strede pracky,“ 
uzatvára Gula. 

na primeranú dĺžku rukávov, ktorá 
závisí aj od košele. „Pri dĺžke rukáva 
na saku je nutné dbať na to, aby nám 
vytŕčala košeľa spod rukáva minimál-
ne 1 centimeter až 1,5 centimetra,“ 
hovorí Gula. Pohrať sa tiež treba aj 
s dĺžkou nohavíc. „Nohavice delíme 
do dvoch kategórií. Britské nohavice, 
kde nohavica má rovnejší strih, pô-
sobí voľnejším dojmom a v spodnej 
prednej časti má minimálne jeden 
prehyb, v tej zadnej sa končí tesne 
nad opätkom približne 1,5 až 2 cen-
timetre. Tento strih je vhodný pre 
pánov, ktorí trávia v obleku veľa času 
a hľadajú komfort. Potom je tu ta-
liansky strih, ten sa šije viac na telo, 
nohavice sú užšie a podstatne kratšie. 
Často sa šijú tak, aby boli viditeľné 
farebné ponožky, ktoré sú momen-
tálne v kurze a veľmi populárne. Ich 
nevýhoda je menej komfortu pri dl-
hodobom nosení,“ dodáva Gula. 

Košeľa	má	dýchať
Súčasťou celého obleku, bez čoho 
by to nebolo ono, sú určite koše-
ľa a kravata. Ak sa muži pohybujú 
väčšinu času v práci iba v košeli, je 
potrebné dbať na jej materiál a prie-
dušnosť. Sme zástancami prírod-
ných materiálov, ktoré majú per-
fektné vlastnosti, dýchajú a majú 
dlhú tr vácnosť. Takže opäť jed-
noznačne 100 % bavlna,“ odporúča 
Gula. Páni si musia dávať pozor na 
dĺžku rukávov, pretože košeľa by ni-
kdy nemala mať krátky rukáv. „Platí 
tu pravidlo 2/3, to znamená, že dve 
veci z troch môžu byť vzorované. 
Bavíme sa o obleku, košeli a krava-
te. Takže ak máme vzorovaný oblek 
a vzorovanú košeľu, kravata zostáva 
čistá bez vzoru a zase ak je košeľa 
čistá, kravata môže byť vzorovaná,“ 
dodáva Gula. 
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AUTOMOBILKA 
MASERATI 
PRIPRAVILA NOVÉ 
RÝCHLE SUV

AUTO-MOTO · Automobilka Maserati pripravila nové rýchle SUV

Zdroj:	Maserati 

Zdroj	foto:	Maserati

Automobilky sa v súčasnosti predháňajú 
v ponuke automobilov SUV, pozadu 
nemieni zostať ani luxusná 
automobilka Maserati. 
Taliansky výrobca 
pripravil pre autosalón 
v New Yorku model 
Levante Trofeo. 
Ide o celosvetovú 
premiéru.
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Automobilka upozorňuje, že ide o jeden z najsil-
nejších a najrýchlejších modelov v histórii znač-
ky. Tento model je však limitovaný a je určený 
pre americký a kanadský trh. Pod kapotou má 
nové Maserati pohonnú jednotku Twin Turbo 
V8 s objemom 3,8 litra. Motor ponúka výkon 
590 konských síl. Maximálny krútiaci moment 
je na úrovni 730 Nm. Maximálna rýchlosť no-
vého SUV je 300 km/h, pričom z nuly na sto sa 
nové Maserati dostane za 3,9 sekundy. Zároveň 
brzdná dráha potrebná na opätovné zastavenia 
je 34,5 metra.

Výrobca vybavil tento model pohonom všetkých 
kolies. Na motore pre nové Maserati pracoval tím 
automobilky Ferrari, pôvod tejto pohonnej jednot-
ky je teda v slávnom závode v Maranelle.

Súčasťou výbavy modelu Levante Trofeo je aj sys-
tém Integrated Vehicle Control (IVC), ktorý sa ob-
javil už aj v systémoch modelu Levante. IVC pomá-
ha vodičovi zabrániť nestabilite vozidla.

Poznávacím znakom limitovanej edície je karbó-
nová úprava karosérie. Dizajnovým prvkom sú aj 
kolesá, ktoré môžu mať rozmer 21, prípadne 22 
palcov. Výrazným prvkom totiž sú farebné kompo-
nenty bŕzd.

