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EDITORIÁL

FINANČNÝ AGENT – SUPERHRDINA, 
ALEBO FALOŠNÝ JOLLY JOKER?

vzťahuje tak na finančných agen-
tov, ako aj na poisťovne, banky a ich 
zamestnancov.

Práve nároky na vyššiu kvalifi-
káciu, ale aj potreba neustáleho do-
vzdelávania sa agentov môže najviac 
pomôcť vylepšeniu ich imidžu. Klient 
veľmi rád požiada o radu a pomoc 
vzdelaného a vyškoleného profesio-
nála s empatickým prístupom a etic-
kým správaním. To, čo klient odmie-
ta, je nátlakový predajca finančných 
produktov, ktorý s falošným úsme-
vom obhajuje namiesto klientových 
svoje vlastné finančné záujmy. 

Prvé číslo finančného magazínu 
Financial Report sme venovali najmä 
finančným agentom a službám, kto-
ré poskytujú. Naším cieľom v tomto, 
ale aj v ďalších vydaniach Financial 
Report bude vyzdvihovať kvalitu, ale 
aj upozorňovať na nedostatky. 

Portál FinReport a tlačený maga-
zín Financial Report je orientovaný 
najmä na finančný trh, banky, pois-
ťovne, finančných agentov a ekonó-
mov. Rovnako budeme poskytovať 
rady a informácie aj malým a stred-
ným podnikateľom a v neposlednom 
rade študentom ekonómie. 

Chceme byť taktiež vašou inšpi-
ráciou a ako nezávislý časopis vám 
prinášať aj príbehy úspešných a so-
lídnych biznismenov a podnikateľov, 
ktorí nie sú zaťažení diskutabilnou 
minulosťou. 

Chceme vyzdvihnúť kvalitu vo 
všetkých smeroch, jasne poukazovať 
na nekompetentnosť a silou masmé-
dia prispievať k zlepšeniu. 

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

nezhoduje. Finančníci štátu vyčítajú, 
že ich nahliadanie na problematiku 
je často veľmi vzdialené od reality. 
Podľa ich názoru by zákonodarco-
via mohli aj častejšie zohľadňovať 
relevantné argumenty odborníkov 
z praxe. 

Medzi najspornejšie témy zrejme 
patrí zverejňovanie a rozdeľovanie 
provízií agentov. Zásadné zmeny by sa 
mali týkať aj vedenia evidencie agen-
tov a poradcov v registroch NBS. Tie 
by mali poskytnúť aj možnosť pozoro-
vať históriu spolupráce so samostat-
nými finančnými agentmi a finančný-
mi inštitúciami a taktiež aj fluktuáciu 
agentov, ktorá trhu rozhodne nepro-
spieva. Viac informácií sa dočítate 
v článkoch: „Zákon zrejme obmedzí 
výšku provízií agentov a rozloží ich 
vyplácanie“ a „Výhody a nedostatky 
poistnej smernice IDD“. 

Na čom sa však nemajú problém 
zhodnúť finanční odborníci, asoci-
ácie, štátni úradníci aj klienti, je ne-
vyhnutnosť zvyšovania kvalifikácie 
a vzdelania maklérov. Zvyšovanie 
nárokov na odbornú spôsobilosť sa 

Ako je zmienené aj v úvode člán-
ku „Agent vs Agent“ v časopise 

Financial Report, povesť finančných 
agentov na Slovensku nie je úplne 
taká, ako by si to finančníci priali 
a mnohí aj zaslúžili. Nemálo serióz-
nych finančných spoločností sa prí-
stupom k zákazníkom skutočne sna-
ží vylepšiť imidž agentov či poradcov, 
no stále existujú obchodníci, ktorí 
dokážu svojím konaním vrhnúť na 
finančné sprostredkovanie škaredý 
tieň. 

Asociácie a zväzy sa pre zlepše-
nie imidžu snažia verejnosti lepšie 
vysvetliť úlohu a význam finančných 
agentov a poradcov, ale aj tlačiť na 
agentov, aby skutočne zlepšovali 
svoje služby a zvyšovali si kvalifiká-
ciu a vzdelanie. Vo svojom etickom 
kódexe vymedzujú, ako by sa mali 
agenti správať voči klientom. 

NBS udeľuje agentom a porad-
com licenciu, potrebnú pre výkon ich 
povolania, ale pôsobí zároveň aj ako 
dozorný orgán, ktorý sleduje činnosť 
licencovaných agentov a snaží sa ich 
postihmi taktiež donútiť k zlepšova-
niu kvality poskytovaných služieb. 

Samotný štát ako najčastejšie ar-
gument na obhajobu legislatívnych 
úprav týkajúcich sa poskytovania 
finančného sprostredkovania a pora-
denstva uvádza práve vyššiu ochranu 
spotrebiteľa. I keď je otázne, koľké 
z „úradníckych“ opatrení pôsobia 
skutočne konštruktívne a reálne po-
máhajú zlepšovať kvalitu finančného 
trhu na Slovensku.

Pritom o legislatívne zmeny 
a úpravy vo finančnom segmente 
nebola za posledné obdobie núdza. 
Bohužiaľ, odborná verejnosť sa so 
štátnymi úradníkmi v mnohom 
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FINANČNÉ 
AKTUALITY
Autor:	Marek	Mittaš

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Prísnejšie	prideľovanie	hypoték	

Navzdory čoraz lákavejším ponukám na hypotéku zaviedla NBS od marca nové opatrenie s cieľom 
sprísniť posudzovanie disponibilného príjmu žiadateľov a obmedziť poskytovania úverov nad 80 per-
cent LTV. Podnikatelia navyše budú musieť dokladovať,  že ich príjem trvá aj po daňovom priznaní 
napríklad výpisom z účtu, či zmluvami. Stopercentných hypoték môže byť najviac desať percent z úve-
rového portfólia danej banky.                                                                                                                                

Lepšie	podmienky	pre	mladých	

Hypotéka pre mladých bude od apríla dostupnejšia, keďže príjmová hranica sa totiž zvyšuje. Horný 
strop príjmu pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši. Nárok na ňu budú 
mať tí mladí, ktorých priemerný príjem nepresiahne 1 287 eur. Oproti súčasnej hranici je to nárast 
o 131,30  eura.                                                                                                                                                           

Pribudne	viac	osobných	bankrotov	

Od 1. marca vstupuje do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. O osobný bankrot 
sa môže uchádzať človek bez minimálneho majetkového základu a v prípade potreby mu na popla-
tok požičia štát. Zaviedla sa kategória nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Ide o sumu, za ktorú si 
fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie, teda desať tisíc eur.  Osobný bankrot bude možné realizovať 
jedine prostredníctvom Centier právnej pomoci. Cieľom je zefektívniť inštitút osobného bankrotu, 
ktorý bol do súčasnosti prakticky nevyužívaný a Ministerstvo spravodlivosti si od novely sľubuje 
viac bankrotov.                                                                                                                                                         
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Poistenie	proti	terorizmu	

ČSOB Poisťovňa okrem štandardného poistenia rizika teroristického útoku v cestovnom poistení pri-
niesla novinku na trh v podobe pripoistenia k životnému poisteniu pre toto rizík.  Pripoistenie je 
platné na Slovensku a po celom svete, s výnimkou krajín, do ktorých vydalo Ministerstvo zahraničných 
vecí odporúčanie necestovať.                                                                                                                                  

Úvery	zadarmo	aj	odmeny	za	pôžičky	

Poštová banka predstavila úver zadarmo. Bude ho ponúkať do konca marca všetkým záujemcom. 
Klient počas 20 mesiacov splácania nepreplatí ani euro navyše. Ponuka úveru obsahuje úrok 0 %, po-
platky 0 eur, a teda RPMN taktiež 0 %, pričom je možné požičať si 600, 800 a 1 000 eur.                    

Odmena	od	stavebnej	sporiteľne	

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúkla fyzickým osobám, ktoré si v termíne od 1. februára do 31. 
mája 2017 zoberú medziúver na 30 rokov odmenu vo forme až 15 splátok. Nevyhnutnosťou na zís-
kanie odmeny bude splatenie úveru k termínu konečnej splatnosti úveru,  najskôr tri mesiace pred 
termínom konečnej splatnosti úveru. Celá odmena bude klientovi pripísaná na účet po zaplatení 
poslednej splátky úveru.                                                                                                                                               

Ďalšia	úverová	novinka	

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., predstavila ďalšiu úverovú novinku. Úver na bývanie so založením 
so splátkami garantovanými na 5 rokov. Úroková sadzba úveru je len 1,49 % ročne s preferovaným 
životným poistením alebo 1,79 % bez preferovaného životného poistenia.                                            

Zníženie	sadzi	aj	v priebehu	fixovanej	hypotéky	

VÚB hypotéka ponúkla hypotéku s úrokom 1,39 % „fixnutú“ na 4 roky a k fixácii navyše VÚB garantuje, 
že ak úrokovú sadzbu ešte do konca roka zníži, znížiť si ju môžete aj vy. Bezplatne.                              
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NOVÉ DAŇOVÉ PRAVIDLÁ 
SA TÝKAJÚ AJ FINANČNÝCH 
AGENTOV A PORADCOV

FINANCIE	· Nové daňové pravidlá sa týkajú aj finančných agentov a poradcov

Finanční agenti, okrem potrieb svojich 
klientov, samozrejme, riešia aj okolnosti 
vlastného podnikania. Množstvo agentov 
vykonáva svoju činnosť na základe živnosti či 
v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Obe formy podnikania prešli od 1. januára 
tohto roku zmenou v zdaňovaní.

Autor:	Ján	Beracka

Živnostníci
V rámci daňových zmien na rok 2017 vyzneli živnost-
níci ako víťazi, keďže by mali na dani z príjmu za rok 
2017 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ušetriť. 
Týka sa to živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne 
výdavky. Ich výška sa pre rok 2017 totiž zvyšuje na 
60 % výšky príjmov, kým pôvodne bola táto výška na 
úrovni 40 % výšky príjmu. Zároveň sa zvyšuje ma-
ximálna výška paušálnych výdavkov. Tento strop sa 
dvíha z úrovne 5 040 eur na 20 000 eur. 

Z vládnych prepočtov zahrnutých v rozpočtova-
ní príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019 

vyplýva, že zavedenie vyšších paušálnych výdavkov 
bude mať v roku 2017 negatívny vplyv na výšku príj-
mov štátneho rozpočtu na úrovni 13,4 milióna eur, 
v ďalšom roku to bude podľa odhadov 20,6 milióna 
eur a v roku 2019 by to malo byť 24,6 milióna eur. 

Táto zmena sa, samozrejme, netýka živnostníkov, 
pre ktorých nie je výhodné uplatňovať si paušálne 
výdavky. Ak výdavky napríklad na kanceláriu, auto-
mobil či iné výdavky prekročia ročne hranicu 20 000 
eur, uplatňovanie paušálnych výdavkov bude prav-
depodobne nevýhodné a daňová úľava zo strany štá-
tu sa takýchto živnostníkov týkať nebude. 
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Eseročky
Zmena sa dotkne aj sadzby dane z príjmu právnic-
kých osôb. Táto sadzba sa má znížiť o z 22 % na 
21 %. Bezprostredný výpadok prostriedkov v roz-
počte bude vláda kompenzovať zavedením kriti-
zovanej dane z dividend od roku 2018. Zníženie 
sadzby dane právnických osôb bude pre rozpočtové 
príjmy v roku 2017 znamenať výpadok na úrovni 
viac ako 141 miliónov eur. V roku 2018 bude zníže-
nie rozpočtových príjmov podľa odhadov na úrovni 
takmer 147 miliónov eur a rok 2019 prinesie odha-
dovaný výpadok príjmov na úrovni približne 159,8 
milióna eur. 