Farby si môžu majitelia nového SUV od Maserati 
vychutnať v interiéri. Ten sa môže pochváliť špor-
tovými sedadlami, ktoré sú zabalené do kože 
„Pieno Fiore“. Kožené vyhotovenie bude k dispozí-
cii vo viacerých farbách, okrem čiernej aj v červenej 
a taktiež v odtieni hnedej. Trofeo bude vybavené 
aj stereo systémom Bowers & Wilkins so 17 repro-
duktormi s rozlíšením 1 280 wattov.

Novinkou je jazdný režim Corsa, okrem neho môžu 
motoristi zvoliť režimy Normal, I.C.E., Sport a Off 
Road. Režim Corsa vylepšuje reakcie motora, mení 
vlastnosti výfuku, optimalizuje systém pohonu 
všetkých štyroch kolies a taktiež spolupracuje so 
systémami Traction Control a EPS.

Výroba tohto modelu sa začína v lete tohto roka.
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VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac júl 2018

PROGRAM SNG NA JÚL A AUGUST 2018
Zdroj	a	foto:	SNG

FILLA	–	FULLA:	Osud	umělce	|	Osud	
umelca
11. 7. – 21. 10. 2018
Otvorenie výstavy: 10. 7. o 18.00
Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátorky: Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made 
in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku 
Československej republiky pripravila výstavu o tvor-
be dvoch klasikov českého a slovenského moderného 
umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu 
(1902 – 1980). Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov 
nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní mo-
derného umenia v Česku a na Slovensku považujeme 
za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. 

Ponuka	sprievodných	programov	
                         Každá streda 4. 7. – 29. 8. | 20.30
Letné kino Film Europe v  Berlinke SNG 
Slovenská národná galéria a Film Europe Media 
Company prinášajú do Berlinky SNG žánrovo rôzno-
rodé filmy od špičkových európskych režisérov, mno-
hé s oceneniami či nomináciami z prestížnych filmo-
vých festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 4. júla do 29. 
augusta 2018 vždy o 20.30.
Filmy odporúčame divákom od 15 rokov.
SNG – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Jednotné vstupné: 3 €

Streda 18. 7. | 20.30
Prísľub úsvitu | La Promesse de l'aube
dráma, Francúzsko, 2017, 114´
Réžia: Eric Barbier
Hrajú: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier 
Bourdon, Jean-Pierre Daroussin, Catherine 
McCormack
Ocenenia a nominácie: štyri nominácie na Cézara, 
otvárací film Crème de la Crème 2018. Strhujúci vý-
pravný príbeh jedného z najznámejších francúzskych 
spisovateľov Romaina Garyho.

Streda 8. 8. | 20.30
Vážený občan | El ciudadano ilustre
dráma/komédia, Argentína, Španielsko, 2016, 118´
Réžia: Gastón Duprat, Mariano Cohn
Hrajú: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, 
Nora Navas
Ocenenia a nominácie: nominácia na Zlatého leva 
Benátky 2016
Daniel Mantovani, ktorý práve získal Nobelovu cenu 
za literatúru, prijme pozvanie do svojej rodnej obce, 
jeho návšteva sa však čoskoro premení na grotesku.

Streda 15. 8. | 20.30
O tele a duši | A Teströl és Lélekröl
dráma, Maďarsko, 2017, 116´
Réžia: Ildikó Enyedi
Hrajú: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán 
Schneider
Ocenenia a nominácie: Zlatý medveď Berlinale 
2017, nominant Maďarska na Oscara v kategórii 
najlepší zahraničný film. Dvaja ľudia, jeden sen. 
Nekonvenčná love story finančného riaditeľa bi-
túnku a mladej kvalitárky mäsa.

Ľudovít Fulla: Ryby na stole. 1928. SNG, Bratislava 
Emil Filla: Ryba. 1933. SNG, Bratislava
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Komunikujete zabezpečenými e-mailmi?
Aby vaša komunikácia nedopadla haváriou.
Na zabezpečené e-maily používajte službu BezpecnyKurier.sk.

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

až 35 pilotov z celkovo 200 poštových pilotov, pri doručovaní poštových zásielok.
Zdroj: National Air and Space Museum Archives

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