Končí sa pôvodný režim, v rámci ktorého sa z di-
vidend platili zdravotné odvody a tento príjem sa 
nezdaňoval. Po novom sa z dividend nebudú platiť 
odvody a tento príjem sa zdaní sadzbou 7 %. Tento 
krok štátnemu rozpočtu v roku 2018 prinesie pod-
ľa očakávaní 50,5 milióna eur a v roku 2019 to 
bude 50,3 milióna eur. Tieto sumy však zároveň 
zohľadňujú súbežné zrušenie povinnosti platiť 
z dividend zdravotné odvody. 

Z pohľadu podnikateľov sa v prípade korporátnej 
dane v určitom zmysle opakuje vzorec z minulosti. 
Keď sa sadzba dane znížila z 23 % na 22 %, zaviedli 
sa napríklad daňové licencie, čo podľa podnikateľov 
v zásade znamená zdaňovanie prípadnej straty. 

Tentoraz zníženie sadzby z 22 % na 21 % zároveň 
znamená zavedenie dane z dividend. Suma, ktorú 
je prípustné odviesť na zdravotných odvodoch, je 
zo zákona zastropovaná, pri dani z príjmu nič také 
do úvahy neprichádza. Na druhej strane je na rok 
2018 pripravené zrušenie daňových licencií.

Do	štátnej	kasy	prispejú	viac	banky	
aj	poisťovne
Tieto výpadky nahrádza štát v iných oblastiach. 
Rozpočet okrem iných výraznejšie vystužia aj banky 
a poisťovne. Viac štát vyberie na osobitnom odvode 
z podnikania v regulovaných odvetviach, kam patria 
napríklad aj poisťovne. Tento osobitný odvod sa od 
roku 2017 zdvojnásobuje. Sadzba odvodu by sa mala 
zvýšiť zo súčasných 0,00363 na 0,00726. V roku 2017 
by to pre štátny rozpočet malo znamenať dodatočné 
príjmy vo výške viac ako 167 miliónov eur. V roku 
2018 si rozpočet prilepší podľa odhadov o takmer 172 
miliónov eur a v roku 2019 o viac ako 133 miliónov 
eur. Tieto údaje už zohľadňujú fakt, že regulované 
spoločnosti zaplatia menej na dani z príjmov.

Poisťovne prispejú do rozpočtu ešte aj odvodom 
z prijatého poistného v odvetviach neživotného 
poistenia. Peniaze vyzbierané v rámci tohto od-
vodu sa taktiež stanú príjmom štátneho rozpočtu. 
V roku 2017 by mal rozpočet z tohto odvodu zís-
kať prostriedky vo výške 41,9 milióna eur, v roku 
2018 by to mala byť suma vo výške 55,8 milióna 
eur a v roku 2019 taktiež suma 55,8 milióna eur. 

Svojou trochou prispeje aj odvod vybraných finanč-
ných inštitúcií, teda bankový odvod. Sadzba oso-
bitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 
2020 má zostať na súčasnej úrovni koeficientu 0,2 % 
zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už 
návrh počíta s nulovou sadzbou odvodu. Pôvodne 
mal od roku 2017 odvod klesnúť na 0,1 %. 

V roku 2017 rozpočet prostredníctvom tohto odvo-
du získa dodatočné príjmy vo výške viac ako 50 mi-
liónov eur, v roku 2018 to bude takmer 52 miliónov 
eur a v roku 2019 takmer 54,8 milióna eur.              

Nové daňové pravidlá sa týkajú aj finančných agentov a poradcov ·	FINANCIE

Výrazné zmeny sa dotkli 
paušálnych výdavkov aj 
dividend. Klesá aj sadzba 
z príjmu právnických osôb.

Viac do rozpočtu pritečie 
z poisťovní, z ďalších 
regulovaných firiem, 

viac prispejú aj banky.
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DANE 2017: 
NAJVÄČŠIE ZMENY 
V ODVODOCH A DIVIDENDÁCH

FINANCIE	· Dane 2017: Najväčšie zmeny v odvodoch a dividendách

V porovnaní s minulými rokmi nie sú 
tohtoročné zmeny v daniach a odvodoch 
natoľko dramatické. Čo sa však nezmenilo, 
sú prekvapenia na poslednú chvíľu a 
prijímanie vážnych zmien bez diskusie 
priamo poslancami parlamentu. 

platieb ich táto zmena oberie o de-
siatky eur tento rok navyše. No naj-
menej šťastní sú zo zmien najlepšie 
zarábajúci živnostníci. Ministri prá-
ce a zdravotníctva totiž na poslednú 
chvíľu koncom vlaňajška do parla-
mentu poslali návrhy legislatív, kto-
rými zvýšili horné limity pre platenie 
odvodov. Takže zatiaľ čo ešte vlani 
sa platili sociálne odvody z hrubého 
príjmu najviac 4 290 eur mesačne, od 
tohto roka sa platia až z príjmu 6 181 
eur. Ešte horšie je to so zdravotnými 
odvodmi, u ktorých sa horná hranica 
pre platenie odvodov zrušila úplne. 
Najlepšie zarábajúci živnostníci tak 
preto môžu prísť o sto či dvesto eur.

reálne podnikať. Ešte vlani platilo, že 
mesačne si mohli SZČO odrátať naj-
viac po 420 eur mesačne, ročne teda 
najviac sumu 5 040 eur. Vďaka zme-
ne tak napríklad živnostník s mesač-
ným príjmom okolo 1 600 eur ušetrí 
na daniach aj po zohľadnení zmien 
v odvodoch oproti vlaňajšku vyše 
1 200 eur.

No práve zmeny v odvodoch brzdia 
radosť zo zmien u ostatných živ-
nostníkov. Väčšina SZČO si podľa 
dát sociálnej poisťovne platí sociálne, 
a teda zrejme aj zdravotné odvody 
v minimálnej možnej výške. Kvôli au-
tomatickému zvýšeniu minimálnych 

Zrejme najväčšiu radosť z daňo-
vo-odvodových zmien platných 

od januára tohto roku majú živnost-
níci. Nie však všetci, ale tí so stred-
nými príjmami. Pretože práve oni 
pocítia pokles zaťaženia vďaka zvý-
šeniu paušálnych výdavkov. Môžu si 
tak už za tento rok od zdaňovaných 
príjmov paušálne odrátať výdav-
ky vo výške až 60 percent. Do vla-
ňajška bola hranica pritom najviac 
40 percent.

Zmenila sa aj absolútna suma paušá-
lu. Odrátať si možno až 20-tisíc eur 
za rok, a to bez ohľadu na to, koľko 
mesiacov živnostník tento rok bude 

Autor:	Zuzana	Kočišová
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hovorili o tom, že budú hľadať legál-
ne cesty, ako sa zdraženiu vyhnúť. 
Aspoň pre top klientov. Napríklad 
predajom poistiek od zahraničných 
sestier.

Nové	pravidlá	pre	dividendy
Veľká zmena zasiahla aj dividendy. 
Fyzické osoby z nich už viac nebudú 
platiť zdravotné odvody, ale od toh-
to roka sa zdania zrážkovou daňou 
všetky vyplatené podiely na zisku, 
ktorý bol dosiahnutý od 1. januára 
2017. Daň je vo výške sedem percent 
a nie je pri nej horné ohraničenie. To 
u zdravotných odvodov figurovalo, 
pričom odvody mali spoločný základ. 
Ak teda lepšie zarábajúci zamestna-
nec mal aj dividendy z nejakej fir-
my, zaplatil dokopy len obmedzenú 
sumu zdravotných odvodov, pretože 
sa mu odvody zrátali (zo zamestna-
nia aj z dividend). Od tohto roka 
nielenže zaplatí možno viac odvo-
dov už zo samotného zamestnania 
kvôli zrušeným stropom, ale divi-
dendy sa mu navyše zdania v oso-
bitnom režime siedmimi percenta-
mi.                                                          

Rast mzdových a odvodových nákla-
dov tak vo firmách zrejme zatieni 
efekt poklesu firemnej dane z vlaňaj-
ších 22 na 21 percent. Táto sadzba 
je stále nad úrovňou firemných daní 
v susedných postkomunistických 
štátoch.

Drahšie	poistky
Ďalšou veľkou zmenou pre trh je roz-
šírenie osobitného odvodu v neživot-
nom poistení. Odvod vo výške osem 
percent sa do minulého roka platil 
len u povinného zmluvného poiste-
nia vozidiel. Od tohto roka sa rozšíril 
na celý neživotný sektor, aj keď na-
šťastie parlament schválil jemnejší 
návrh – odvod sa vzťahuje len na 
nové poistky. A tak zatiaľ poisťovne 
napríklad u zmlúv, ktoré sa prolongo-
vali z predošlých rokov, s rastom cien 
váhajú a vyčkávajú. Rátať však treba 
v prípade prenosu odvodu do cien so 
zdražovaním aj o desať percent. Týka 
sa to pritom poistenia domácností, 
budov, úverov aj havarijných zmlúv.

Poisťovne aj niektorí väčší firemní 
klienti už koncom vlaňajška otvorene 

Top	zamestnanci
No vyššie hranice pre odvody zasiah-
li aj najlepšie platených zamestnan-
cov – top manažérov a šéfov firiem, 
ale aj napríklad senior pozície u IT 
a ďalších najlepšie platených profe-
sií. Firmy, ktoré tento efekt neriešili 
v závere roka, zrejme už naplno pra-
cujú na spôsobe, ako najhodnotnej-
ším zamestnancom pokles čistého 
príjmu vykompenzovať. Čo nie je prí-
jemná úloha, keďže to mesačne firmu 
môže len u jedného takého zamest-
nanca stáť stovky eur navyše. 

Možností je viacero, no najpravde-
podobnejšie je, že pri nezmenenom 
mzdovom balíku sa budú firmy sna-
žiť okresať mzdy ostatných zamest-
nancov alebo časť príjmov top mana-
žérov preniesť z pracovno-právnych 
na obchodno-právne zmluvy. Určite 
rast odvodov opäť zatraktívni takzva-
né jednoosobové eseročky. Aj v sú-
vislosti, že od roku 2018 sa už viac 
nemajú platiť daňové licencie, ktoré 
ešte za tento rok bude platiť vo výš-
ke najmenej 480 eur každá právnická 
osoba.

Vybrané	zmeny	v	daniach
od	januára	2017
- Firemná daň klesla na 21 %.
- Dividendy zo ziskov za účtovné obdobie zača- 
 té 1. 1. 2017 pre fyzické osoby sa zdania zráž- 
 kovou daňou 7 %, daň je až 35 %, ak zdroj  
 alebo príjemca dividendy pochádza z ne- 
 zmluvnej krajiny, zoznam zverejňuje MF SR.
- Paušálne výdavky si môžu SZČO odrátať až  
 do výšky 60 % príjmov, najviac sumu 20 000  
 eur ročne.
- U sociálnych odvodov stúpla horná hranica  
 pre ich platenie na 6 181 eur mesačne,

 u zdravotných odvodov už horné ohraničenie  
 padlo úplne, platia sa z celých príjmov.
- Zvyšuje sa osobitný odvod pre podniky z re- 
 gulovaných odvetví a banky.
- Zavádza sa osobitný odvod 8 % z poistného  
 z nových zmlúv v neživotnom poistení, dote- 
 raz sa platil len u povinného poistenia áut.
- Ak budú daniari pre kontrolu zadržiavať vrat- 
 ku DPH dlhšie ako pol roka a nakoniec sa  
 ukáže, že si ju subjekt žiadal oprávnene, do- 
 stane za to úroky z omeškania vo výške 1,5 %.
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FINANCIE	· Zákon zrejme obmedzí výšku provízií agentov a rozloží ich vyplácanie

ZÁKON ZREJME OBMEDZÍ 
VÝŠKU PROVÍZIÍ AGENTOV 
A ROZLOŽÍ ICH VYPLÁCANIE

Provízie sprostredkovateľov čakajú 
zmeny. Ministerstvo financií nové pravidlá 
avizovalo už dlhšie, teraz odhalilo ich 
podobu. Rezort financií chce bojovať 
napríklad s častým prepoisťovaním.

Autor:	Ján	Beracka

„Padlo rozhodnutie, že rezort financií začína okam-
žite pracovať na veľmi prísnej legislatíve, ktorou 
bude regulovať výšku sprostredkovateľských pro-
vízií v poisťovníctve, ale aj pri poskytovaní ďalších 
finančných služieb,“ povedal v septembri minulého 
roku minister financií Peter Kažimír. „Naozaj má-
lokto z nás vie, že ak uzavrie poistnú zmluvu, tak 
niekedy rok, dva platíme len províziu sprostredko-
vateľa,“ hovoril vtedy minister.

Práve v duchu týchto výčitiek sa nesú zmeny, 
ktoré ministerstvo financií pripravuje. Regulovaná 
bude výška provízií a aj jej vyplácanie. 

Provízie	na	sedminy
Pre sprostredkovateľov bude dôležité sedemroč-
né obdobie, keďže vyplácanie provízie bude podľa 
predstavenej podoby návrhu ministerstva financií 

roztiahnuté práve do siedmich rokov. „Poisťovateľ 
je povinný vyplácať odmenu finančného agenta 
alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu 
v sektore poistenia alebo zaistenia počas obdobia 
siedmich rokov, a to aj v prípade, ak je poistná 
zmluva uzavretá na kratšie obdobie,“ uvádza sa 
v návrhu. „Poisťovateľ je povinný vyplácať pomer-
nú časť odmeny každoročne, a to až do uplynutia 
lehoty siedmich rokov k výročnému dňu poistenia. 
Pomerná časť odmeny sa určí ako jedna sedmina 
z celkovej dohodnutej odmeny,“ uvádza ďalej návrh. 
Výnimka pritom platí pre zmluvy uzavreté na ob-
dobie dvanástich mesiacov a menej. 

Sedemročný princíp sa uplatňuje v prípade 
sprostredkovania spotrebiteľských úverov, úve-
rov na bývanie a ďalších úverov, ktoré vymedzuje 
návrh. 
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Toto opatrenie má v podstate viesť k tomu, že bude 
záujmom sprostredkovateľa, aby klient vydržal 
v konkrétnom zmluvnom vzťahu s bankou či pois-
ťovňou sedem rokov. „Navrhovaná úprava má za 
cieľ zabezpečiť väčšiu stabilitu a sleduje obmedze-
nie neodôvodnených presunov klientov z jednej 
banky do druhej, kde hlavným motívom je získa-
nie provízie, pričom záujmy spotrebiteľa sú často 
druhoradé,“ uvádza rezort financií. 

„Rozloženie provízie v určitej časovej lehote vý-
razne zredukuje počty takzvaných ‚jednorazových‘ 
finančných agentov, ktorí uzavrú len niekoľko 
zmlúv vo svojom najbližšom okolí a svoju činnosť 
následne skončia,“ dopĺňa ministerstvo. 

Zároveň očakáva, že táto novinka zníži mie-
ru „prepoisťovania klientov po krátkom čase od 
uzavretia životnej poistky“ a taktiež to, že nová 
úprava „stabilizuje príjmy finančných agentov 
v dlhších časových lehotách a výrazne znižuje prob-
lém s regresom provízií z dôvodu storna poistných 
zmlúv“. 

Z hry by sa mali dostať nepoctiví sprostredko-
vatelia, ktorí kazia dobré meno poctivým agentom. 
Nové pravidlá nepoctivým hráčom znemožnia ne-
ustále obnovovanie vlastného čerpania provízií, 
ktoré plynie napríklad z častého prepoisťovania, 
ktoré nie je v záujme klienta. 

Druhou stranou tej istej mince však je, že po-
stupné vyplácanie provízie môže znamenať, že 
aj poctiví agenti budú mať problém s finančný-
mi tokmi, keďže ich príjmy sa budú odkladať do 
budúcnosti.

Podobný postup sa v prípade životných poistiek 
uplatňuje napríklad v Českej republike, kde sa od 
1. decembra minulého roku uplatňuje rozklad pro-
vízií na päť rokov. Táto úprava je v Česku známa ako 
Novela 38, keďže ide o novelizáciu zákona 38/2004. 

Zákonný	strop
Nová slovenská legislatíva má určiť aj to, aká vyso-
ká provízia bude. V prípade sprostredkovania zá-
konom určeného druhu poistenia sa výška provízie 
môže vyšplhať maximálne na hodnotu súčinu jed-
nej desatiny ročného poistného a dohodnutého ob-
dobia trvania poistenia, najviac však 1,3-násobku 
ročného poistného. Ak je pre tieto poistenia určené 
jednorazové poistné, jeho výška nemôže presiah-
nuť jednu desatinu ročného poistného. 

V prípade sprostredkovania spotrebiteľského 
úveru, úveru na bývanie a ďalších určených úverov 
je strop pre výšku sprostredkovateľskej provízie ur-
čený na úrovni 1,3 % zo sumy sprostredkovaného 
úveru. 

Odkupná	hodnota	poistky	sa	mení
Sedemročný princíp sa uplatňuje aj pri určení od-
kupnej hodnoty poistenia. „Pri určení výšky od-
kupnej hodnoty môže poisťovňa v prvých siedmich 
rokoch odo dňa vzniku poistenia odpočítať za kaž-
dý začatý rok trvania tohto poistenia najviac jednu 
sedminu z celkových obstarávacích nákladov pois-
ťovne súvisiacich s týmto poistením,“ hovorí návrh.

 Pokiaľ bolo poistenie dohodnuté na obdobie 
kratšie ako sedem rokov, určí sa ročná odpočíta-
teľná suma ako podiel celkových obstarávacích 
nákladov poisťovne súvisiacich s daným poistením 
a dohodnutého poistného obdobia vyjadrenej v ro-
koch. Zároveň návrh určuje, čo môže byť súčasťou 
celkových nákladov. 

Okrem toho pripravovaná novela mení aj zákon 
o dani z príjmov a za stanovených podmienok sa 
časť provízií nezdaňuje. 

Nič	nie	je	zatiaľ	isté
Uvedené návrhy sú zatiaľ iba náčrtom z dielne mi-
nisterstva financií, ktoré je pripravené o týchto zme-
nách odborne diskutovať. „Materiál bude ešte pred-
metom odborných diskusií so zástupcami všetkých 
dotknutých sektorov finančného trhu. Účinnosť 
novely sa predpokladá od roku 2018 s prechodný-
mi obdobiami pre niektoré ustanovenia,“ uzatvára 
ministerstvo.

Tejto téme sa budeme venovať aj v ďalších člán-
koch v magazíne Financial Report.                            

Sedemročné obdobie platí 
pre vyplácanie provízií aj pre 
náklady spojené s poistením.
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AFISP PODPORUJE 
RAST NÁROKOV 
NA SPÔSOBILOSŤ 
FINANČNÝCH AGENTOV

FINANCIE	· AFISP podporuje rast nárokov na spôsobilosť finančných agentov

Ako na tlačovej konferencii Asociácie 
finančných sprostredkovateľov a finančných 
poradcov skonštatovala jej generálna 
tajomníčka Darina Huttová, AFISP bude 
aj naďalej podporovať rast nárokov na 
kvalifikačné predpoklady finančných 
agentov, ako aj skvalitnenie ich 
komunikácie s klientom poskytovaním 
jasných, zreteľných, úplných, aktuálnych, 
pravdivých a správnych informácií. 
Práve v tomto vidí asociácia aj cestu 
k vylepšeniu imidžu finančných 
agentov a vyčisteniu trhu.

Zdroj:	AFISP	

Spracovala:	redakcia	FinReport.sk
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„Budeme naďalej monitorovať nekalé praktiky fi-
nančných agentov a o zistené skutočnosti sa bude 
asociácia v rámci samoregulácie deliť so svojimi 
členmi. Cieľom je vplývať na kultúru podnikania 
a dodržiavanie etiky členov pri propagácii služieb, 
poskytovaní informácií klientom a pri budovaní 
sietí spolupracujúcich podriadených finančných 
agentov,“ dodala D. Huttová.

Novela	zákona	o finančnom	
sprostredkovaní	a	smernica	IDD
Na konferencii odzneli aj námietky k návrhu pri-
pravovanej novely zákona o finančnom sprostred-
kovaní, ktorá má do zákona transformovať európ-
sku smernicu o distribúcii poistenia (IDD) a do 
zákona o cenných papieroch (566/2001 Z. z.) zase 
aktualizovanú smernicu o trhoch s finančnými ná-
strojmi (MiFID II). 

Novela zákona prináša viacero zmien. Pri zvýšení 
kvalifikačných predpokladov pre viazaných agentov 
počíta napríklad s plnením podmienok odbornej 
spôsobilosti pred dňom začatia činnosti viazaného 
agenta, a nie do troch mesiacov od začatia činnosti, 
ako to bolo doposiaľ. Zásadné zmeny sa týkajú aj 
vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch 
Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať 
históriu spolupráce so samostatnými finančnými 
agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciál-
nu fluktuáciu agentov. Práve to by mohlo značne 
napomôcť prečistiť trh a skvalitniť služby poskyto-
vané finančnými agentmi.

Novela navrhuje aj zvýšenie nárokov, pokiaľ ide 
o rozsah informácií poskytovaných klientom, 
resp. potenciálnym klientom pri výkone finanč-
ného sprostredkovania a finančného poraden-
stva. Citlivou témou pre finančných agentov je aj 
zverejňovanie provízií, ktoré návrh novely taktiež 
presadzuje.

„Ak má dôjsť k zmene regulácie finančného 
sprostredkovania, je potrebné odstrániť teraj-
ší konflikt záujmov medzi výkonom finančného 
sprostredkovania a finančného poradenstva,“ upo-
zornila Darina Huttová. Finančné poradenstvo 

ako nezávislé podnikanie v Slovenskej republike sa 
podľa nej nerozvinulo. „Národná banka Slovenska 
dnes eviduje 11 nezávislých poradcov, a to dvoch 
pre sektor poistenia alebo zaistenia, jedného pre 
kapitálový trh a deviatich pre sektor poskytova-
nia úverov,“ spresnila. Asociácia nepodporuje ani 
uplatnenie podmienok podľa Európskej smernice 
o distribúcii poistenia pre všetky sektory jednotne, 
ale finanční agenti by mali plniť podmienky odbor-
nej spôsobilosti podľa jednotlivých sektorov. Ako 
tiež zdôraznila generálna tajomníčka AFISP, regu-
lácia provízií finančných agentov by mala byť kon-
štruktívna a racionálna.

Tajomníčka uviedla, že asociácia chce k pripravo-
vanej novele otvoriť v najbližšom období aj verej-
nú diskusiu, kde sa spomínané výhrady otvoria 
a predebatujú. 

Európske	certifikáty	EFA
V rámci svojich vzdelávacích aktivít chce AFISP 
v spolupráci s európskou asociáciou EFPA sprí-
stupniť najvyššiu certifikovanú úroveň odbornej 
prípravy pre poradcov finančného plánovania s cie-
ľom akceptu tohto druhu vzdelávania orgánom do-
hľadu pri plnení podmienok odbornej spôsobilosti 
vrátane skúšok EFA. „Ide o najvyššiu dosiahnuteľ-
nú kvalifikáciu v oblasti finančného poradenstva,“ 
podotýka generálna tajomníčka AFISP Darina 
Huttová.                                                                              

AFISP podporuje rast nárokov na spôsobilosť finančných agentov ·	FINANCIE
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VÝHODY 
A NEDOSTATKY 
POISTNEJ 
SMERNICE IDD

LEGISLATÍVA	· Výhody a nedostatky poistnej smernice IDD

Klienti na trhu finančného sprostredkovania 
by sa mali dostať do výrazne výhodnejšej 
pozície v porovnaní s tou, v akej sú dnes. 
Služby, ktoré budú mať k dispozícii, budú 
profesionálnejšie, zároveň budú mať viac 
informácií. Zabezpečiť by to mala novela 
zákona o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve, ktorá 
do slovenskej praxe prinesie zásadnú 
európsku smernicu o distribúcii poistenia. 

Autor:	Ján	Beracka

Zá k o n  č .  1 8 6 / 2 0 0 9  Z .  z .  o   f i n a n č n o m 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

prejde zmenou, ktorá bude znamenať, že do slo-
venskej legislatívy sa implementuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 
o distribúcii poistenia (IDD). V tomto období sa 
v rámci legislatívneho procesu ukončuje predprí-
pravná fáza.
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Dôraz	na	vzdelávanie
Táto smernica okrem iného kladie zvýšené ná-
roky na finančných agentov a finančných porad-
cov. Posun vo vzdelávaní je v záujme oboch strán 
– klientov, aj agentov a poradcov. „Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 
o distribúcii poistenia prinesie viacero zmien, 
ktoré sa týkajú najmä zvýšenia nárokov na od-
bornú spôsobilosť, podrobnejších pravidiel vý-
konu činnosti či osobitnej regulácie investičných 
produktov založených na poistení. Vzťahuje sa 
tak na finančných agentov, ako aj na poisťovne 
a ich zamestnancov,“ uviedlo ministerstvo finan-
cií v predbežnej informácii k novele zákona.

Tento krok víta aj Asociácia finančných sprostred-
kovateľov a finančných poradcov (AFISP). „Budeme 
naďalej monitorovať nekalé praktiky finančných 
agentov a o zistené skutočnosti sa bude asociá-
cia v rámci samoregulácie deliť so svojimi členmi. 
Cieľom je vplývať na kultúru podnikania a dodržia-
vanie etiky členov pri propagácii služieb, poskyto-
vaní informácií klientom a pri budovaní sietí spo-
lupracujúcich podriadených finančných agentov,“ 
zdôraznila generálna tajomníčka AFISP, Darina 
Huttová.

Vzdelávanie sa pritom nebude upravovať iba po 
obsahovej stránke, nové pravidlá určia aj nároky, 
ktoré bude musieť spĺňať poskytovateľ vzdelávania.

Finanční agenti budú jednoducho potrebovať vyš-
šiu kvalifikáciu, aby požiadavkám IDD vyhoveli. 

„Smernica IDD oproti smernici o sprostredkova-
ní poistenia na jednej strane prináša podrobnej-
šiu špecifikáciu kvalifikačných požiadaviek, na 
strane druhej rozširuje okruh subjektov, ktorých 
sa tieto požiadavky týkajú. Uvedené by malo pri-
spieť k lepšej odbornej pripravenosti všetkých 
osôb, ktoré vykonávajú distribúciu poistných 
produktov. Smernica okrem iného ustanovila mi-
nimálnu požiadavku 15 hodín vzdelávania, ktoré 
tieto osoby musia absolvovať každý kalendárny 
rok,“ uvádza Martina Solčányiová, hovorkyňa 
Národnej banky Slovenska (NBS). „Tento časový 
rámec spolu s prílohou smernice upravujúcou 
jednotlivé oblasti vzdelávania tak vytvára pred-
poklady na kontinuálne vzdelávanie distribúto-
rov v jednotlivých členských krajinách,“ dopĺňa 
Solčányiová. 

Zároveň však upozorňuje, že doposiaľ nie je zná-
ma podoba návrhu právneho predpisu, ktorý 
smernicu IDD zapracuje do slovenskej legislatívy. 
„Konkrétne vplyvy na slovenský trh s finančným 
sprostredkovaním však bude možné hodnotiť až 
v čase, keď bude IDD transponované do slovenské-
ho právneho poriadku,“ upozorňuje. 

Provízie:	druh	áno,	výška	obmedzene
Okrem toho, že služby by mali poskytovať lepšie 
pripravení agenti a poradcovia, klienti by mali do-
stávať komplexnejšie informácie. Na stole je opäť 
otázka zverejňovania informácií o sprostredkova-
teľskej provízii. 

„Zákazníkom by sa mali vopred poskytnúť jasné 
informácie o štatúte osôb, ktoré predávajú po-
istný produkt, a o druhu odmeny, ktorú dostá-
vajú. Takéto informácie by sa mali poskytnúť zá-
kazníkovi pred uzavretím zmluvy. Ich úlohou je 
objasniť v relevantných prípadoch vzťah medzi 
poisťovňou a sprostredkovateľom, ako aj druh 
odmeny sprostredkovateľov,“ píše sa v smernici. 
Sprostredkovatelia teda budú s klientmi hovoriť 
o povahe svojej odmeny, povinnosť prezrádzať výš-
ku provízie však v texte smernice nie je. Klient sa 
však oboznámi so spôsobom, akým je sprostredko-
vateľská odmena vyplácaná.

Klienti budú dostávať viac 
informácií. Dozvedia sa viac 
o provízii agenta, o jej výške 
však len čiastočne.
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LEGISLATÍVA	· Výhody a nedostatky poistnej smernice IDD

O výške provízie musí klient dostať informáciu iba 
v prípade, že túto províziu bude uhrádzať sám. „Ak 
poplatok platí priamo zákazník, sprostredkovateľ 
poistenia informuje zákazníka o výške poplatku, 
alebo ak to nie je možné, o spôsobe výpočtu po-
platku,“ ustanovuje smernica. 

Okrem provízií by viac transparentnosti a pre-
hľadnosti malo nastať aj v ostatných nákladoch 
a poplatkoch. 

Na presné uplatnenie smernice IDD apeluje 
Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) v rámci 
svojich pripomienok týkajúcich sa predbežnej in-
formácie k novele. „Pokiaľ ide o transparentnosť 
a prehľadnosť nákladov na finančné sprostredko-
vanie, vrátane provízií, domnievame sa, že treba 
veľmi precízne transponovať smernicu a opatrne 
zvažovať, či by bolo treba ísť v tejto otázke nad jej 
rámec. Podľa našich skúseností neuvážená právna 
úprava, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ochra-
no-spotrebiteľská, môže vyvolať presne opačný 
efekt, napríklad, že spotrebiteľ v snahe ‚ušetriť‘ 
sa viac upriami na výšku provízie ako na skutočný 
obsah ponúkaného finančného produktu,“ uvádza 
SLASPO.

Ďalšie	informácie
Klient získa napríklad informáciu o tom, či 
sprostredkovateľ má v konkrétnej poisťovni ma-
jetkovú účasť, prípadne hlasovacie práva, a naopak, 
či má poisťovňa hlasovacie práva a majetkovú účasť 
u sprostredkovateľa. Klient by tak mohol získať in-
formáciu o možnom konflikte záujmov. 

Inak budú vyzerať aj údaje zverejnené v registroch. 
„Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agen-
tov a poradcov v registroch NBS s možnosťou sledo-
vať históriu spolupráce so samostatnými finančnými 
agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciál-
nu fluktuáciu agentov,“ upozorňuje AFISP. 

V súvislosti s podávaním informácií sa však v rám-
ci pripomienok k predbežnej informácii objavili 
výhrady zo strany Slovenskej bankovej asociácie 
(SBA). „Súčasný systém fungovania finančného 

sprostredkovania a finančného poradenstva po-
važujeme za nedostatočný, keďže v praxi spotre-
biteľ nedokáže rozlíšiť, či prichádza do styku s fi-
nančným sprostredkovateľom, alebo finančným 
poradcom. Navrhujeme zavedenie povinností 
a kontrolných mechanizmov, ktoré by jednoznačne 
stanovovali povinnosť finančných sprostredkova-
teľov deklarovať, že zastupujú finančné inštitúcie 
a neposkytujú spotrebiteľovi žiadne poradenstvo,“ 
upozorňuje SBA. 

Rozlišovať medzi sprostredkovateľom a poradcom 
je pritom dôležité. Poradenstvo je totiž služba, kto-
rú si klient uhrádza sám, sprostredkovateľ fungu-
je na základe provízií. SBA navyše vidí vo vzťahu 
týchto dvoch služieb problém. „Považujeme za 
dôležité zaoberať sa pri samostatných finančných 
agentoch otázkou konfliktu záujmov pri sprostred-
kovaní služieb rôznych finančných inštitúcií. 
Jednou z možností je, aby bola zavedená možnosť 
odmeňovania týchto osôb priamo spotrebiteľmi, 
čo by podnietilo záujem spotrebiteľov o získanie 
komplexných informácií týkajúcich sa finančného 
sprostredkovania,“ upozorňuje SBA.

Prístup	do	zahraničia
Ďalšou podstatnou črtou prichádzajúcej smernice 
sú kroky smerujúce k poskytovaniu služieb v rámci 
krajín EÚ. „Ešte stále existujú podstatné rozdiely 
medzi vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vy-
tvárajú prekážky začatia a vykonávania činností 
distribúcie poistenia a zaistenia v rámci vnútor-
ného trhu. Je potrebné ešte viac posilniť vnútorný 
trh a podporiť skutočný vnútorný trh s produktmi 
a službami v oblasti životného a neživotného pois-
tenia,“ uvádza smernica.

Zároveň vznikne v každom členskom štáte jednot-
né informačné miesto, kde budú dostupné registre 
sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov 
zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového po-
istenia. Jednotný elektronický register, ktorý by 
podľa smernice mal zriadiť Európsky orgán pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnan-
cov (EIOPA), by mal zvýšiť transparentnosť a uľah-
čiť cezhraničný obchod.
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Na	trhu	sú	problémy,	prejavuje	sa	aj	
konkurenčný	boj
Nové pravidlá prichádzajú aj preto, že v súvislos-
ti s prácou agentov sa vynára viacero problémov. 
„Samotní klienti sa zväčša sťažujú na nevhodne 
sprostredkovanú finančnú službu, kde žiadajú 
ukončenie zmluvného vzťahu. NBS tieto prípady 
preveruje v rámci výkonu dohľadu, kde zisťuje, či 
bol klient riadne a vopred oboznámený s ponúka-
nou finančnou službou, či boli riadne preverené 
jeho znalosti a skúsenosti a či mu bola finančná 
služba ponúknutá na základe jeho riadne zistených 
potrieb,“ hovorí Martina Solčányiová. NBS v minu-
lom roku prijala 70 podaní, ktoré smerovali voči 
činnosti finančných sprostredkovateľov, pričom ich 
celkový počet sa šplhal k 2 400.

Podania voči sebe podávajú aj samotní sprostred-
kovatelia. „Podnety zo strany finančných agen-
tov majú skôr povahu súkromnoprávnych sporov 
ovplyvnených konkurenčným zápasom, ktorý 
medzi sebou navzájom zvádzajú finanční agen-
ti. Problémy nastávajú pri štiepení finančných 

agentov a následnom preberaní portfólia klientov, 
ktoré je často spájané s neodborným poskytovaním 
finančných služieb známych ako prepoisťovanie 
alebo preúverovanie,“ hovorí Solčányiová. 

Z pohľadu NBS, teda orgánu dohľadu, sa však pre-
poisťovanie stalo komplikovaným problémom, kto-
rý sa nedá vyriešiť na počkanie. Výrazné zlepšenie 
sa nedá očakávať ani po zavedení smernice IDD. 
„Smernica IDD v rámci rozširovania informačných 
povinností voči klientom a zvyšovania odborných 
požiadaviek na výkon sprostredkovania síce na 
jednej strane vytvára predpoklady na kvalitnejší 
servis pre spotrebiteľov, no na strane druhej nikde 
explicitne neupravuje problematiku prepoisťova-
nia klientov,“ upozorňuje Solčányiová. „Samotná 
problematika prepoisťovania však nepredstavuje 
problém, ktorý by sa dal vyriešiť iba jednorazovou 
zmenou právnej úpravy. Ide o komplexný problém, 
ktorý si vyžaduje nielen kooperáciu dohliadaných 
subjektov, ale aj postupné zvyšovanie finanč-
nej gramotnosti spotrebiteľov,“ dopĺňa Martina 
Solčányiová.                                                                                                                                          

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



Marec/Apríl 201722

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
A BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT. 
ČO OD TOHO OČAKÁVAŤ?

LEGISLATÍVA	· Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt. Čo od toho očakávať?

Ochrana osobných údajov patrí k značne 
frekventovaným témam. Porozumieť 
pojmovej mape definovanej zákonom nemusí 
byť pre každého jednoduché. Preto prinášame 
základnú terminologickú výzbroj, ktorú je 
v súvislosti s ochranou osobných údajov 
a bezpečnostným projektom vhodné poznať.

Autor:	Peter	Cích,	autor	je	odborník	na	problematiku	bezpečnostných	projektov	a	ochrany	OÚ

Dôležitý	zákon
Za najdôležitejšie východisko v súvislosti s ochra-
nou osobných údajov možno považovať aktuálne 
platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len 
„zákon o OOÚ“). Úplné znenie zákona OOÚ je 
v rámci zbierky zákonov možné nájsť aj ako zá-
kon č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K najdô-
ležitejším základným pojmom používaným v rámci 
problematiky OOÚ, aj v súvislosti s bezpečnostným 
projektom (ďalej len „BP“), môžeme zaradiť predo-
všetkým nasledujúcu najfrekventovanejšiu termi-
nológiu, ktorú si vysvetlíme bližšie.

Bezpečnostný	projekt
Možno ho charakterizovať ako súbor dokumentov, 
ktorých obsah a časti vymedzuje zákon. Pozostáva 

najmä z troch navzájom previazaných častí, medzi 
ktoré patria: Bezpečnostný zámer, Analýza bez-
pečnosti informačných systémov a Závery vyplý-
vajúce zo zámeru a analýzy. Súčasťou BP sú aj evi-
denčné listy, poučenia oprávnených osôb, zmluvy 
o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovate-
ľom, záznamy o incidentoch a kontrolnej činnosti, 
respektíve prípadné poverenie zodpovednej osoby.

Informačný	systém
Presná definícia tohto pojmu je uvedená v zákone, 
no zjednodušene môžeme povedať, že ide o určitý 
súbor (zbierku) osobných údajov, pričom nemusí 
ísť nevyhnutne o počítačový informačný systém. 

Druhou charakteristickou črtou je fakt, že s takto 
zoskupenými osobnými údajmi pracujeme v rámci 
jedného účelu. Využívame ich teda na dosiahnutie 
jedného cieľa, ako napríklad na účely spracovania 
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miezd zamestnancov, alebo na marketingové úče-
ly. Osobné, ktoré využívame na dva rôzne účely, 
z pohľadu zákona predstavujú dva samostatné 
informačné systémy, aj keď ich máme uchovávané 
v rámci našej jednej aplikácie.

Osobné	údaje
Podľa zákona ide o údaje týkajúce sa konkrétnej fy-
zickej osoby, na základe ktorých je možné priamo 
alebo nepriamo túto osobu určiť. Napríklad na zák-
lade priameho identifikátora – rodného čísla, alebo 
pomocou súboru charakteristík a údajov, ktoré ju 
opisujú, a tým aj určujú. Medzi osobné údaje však 
nespadajú údaje o živnostníkoch (FO-PO), ani úda-
je o právnických osobách (PO).

Či dané údaje o fyzickej osobe sú, alebo nie sú 
osobnými údajmi, môžeme vyčítať len z kontextu 
ich použitia. Napríklad, ak máme k dispozícii iba 
meno a priezvisko a vieme o osobe, že je mužského 
pohlavia, máme len súbor údajov, ktoré nemožno 
považovať za osobné, lebo z nich v tomto všeobec-
nom kontexte nevieme priamo ani nepriamo určiť 
fyzickú osobu. V zásade je to málo na to, aby sme 
mohli takpovediac ukázať na niekoho a povedať, že 
to je ON.

Osobitné	kategórie	osobných	údajov
Osobitnú kategóriu osobných údajov tvoria špe-
ciálne, zákonom vymedzené údaje, ktoré môžeme 
označiť ako citlivé. V rámci bežného života sa stre-
távame predovšetkým s rodným číslom, prípadne 
so zdravotnými údajmi, respektíve v poslednom 
čase čoraz častejšie aj s odtlačkami prstov.

Ku všetkým týmto citlivým osobným údajom zá-
kon pristupuje osobitne, a preto s nimi treba za-
obchádzať mimoriadne rozvážne. Rodné číslo 
napríklad môžeme spracúvať iba vtedy, keď je to 
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pri-
čom zverejňovanie rodného čísla je zakázané.

Spracúvanie	osobných	údajov
Rozumieme pod tým vykonávanie takmer akých-
koľvek činností s osobnými údajmi. Medzi naj-
častejšie spracovateľské operácie patrí okrem 

iného najmä ich získavanie, vyhľadávanie, využí-
vanie, prípadne zmena a úprava údajov, ich zve-
rejňovanie, a v neposlednom rade aj ich likvidá-
cia po skončení účelu, na ktorý sme ich pôvodne 
spracúvali.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je každý, kto určuje účel a cieľ 
spracúvania osobných údajov, definuje podmien-
ky takéhoto spracúvania a spracúva tieto údaje vo 
vlastnom mene, teda nie v mene niekoho iného.

Ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osob-
ných údajov, ustanovuje napríklad zákon, prevádz-
kovateľom je ten, kto je takýmto zákonom za pre-
vádzkovateľa ustanovený.

Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osob-
né údaje v mene nejakého prevádzkovateľa, teda 
pod jeho menom, hlavičkou a podobne. Pritom 
sprostredkovateľ neurčuje účel ani podmienky 
takéhoto spracúvania, pretože tie určuje samotný 
prevádzkovateľ.

Dotknutá	osoba
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej 
sa spracúvané osobné údaje týkajú. Medzi dotknu-
té osoby však nespadajú živnostníci ani právnické 
osoby, pretože údaje o nich zákon o osobných úda-
joch neklasifikuje ako osobné údaje.

Likvidácia	osobných	údajov
Zákon pod týmto pojmom definuje činnosť, ktorej 
výsledkom je znehodnotenie, respektíve zničenie 
osobných údajov do takej miery, aby sa nedali zno-
vu použiť. Asi najčastejším spôsobom zlikvidova-
nia je vymazanie, prípadne fyzické zničenie, ak ide 
napríklad o údaje nahraté na diskoch.

Súhlas	dotknutej	osoby
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne 
daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým 
dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií 
vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov na vopred určený účel spracúvania.             

Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt. Čo od toho očakávať? ·	LEGISLATÍVA
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FINANCIE	· Agenti a poradcovia: Kto je kto? 1. časť

V oblasti poistenia a zaistenia sa 
klient prostredníctvom agenta a po-
radcu môže dostať k produktom 
poisťovní, teda predovšetkým k po-
isteniam. V rámci aktivít na kapi-
tálových trhoch môže ísť napríklad 
o  investície do podielových fon-
dov. V oblasti prijímania vkladov sa 
môže klient pomocou agenta dostať 
napríklad k stavebnému sporeniu. 

a tiež obchodníci s cennými papier-
mi. Finanční agenti a finanční porad-
covia sa k slovu dostávajú v zásade 
v šiestich oblastiach. Ide o:
•	 poistenie a zaistenie
•	 kapitálový trh
•	 prijímanie vkladov 
•	 poskytovanie úverov
•	 doplnkové dôchodkové sporenie 
•	 starobné dôchodkové sporenie 

Celý systém sa dá rozčleniť v pod-
state do troch hlavných pilierov. 

Za prvý pilier sa dá určiť bankový 
sektor, druhým je sektor poisťov-
ní, a pre zjednodušenie je možné za 
tretí pilier označiť ostatné sektory 
finančného trhu. Do tejto kategórie 
teda patria: starobné dôchodkové 
sporenie, doplnkové dôchodkové 
sporenie, kolektívne investovanie 

AGENTI 
A PORADCOVIA: 

KTO JE KTO?
1. ČASŤ

Finančný sektor na Slovensku sa opiera 
o niekoľko pilierov, ktoré spoločne tvoria 

celý systém. Ponúka veľké množstvo 
možností, ktoré pomáhajú riešiť relatívne 
široké spektrum životných situácií. Lepšie 

sa zorientovať na trhu a pomôcť s výberom 
správnych produktov dokážu finanční 
poradcovia a finanční agenti. Kedy je 
lepšie osloviť poradcu a kedy agenta?

Autor:	Ján	Beracka
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Agenti a poradcovia: Kto je kto? 1. časť ·	FINANCIE

poradca nemôže vykonávať finančné 
sprostredkovanie.

Úlohou finančného poradcu je po-
skytovať odborné finančné odporúča-
nia, zostavovanie finančných plánov 
a prípadne upravovať zmluvy v mene 
klienta a na jeho žiadosť. Finančný 
poradca teda neponúka konkrétne 
produkty konkrétnych zmluvných spo-
ločností. Zákonite mu za jeho služby 
neprináleží odmena vo forme provízie, 
ale za služby poradcu si platí zmluvne 
dohodnutú sumu sám klient. 

Medzi finančným agentom a fi-
nančným poradcom sú teda dva zák-
ladné rozdiely. Prvým je to, že agent 
neuzatvára zmluvu priamo s klien-
tom, kým poradca áno. Druhým je to, 
že agentovi prináleží provízia a po-
radcu si platí klient sám.

Práve pri vnímaní odlišného po-
stavenia poradcu môže na sloven-
skom trhu dochádzať k problémom. 
„Podľa nášho názoru nemajú slo-
venskí klienti schopnosť objednávať 
tento druh služby a nie sú ani dosta-
točne finančne pripravení platiť si 
nezávislé poradenstvo pre prípad rie-
šenia vlastných finančných potrieb,“ 
hovorí Darina Huttová, generálna 
tajomníčka Asociácie finančných 
sprostredkovateľov a finančných po-
radcov (AFISP).

V ďalšej časti článku si vysvetlí-
me, čo presne znamenajú pojmy sa-
mostatný finančný agent, viazaný fi-
nančný agent a podriadený finančný 
agent.                                                                                                                            

subjekt môže mať od NBS povolenie na 
pôsobenie aj vo viacerých oblastiach. 

Agent	nie	je	poradca,	
poradca	nie	je	agent
Je však dôležité dobre si uvedomovať 
rozdiel medzi agentom a poradcom. 
Finančných agentov navyše na trhu 
pôsobí niekoľko a klient by mal mať 
jasno v tom, s kým sa o svojich finan-
ciách rozpráva. 

Finančný	agent
Finančné sprostredkovanie, ktoré vy-
konáva agent, je činnosť, ktorá spočí-
va predovšetkým v uzatváraní zmlúv 
o poskytnutí finančných služieb 
a s poskytnutím odbornej pomoci. 
V princípe agent skúma potreby svoj-
ho klienta a predkladá mu také pro-
dukty zo svojho portfólia, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu jeho život-
nej situácie. Za túto činnosť agentovi 
prináleží odmena vo forme provízie, 
ktorú agentovi vypláca zmluvná fi-
nančná inštitúcia. Teda nikdy nie 
priamo klient. 

Finančný	poradca
Finančné poradenstvo je iný druh 
služby. Finančným poradcom je oso-
ba so sídlom, miestom podnikania 
alebo umiestnením organizačnej 
zložky na území Slovenskej repub-
liky, ktorá vykonáva finančné pora-
denstvo na základe písomnej zmluvy 
o poskytnutí finančného poraden-
stva uzavretej s klientom. 

Finančným poradcom v sektore 
poistenia alebo zaistenia je osoba 
so sídlom alebo ústredím na území 
Slovenskej republiky, ak ide o práv-
nickú osobu, alebo osoba s trva-
lým pobytom a miestom podnika-
nia na území Slovenskej republiky, 
ak ide o fyzickú osobu. Finančný 

Pôsobenie na poli poskytovania 
úverov znamená, že klient agenta či 
poradcu sa môže dostať k čerpaniu 
napríklad spotrebného či hypotekár-
neho úveru. 

Agenti a poradcovia, ktorí pô-
sobia v rámci doplnkového dôchod-
kového sporenia, sa sústreďujú na 
oblasť druhého piliera, klient teda 
môže za agentom a poradcom prísť 
aj v prípade, že chce nastavovať svoje 
dôchodkové sporenie. Okrem agen-
tov sústreďujúcich sa na druhý pilier 
pôsobia na slovenskom trhu aj agenti 
a poradcovia, ktorí svojim klientom 
pomôžu s nastavením tretieho dô-
chodkového piliera, teda s doplnko-
vým dôchodkovým sporením. 

Nad prácou agentov a poradcov 
dohliada Národná banka Slovenska 
(NBS). Na jej internetovej stránke 
sa dá nájsť register dohliadaných 
subjektov, ktoré majú povolenie na 
vykonávanie svojej činnosti podľa 
zákona č. 186/2009 Z. z. o finanč-
nom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve. 

Klient si tak môže ľahko skontrolo-
vať, či agent, prípadne poradca, ktorý 
mu ponúka svoje služby, má na túto 
činnosť povolenie. NBS zároveň vy-
tvára podregistre finančných agentov 
a finančných poradcov práve na zák-
lade uvedených šiestich oblastí. Jeden 

Agenti a poradcovia 
pôsobia vo viacerých 
oblastiach, ich prácu 
reguluje NBS.

Klienti za služby 
agentov neplatia, 

služby poradcov 
si platia.
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Lepšie sa zorientovať na trhu a pomôcť nám 
s výberom správnych produktov dokážu 
finanční poradcovia a finanční agenti.
Ako sa však dá zorientovať práve v ich 

kompetenciách a ako posúdiť, ktorý agent 
či poradca nám môže byť nápomocný? 
Ponúkame 2. časť článku o tom, ako 

a pre koho pracujú finančníci. 

Autor:	Ján	Beracka

pobytom alebo prechodným poby-
tom a miestom podnikania na území 
Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú 
osobu. Finančný agent nemôže vyko-
návať finančné poradenstvo.

Samostatný	finančný	agent
Samostatný finančný agent vykoná-
va finančné sprostredkovanie na zá-
klade písomnej zmluvy s finančnou 
inštitúciou; pričom v tom istom čase 
môže mať uzavreté písomné zmluvy 
s viacerými finančnými inštitúciami.

miestom podnikania alebo umiest-
nením organizačnej zložky na území 
Slovenskej republiky, ktorá vykonáva 
finančné sprostredkovanie na zákla-
de písomnej zmluvy s finančnou in-
štitúciou alebo na základe písomnej 
zmluvy so samostatným finančným 
agentom. 

Finančným agentom v sektore 
poistenia alebo zaistenia je osoba 
so sídlom alebo ústredím na území 
Slovenskej republiky, ak ide o práv-
nickú osobu, alebo osoba s trvalým 

Viacero	druhov	agentov
Podľa zákona č.186/2009 Z. z. o fi-
nančnom sprostredkovaní a finanč-
nom poradenstve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov existujú 
v zásade tri druhy finančných agentov. 
Ide o:
•	 samostatných finančných agentov
•	 viazaných finančných agentov
•	 podriadených finančných agentov

Finančný agent vo všeobecnosti 
je podľa zákona osoba so sídlom, 
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členskom štáte, a to prostredníctvom 
pobočky alebo na základe práva na 
slobodné poskytovanie služieb.

To znamená, že ide teda o subjekt, 
ktorý vykonáva finančné sprostred-
kovanie, prípadne poradenstvo, 
v  niektorom z členských štátov 
EÚ. Na základe pravidiel o voľnom 
pohybe služieb v rámci EÚ môže 
v sektore zaistenia a poistenia ten-
to subjekt vykonávať svoju činnosť 
aj na Slovensku. Zostáva pritom za-
chovaný rozsah služieb, aký tento 
sprostredkovateľ, či poradca posky-
tuje vo svojej domácej krajine. 

Viazaný investičný agent

Viazaný investičný agent je osoba, 
ktorá na plnú a bezpodmienečnú 
zodpovednosť obchodníka s cennými 
papiermi, zahraničného obchodní-
ka s cennými papiermi so sídlom na 
území iného členského štátu, banky 
alebo zahraničnej banky so sídlom 
v inom členskom štáte s oprávnením 
na poskytovanie investičných služieb, 
investičných činností a vedľajších 
služieb vykonáva na základe písom-
nej zmluvy pre túto osobu finančné 
sprostredkovanie v sektore kapitá-
lového trhu a ďalšie činnosti podľa 
osobitného predpisu.

To v podstate znamená, že via-
zaný finanční agenti vykonávajú 
sprostredkovateľskú činnosť v sekto-
re kapitálového trhu pre najviac jed-
ného obchodníka s cennými papier-
mi, banky alebo zahraničnej banky 
so sídlom v inom členskom štáte na 
základe zmluvy. Viazaný investič-
ný agent nie je oprávnený nakladať 
s peňažnými prostriedkami ani s fi-
nančnými nástrojmi klienta. Plnú 
zodpovednosť za činnosť viazaného 
investičného agenta nesie zmluvný 
obchodník s cennými papiermi.      

základe písomnej zmluvy so samo-
statným finančným agentom. V tom 
istom čase môže mať podriadený 
finančný agent uzavretú písomnú 
zmluvu najviac s jedným samostat-
ným finančným agentom. 

Rozdiel medzi podriadeným a via-
zaným finančným agentom je teda 
v tom, že podriadený agent je zmluv-
ne spätý s jedným samostatným 
agentom a nie jednou inštitúciou. 
Možnosti pri podriadenom agentovi 
sú teda širšie. 

„Väčšina občanov dnes využíva 
služby podriadených finančných 
agentov, ktorí pracujú pre samostat-
ných finančných agentov. Klientom 
poskytujú odbornú pomoc vo fi-
nančných veciach, napríklad už od 
nastavenia si finančného plánovania, 
zváženia aktív a pasív klienta, cez 
ponuku a porovnávanie parametrov 
jednotlivých produktov finančných 
domov, ich výhodnosť pre klienta až 
po schopnosť klienta napríklad úver 
splácať. Klientovi poskytujú odbor-
nú pomoc, môžu odporučiť, ale je 
na klientovi, ktorý produkt si z po-
nuky napokon vyberie,“ upozorňuje 
AFISP.

Ďalšie	druhy	agentov
Finančný sprostredkovateľ z iného člen-
ského štátu v sektore poistenia alebo 
zaistenia

Finančný sprostredkovateľ z iného 
členského štátu v sektore poistenia 
alebo zaistenia je oprávnený na úze-
mí Slovenskej republiky vykonávať 
finančné sprostredkovanie alebo fi-
nančné poradenstvo v sektore poiste-
nia alebo zaistenia v rozsahu, v akom 
je oprávnený vykonávať finančné 
sprostredkovanie alebo finančné 
poradenstvo v sektore poistenia ale-
bo zaistenia vo svojom domovskom 

Toto je v podstate „najsilnejšia“ for-
ma finančných agentov. „Samostatní 
finanční agenti majú oprávnenie spo-
lupracovať s viacerými finančnými 
inštitúciami – bankami, poisťovňa-
mi, obchodníkmi s cennými papiermi, 
správcovskými spoločnosťami a po-
dobne. Bez obmedzenia,“ vysvetľuje 
Darina Huttová. 

Viazaný	finančný	agent
Viazaný finančný agent vykonáva 
finančné sprostredkovanie na zák-
lade písomnej zmluvy s finančnou 
inštitúciou, pričom v tom istom čase 
môže mať viazaný finančný agent 
uzavretú písomnú zmluvu v jednom 
sektore najviac s jednou finančnou 
inštitúciou.

To neplatí pre sektor poistenia ale-
bo zaistenia, v ktorom môže mať via-
zaný finančný agent uzavretú písomnú 
zmluvu najviac s jednou poisťovňou 
vykonávajúcou len životné poistenie 
a zároveň najviac s jednou poisťovňou 
vykonávajúcou neživotné poistenie.

Práve s viazanými finančnými 
agentmi sa často spája pojem fi-
nančný sprostredkovateľ. „Finanční 
sprostredkovatelia pracujú iba pre 
jednu inštitúciu, sú teda schopní 
a oprávnení ponúkať občanom pro-
dukty jedinej inštitúcie,“ upozorňuje 
Darina Huttová.

V tomto prípade je dôležité, že 
viazaný agent má zmluvnú dohodu 
s jednou inštitúciou, napríklad s jed-
nou bankou. Keď za takýmto agen-
tom príde klient napríklad s tým, že 
by chcel čerpať úver, takýto agent sa 
pokúsi nájsť pre tohto klienta najvý-
hodnejšie riešenie v rámci portfólia 
produktov jednej zmluvnej banky. 

Podriadený	finančný	agent
Podriadený finančný agent vyko-
náva finančné sprostredkovanie na 
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AGENT VS AGENT - 
AKO SI VYBRAŤ TOHO 
SPRÁVNEHO?

Kým v zahraničí sú služby finančných 
agentov a poradcov pomerne bežné, 
na Slovensku finančníci stále bojujú 
s nedôverou zo strany klientov. Pochybnosti 
nezriedka vyplývajú zo zlých skúseností. 
Na trhu sa jednoducho stále pohybujú aj 
nekompetentní a nátlakoví obchodníci, 
pre ktorých je klient len číslo a provízia. 
FinReport.sk chce podporovať kvalitu, preto 
prinášame pár tipov, podľa ktorých je 
možné identifikovať správneho agenta. 
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Agent	má	poskytnúť	pomoc	a odbornú	
radu,	nie	len	predložiť	poistnú	zmluvu
Úloha finančného agenta či poradcu je vedieť klien-
tovi pomôcť a fundovane poradiť vo finančných zá-
ležitostiach. Či už ide o výber adekvátnej poistky, 
alebo pomoc pri vybavení a nastavení hypotéky, 
agent by mal ku každému klientovi pristupovať 

individuálne. Medzi pracovné povinnosti agenta 
patrí aj zistiť si od klienta, aká je jeho životná si-
tuácia, vypočuť si jeho možnosti, a zohľadniť to. 
Agent by mal klienta oboznámiť aj s možnými rizi-
kami a vysvetliť mu možné výluky z poistenia. Na 
základe získaných informácií a diskusie s klientom 
môže následne odporúčať produkt šitý „na mieru“.  
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Dobrý finančný agent má byť rozhodne empatický 
a ústretový. Netlačiť na klienta a dať mu čas na roz-
myslenie a priestor na otázky. Ak agent tlačí a chce 
sa čo najskôr dostať k podpisu zmluvy, je to zlé 
znamenie. Nedajte sa! Úlohou agenta je venovať sa 
klientovi a poskytnúť mu odborné rady. Neoplatí 
sa to podceniť.

Ako k tomu dodáva Silvia Nosková Illášová 
z poisťovne Kooperativa: „Nevyhnutnou výbavou 
kvalitného finančného poradcu je nielen licencia, 
ale aj schopnosť klásť správne otázky a identifiko-
vať reálne potreby klienta.

Klient	má	právo	vybrať	si	z viacerých	
možností	a	produktov
K radám, ktoré agent či poradca poskytne klientovi, 
môže patriť aj odporúčanie, do rúk ktorej poisťovne 
či banky sa má zveriť. V každom prípade by však fi-
nanční agenti mali mať v portfóliu zastúpené všetky 
poisťovne a banky. Ideálne je, ak klient dostane na 
výber z viacerých možností, ktoré mu budú náležite 
objasnené. Ak agent alebo poradca príliš trvá na jed-
nej poisťovni či banke, taktiež to nemusí byť dobrý 
signál. Môže to znamenať, že preferuje skôr vlastné 
záujmy. Jednoducho obhajuje inštitúciu, s ktorou 
má dohodnuté lepšie podmienky. Preto nezaškodí 
nechať si všetko dôkladne vysvetliť a opýtať sa aj na 
produkty iných bánk a poisťovní. Konečné rozhod-
nutie je len na klientovi. 

Zuzana Zedníková, Chief Operating Officer 
DELUVIS k tomu dodáva: „Niektorí sprostredko-
vatelia sú, bohužiaľ, zvyknutí ponúkať produkty 
iba jednej inštitúcie. Tie však nemusia byť vhodné 
pre úplne každého klienta. Preto je dobré, ak klient 
vždy dostane na výber aspoň z dvoch ponúk.“ Nie 
je logické, ak si máte vybrať z jedného produktu, 
pretože to vlastne ani výberom nie je. Zaváňa to 
skôr predajom ako kvalitným finančným sprostred-
kovaním a poradenstvom. 

Podobný názor má aj pani Daniela Vlčková z 
Wüstenrot poisťovne, ktorá tvrdí: „Klient by si mal 
dávať pozor na nátlakové správanie agenta, ktoré 
by mohlo viesť k uzavretiu poistenia či iného fi-
nančného produktu s väčším úžitkom pre agenta 
ako samotného klienta.“ Ak máte pocit, že ste sa 
ocitli v reklame na konkrétny produkt, spravte to, 
čo sa s reklamou robí. Preskočte ju!

Informácie	a vzdelanie	–	základná	
výzbroj	finančného	agenta
Dobrý finančný agent nie je „včerajší“. Musí dispo-
novať dostatkom aktuálnych informácií zo sveta 
financií. Informácie a neustále finančné dovzdelá-
vanie patria k základným kompetenciám finanční-
kov. Kým agent Bond potrebuje výzbroj v podobe 

Informácie a neustále 
finančné vzdelávanie patria 
k základným kompetenciám 
finančníkov. Jednoducho 
obhajuje inštitúciu, 
s ktorou má dohodnuté 
lepšie podmienky.

Pravidelná návšteva u kaderníka 
či barbiera môže byť u agenta 

taktiež vnímaná ako benefit, veď 
mať štýl a šarm v tomto povolaní 
nie je na zahodenie, ale v prvom 

rade je potrebné, aby si agent 
kultivoval svoje vzdelanie, nielen 

vlasy a frajerskú briadku.
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moderných vynálezov a skutočných zbraní, mo-
dernou výzbrojou finančného agenta je vzdelanie 
a informovanosť. Prvotriedny finančník sa vzde-
láva neustále, číta odborné magazíny, zaujíma sa 
o dianie aj legislatívne zmeny zo svojho odboru. 
Rozhodne aj nad rámec povinných produktových 
školení. Ak si chcete agenta overiť, pripravte si vo-
pred niekoľko otázok, ktoré vás trápia a zaujíma-
jú a posúďte sami, či pán v obleku náhodou nemá 
menší prehľad ako vy. 

Pravidelná návšteva u kaderníka či barbiera 
môže byť u agenta taktiež vnímaná ako benefit, 
veď mať štýl a šarm v tomto povolaní nie je na za-
hodenie, ale v prvom rade je potrebné, aby si agent 
kultivoval svoje vzdelanie, nielen vlasy a frajerskú 
briadku.

Vernosť	k jednej	spoločnosti	
Pokojne sa spýtajte na to, ako dlho pracuje v jed-
nej spoločnosti a v koľkých firmách pracoval 
predtým. Vo finančnom sprostredkovaní nie je 
f luktuácia ničím nezvyčajným, no väčšinou sa 
k nej uchyľujú tí, ktorým sa nikde nedarí. Ak je 
verný firme, bude aj svojim slovám a klientom. 
Striedanie spoločností, bohužiaľ, často zname-
ná aj fluktuáciu zmlúv. Prepoisťovanie poistných 
zmlúv môže byť výhodné pre agenta, no pre 
klienta to väčšinou nie je dobré znamenie. Pri re-
financovaní hypoték to platiť nemusí. Vzhľadom 

k znižujúcim sa úrokovým sadzbách a legislatív-
nych úpravám sa prenos hypotéky môže oplatiť. 
Aj tu si však rozhodne dajte pozor na fluktuantov. 
Pri finančnom agentovi platí, že čím má životopis 
bohatší na zmeny, tým je podozrivejší. 

Starostlivosť	o	klienta
Spolupráca s klientom sa nikdy nemôže končiť 
podpisom zmluvy. Zodpovedný agent musí klien-
tovi okrem pomoci pri výbere vhodnej poistky ale-
bo hypotéky vedieť poskytnúť aj následný servis. 
Ak má teda klient nejaké otázky alebo pochybnos-
ti, agent by mu mal byť stále k dispozícii a vedieť 
odpovedať. Rovnako tak, keď príde na problémové 
plnenie poistnej udalosti. 

„Agent by mal vedieť pružne reagovať aj na me-
niace sa potreby, ktoré v živote klienta nastanú. 
Všetky potrebné náležitosti ohľadom poistných 
plnení, zmien na zmluve až po zmenu pripoiste-
ní, sú pre bežného klienta náročné a tento servis 
zabezpečuje práve finančný agent,“ dopĺňa Helena 
Kanderková, špecialistka externej komunikácie 
Allianz – Slovenskej poisťovne.

Veď ako sa hovorí: „V núdzi poznáš priateľa!“ 
Presne to isté platí aj o dobrom finančnom agen-
tovi alebo poradcovi.                                                  

Vo finančnom sprostredkovaní 
nie je fluktuácia ničím 
nezvyčajným, no väčšinou 
sa k nej uchyľujú tí, ktorým 
sa nikde nedarí. Ak je agent 
verný jednej firme, bude aj 
svojim slovám a klientom.

Spolupráca s klientom 
sa nikdy nemôže končiť 

podpisom zmluvy. 
Zodpovedný agent musí 

klientovi okrem pomoci pri 
výbere vhodnej poistky alebo 

hypotéky vedieť poskytnúť 
aj následný servis.
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8 DÔVODOV, 
PREČO JE POVOLANIE 
FINANČNÉHO AGENTA 
ATRAKTÍVNE

FINANCIE	· 8 dôvodov, prečo je povolanie finančného agenta atraktívne

Dobrou povesťou finančných agentov dokáže 
často otriasť aj pár nekompetentných 
obchodníkov. V biznise sa však pohybuje 
množstvo profesionálov vyzbrojených 
vedomosťami a navyše aj štýlom. Čaro 
tohto povolania vám priblížime v niekoľkých 
momentoch z každodenného života.  

Autor:	Marek	Mittaš

Žiadne	skoré	vstávanie
Môžete sa zobudiť aj o piatej ráno, ísť si zabehať, 
alebo prečítať knihu, prípadne si „schrupnúť“, 
dokedy sa vám len ráči. Organizovanie času je 
jednoducho na vás a telefonovať klientom o sied-
mej ráno sa skutočne nepatrí. Vtedy sa biznis 

nerobí a vám nikto nebude vyčítať, že ste ráno 
dve minúty meškali. Nejde o to stráviť 8 hodín 
v presne stanovenom termíne v práci, ale skôr 
o to byť pri práci konštruktívny a prinášať vý-
sledky. Time management je jednoducho vo va-
šej réžii. 
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Kávičkou	ku	zdraviu	aj	k	peniazom
Je absolútny rozdiel vojsť ráno do kancelárie s ko-
bercom, ktorý zatiaľ nespoznal vysávač, a dohod-
núť si stretnutie v príjemnom prostredí útulnej ka-
viarne. V káve sa dokonca skrýva návod na úspech. 
Štúdie o káve naznačili, že tri až štyri malé kávy 
denne zdravému telu neškodia, naopak podporujú 
jeho vitalitu. A presne toľko klientov denne vám 
zabezpečí finančný blahobyt. Dokonalá symbióza. 

Agenti	sú	sexi
Toto tvrdenie je unisex. Ženy milujú uniformy 
aj mužov v peknom obleku, čistých aj voňavých. 
Chlap sa zase vždy rád obzrie po žene v peknom 
kostýme, so sukňou, čo odhaľuje nohy kúsok 
nad kolená a cupitá po ulici v pekných lodičkách. 
Niekedy ani nemusíte nič predávať a o záujem 
máte postarané. Obchod potom príde ruka v ruke 
s vašou charizmou. 

Slušné	zárobky
Odmeny vo finančnom sprostredkovaní patria dl-
hodobo k najvyšším. Hovoríme však o priemere 
a cieľ ostať v živote priemer asi nemá nikto. Nejde 
však len o výšku zárobku, ale aj o absolútnu slobo-
du v tom, koľko zarobíte. Chcete krajšiu dovolenku, 
lepšie auto, alebo pozvať polovičku na dobrú veče-
ru? Jednoducho viac zamakáte. Nič viac na to ne-
treba. Ak budete snaživejší v bežnom zamestnaní, 
šéf vám akurát ešte viac naloží, ale pri zvyšovaní 
platu sa bude tváriť ako po obrne. Mimochodom, 
aktuálne takmer 53 % všetkých vkladov v bankách 

leží ľuďom na bežných účtoch a približne 38 % na 
termínovaných vkladoch. Cítime ten hlad v očiach 
úspešného agenta...

Kancelária	pod	Eiffelovkou
Je vlastne jedno, odkiaľ pracujete. Môže to byť 
z domu, kaviarne, kancelárie, alebo aj z pláže. 
Roaming v EÚ sa končí a od 15. júna sa rušia všetky 
roamingové poplatky. Prečo by ste si teda nemohli 
pracovné stretnutia dohovárať aj spod Eiffelovky? 
Tento rok praje finančným agentom viac ako kto-
rýkoľvek predtým. 

Skvelý	kolektív	
Žiadny namrzený šéf ani kolega, ktorého fakt ne-
musíte. Vyberáte si za spolupracovníkov a do tímu 
ľudí, s ktorými sa vám dobre pracuje. Každý finanč-
ný agent je tak trochu zhmotnením sna o budovaní 
vlastného biznisu a podľa toho si vyberá aj partne-
rov. Nemusíte trpieť ľudí, ktorí sa živia tým, že pijú 
krv a žerú nervy. 

Každý	deň	jedno	malé	víťazstvo
Asi nie je nič krajšie ako chodiť domov frustrovaný, 
zničený a ubitý stereotypom rovnakých pracovných 
úkonov. Prečo inak by sa touto cestou vydávala 
väčšina ľudstva? Ak vás však láka dobrodružstvo 
a chcete mať každý deň iný, nahoďte sa do biznis 
štýlu a zažite to sami. Samozrejme, musíte vedieť 
dobre zvládať aj občasné prehry, ale získate mož-
nosť zažívať každý deň aspoň jedno malé víťazstvo. 

Lepší	sex
Podľa expertky na hormonálne cykly v ľudskom 
tele Alise Vittiovej je najlepší čas na sex o tretej 
poobede. Ale čo z toho, keď je vtedy drvivá väčši-
na ľudí v práci? Že sa práve tu dal hľadať aj dôvod 
pracovných románikov? Ktovie. No finančný agent 
je pánom svojho času a o tretej môže na rozdiel od 
zvyšku sveta zažívať pocity vrcholného blaha. Sex 
sa ešte vylepší vďaka tomu, že sa budete partnera 
dotýkať jemnými rukami, keďže mozole z finanč-
ného sprostredkovania ešte nikomu nenabehli. Sex 
je dokonalým zdrojom radosti, energie a optimiz-
mu. A komu sa lepšie predáva ako presne takto 
naladenému človeku?                                                 
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FINANČNÍCI BOJUJÚ 
S KONZERVATÍVNOSŤOU 
SLOVÁKOV

FINANCIE	· Finančníci bojujú s konzervatívnosťou Slovákov

Na Slovensku, zdá sa, len pomaly dostávame 
zo svojich hláv mýtus, že peniaze sú v bezpečí, 
len ak sú niekde zašité v perinách. Hoci 
Slováci už v prevažnej miere so svojimi 
peniazmi takto nezaobchádzajú, Slovensko 
je stále mimoriadne konzervatívne a málo 
využíva investičné príležitosti. Sťaženú 
pozíciu tak majú aj finanční agenti. 

úspor a v tomto smere sú konzerva-
tívnejší iba Gréci. 

Druhý najčastejšie využívaný ná-
stroj na Slovensku sú podľa OECD 
penzijné fondy, kde slovenskí obča-
nia majú 12,7 % usporených financií. 
Podielové fondy tvoria necelú desati-
nu finančného majetku Slovákov, ke-
ďže ich podiel sa vyšplhal na 8,42 %. 
Vo forme akcií majú slovenskí obča-
nia len 0,2 % finančného majetku. 

Pustiť sa do investovania sú pri-
tom ochotnejší ľudia, ktorí už určitý 
majetok nadobudli. Z údajov ČSOB 
vyplýva, že viac investujú starší 

a rozhodnutie uložiť peniaze radšej 
v banke, ktorú poznajú,“ vysvetľu-
je. Opatrný investor tak hľadá predo-
všetkým bezpečný priestor na ulože-
nie svojich prostriedkov. 

Slovenskú konzervatívnosť po-
tvrdzuje aj medzinárodné porovna-
nie, ktoré zostavila Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu (OECD). 
Slováci podľa zistení tejto organi-
zácie držia väčšinu svojich úspor na 
sporiacich či termínovaných účtoch, 
prípadne dokonca na bežných účtoch. 
Takto máme na Slovensku uložených 
podľa OECD až 62,26 % svojich 

Hlavne	bezpečne
Slováci sú podľa spoločnosti Partners 
Group všeobecne považovaní za 
konzervatívnych investorov a vo 
veľkej miere využívajú krátkodobé 
vklady v bankách. Marek Fides zo 
spoločnosti Partners Group za tým-
to javom vidí slabú finančnú gra-
motnosť a krátku skúsenosť ľudí 
na Slovensku s investovaním. „Naši 
rodičia nemali iné možnosti, ako uk-
ladať peniaze v bankách, my sme pr-
vou generáciou, ktorá sa zoznamuje 
s ďalšími možnosťami uloženia peňa-
zí. S tým súvisí obava z nepoznaného 

Autor:	Ján	Beracka
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niekoľko základných zásad, vďaka 
ktorým môžu investovať aj opatrnej-
ší klienti. Prvou z nich je diverzifiko-
vať peniaze do viacerých investícií. 
Zároveň si treba uvedomiť, že inves-
tovanie nie je otázkou niekoľkých 
týždňov, preto netreba investovať 
peniaze, ktoré môže klient v krátkom 
čase potrebovať,“ dopĺňa Horváthová. 

Slováci	tvoria	úspory
Presviedčať slovenských občanov, aby 
rozmýšľali nad investovaním má vý-
znam, dokážu totiž vytvárať úspory. 
Vyplýva to z údajov Barometra spo-
renia Slovenskej sporiteľne z roku 
2016. Priemerný Slovák usporí me-
sačne 97 eur. Neplatí to však pre 
všetkých. „Na Slovensku mierne na-
rástol počet ľudí, ktorí si nesporia 
nič. Na druhej strane je potešujúce, 
že počet ľudí, ktorí si sporia menej 
ako 20 eur, klesá. Kým pred dvomi 
rokmi ich bolo 20 percent, v roku 
2016 ich je už len 10. Zodpovedne sa 
k sporeniu stavajú mladí ľudia, teda 
vo veku 15 až 29 rokov, ktorí si ve-
dia odložiť 105 eur mesačne, čo je len 
o 3 eurá menej ako 30- až 49-roční,“ 
vyplýva z prieskumu.                         

beh na dlhé trate,“ konštatuje pred-
seda predstavenstva Allianz SDSS 
Marián Kopecký. Hlavným dôvodom 
je slabá informovanosť, ale aj nezáu-
jem o naše dôchodkové úspory. Pri 
dôchodkovom sporení sú však odváž-
nejší mladší klienti a majú záujem aj 
o akcie. „Alokácia novovstupujúcich 
sporiteľov je väčšinou v pomere 80 
percent úspor do akciového a 20 per-
cent do dlhopisového fondu,“ hovorí 
portfólio manažér Allianz SDSS Miro 
Kotov. 

Pomalý	posun	k	vyššiemu	
riziku
Bariéry konzervatívnych investorov 
sa zatiaľ darí prekonávať len poma-
ly. Impulzy smerom k odvážnejšiemu 
investovaniu sa však objavujú. „Na 
základe našich skúseností môžeme 
povedať, že ochota klientov podstú-
piť mierne riziko výmenou za poten-
ciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. 
Do istej miery to môže súvisieť aj 
s tým, že nízke úroky na termínova-
ných vkladoch či sporiacich produk-
toch motivovali klientov k tomu, aby 
sa viac poobzerali po iných možnos-
tiach zhodnocovania ich úspor,“ ho-
vorí riaditeľka Odboru prémiového 
segmentu ČSOB Mária Horváthová.

Z prieskumu agentúry Ipsos pre 
ČSOB vyplýva, že od roku 2014 sa 
zvyšuje ochota Slovákov čeliť vyš-
šiemu výnosu výmenou za možnosť 
vyššieho výnosu. „Najbežnejšou 
alternatívou zostáva mierne vyšší 
zisk s toleranciou mierneho rizika. 
Opýtaní si najčastejšie volili mož-
nosť, že budú akceptovať 3 % riziko 
straty pri možnom 7 % zisku,“ infor-
muje banka.

„Investovanie by nemalo byť vní-
mané ako záťaž, ale ako príležitosť. 
Odporúčame pritom dodržiavať 

klienti, nad 40 rokov. Môže to sú-
visieť napríklad s tým, že klienti sa 
vekom čoraz častejšie začínajú zaují-
mať o možnosti zhodnocovania ušet-
rených prostriedkov a pripravujú si aj 
finančnú rezervu do budúcnosti. 

Spomedzi vkladov v bankách 
pritom podľa Partners Group kle-
sá podiel termínovaných vkladov. 
„Kým pred tromi rokmi bol podiel 
termínovaných vkladov na celkových 
vkladoch v bankách 55 %, dnes je to 
menej ako 38 %. Takmer 53 % všet-
kých vkladov v bankách leží ľuďom 
na bežných účtoch, prípadne na rôz-
nych vkladoch bez viazanosti, a to aj 
napriek úrokovým sadzbám blízkym 
nule,“ upozorňuje Partners Group.

Aj sporitelia, ktorí sa rozhodli pre 
penzijné fondy, výrazne preferujú is-
totu pred rizikom. Väčšina sporiteľov 
sa podľa spoločnosti Allianz SDSS 
o rozloženie svojho majetku príliš 
nezaujíma. „Až 80 percent našich 
sporiteľov je v garantovanom fonde 
a len pätina si sporí buď čiastočne, 
alebo úplne v akciovom fonde. Je to 
veľmi zlá správa vzhľadom na to, že 
priemerný vek sporiteľa je menej ako 
40 rokov a dôchodkové sporenie je 

Takmer dve tretiny 
svojich úspor držia 
Slováci na sporiacich či 
termínovaných účtoch, 
prípadne dokonca 
na bežných účtoch.

Slovenskí sporitelia 
sú konzervatívni aj 

pri sporení v druhom 
pilieri, odvážnejší 

sú relatívne 
mladší sporitelia.
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NBS VARUJE. 
STRATY SLOVÁKOV NA 
FOREXE RASTÚ

FINANCIE	· NBS varuje. Straty Slovákov na Forexe rastú

Princíp spočíva vo výmene jednej meny za 
druhú, samozrejme, s predpokladom, že hod-

nota nadobudnutej meny v čase narastie nad 
hodnotu ponúkajúcej meny. Následne obchodník 
inkasuje zisk len vďaka priaznivému vývoju vý-
menného kurzu. Samotný opis znie až príliš dobre 
na to, aby to bola úplná pravda. Háčik rýchleho zá-
robku sa ukrýva práve v neustálej obmene a vývoji 
trhu a samotných menových kurzov.

Na menový kurz vplýva najmä dopyt po kon-
krétnej mene a následná miera kolísania meny 

zvaná volatilita. V praxi teda platí, že čím vyšší do-
pyt po mene, tým vyššia volatilita, a teda pravde-
podobnosť výnosu či straty. Najviac volatilné meny 
sú, prirodzene, americký dolár a euro.

Ďalším výrazným činiteľom je miera inflácie, 
a teda miera rastu cenovej hladiny. Ako taká patrí 
medzi hlavné makroekonomické indikátory stabi-
lity krajiny. Mena, ktorá zaznamenáva vyššiu mie-
ru inflácie, je znevýhodnená oproti mene s nižšou 
mierou inflácie. Pri porovnaní dvoch ekonomík 
s rozdielnymi infláciami teda víťazí tá, ktorá má 

Autor:	Marek	Hronec

Národná banka Slovenska (NBS) vydala 
v priebehu uplynulého týždňa vyhlásenie 
o rizikách obchodovania so spoločnosťou 
Questra v súvislosti s jej pochybnými 
praktikami. Pár dní nato následne NBS dvíha 
varovný prst pre všetkých, ktorých láka vidina 
ľahkého a rýchleho zárobku prostredníctvom 
obchodovania Forex (Foreign Exchange). 
Podľa štatistík samotnej NBS bol na Slovensku 
v poslednom období zaznamenaný zvýšený 
dopyt po obchodovaní s peňažnými menami.
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vďaka nižšej inflácii vyššiu konkurenčnú a stabil-
nejšiu schopnosť.

Do procesu vývoja meny v neposlednom rade 
vstupuje aj úroková miera. Tá je stanovená centrál-
nymi bankami po celom svete. Európska centrálna 
banka (ECB) v zmysle udržiavania cenovej stability 
stanovuje úrokovú mieru pre všetky členské štáty 
Eurosystému. Mena s vyššou úrokovou mierou je 
pre obchodníka lákavejšia, keďže jeho zárobok sa 
odvíja najmä od úrokových rozdielov medzi dvo-
ma menami. Centrálne banky sa snažia ponechať 
meny napospas účinkom trhových síl, no niekedy 
je potrebné zakročiť a zasiahnuť tak nepriamo do 
Forex trhu.

V konečnom dôsledku, pri obchodovaní na 
Forexe je okrem spomenutých ekonomických veličín 
dôležité sledovať aj ekonomický rast krajiny, ktorej 
mena je obchodovaná, mieru nezamestnanosti či 

vývoj miezd. Všetky tieto indikátory do určitej mie-
ry ovplyvňujú vývoj kurzu a je na posúdení investo-
ra, akú mieru vplyvu im prikladá.

Analýzu daných informácií je náročné vykoná-
vať počas obedných prestávok v práci či po večeroch 
pri sviečke. Ide o sofistikovanú prípravu a chce to 
čas pochopiť všetky zákonitosti Forexu. NBS upo-
zorňuje na vysokú rizikovosť daných aktivít a va-
ruje pred možnou vysokou finančnou stratovosťou 
subjektov, ktoré sa rozhodli obchodovať na Forexe. 
Následne sa odvoláva na nespĺňanie zákonných po-
žiadaviek spoločností, ktoré ponúkajú internetové 
platformy na obchodovanie a lákajú začínajúcich in-
vestorov na vidinu vysokého zhodnotenia, ba priam 
až garantovaných výnosov. Je však nutné spome-
núť, že nie všetci poskytovatelia platforiem konajú 
nezákonne. Na mieste je pozornosť a zdravý úsudok 
obchodníka.                                                                  
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FINANCIE	· Finančný agent je pri životnom poistení nezastupiteľný

Kým trend pri iných druhoch poistení 
jasne smeruje k digitalizácii, možností 
na uzatvorenie životného poistenia 
online nie je veľa. Dôvodom nie je 
len konzervatívnosť Slovákov, ale 
potreba súčinnosti človeka 
s človekom aj v 21. storočí.

náročné a tento servis zabezpečuje 
práve finančný agent,“ hovorí Helena 
Kanderková, špecialistka externej 
komunikácie Allianz – Slovenskej 
poisťovne. 

Rozhoduje teda predstavenie pro-
duktu ľudskou rečou a nielen strohé 
„vysypanie“ základných parametrov. 
Dôležité je aj poctivé a komplexné 
servisovanie produktu počas celej 

finančný agent vie klientovi celý 
produkt komplexne predstaviť, pre-
brať s ním jednotlivé riziká a vypra-
covať mu ponuku podľa potrieb aj 
očakávania do budúcnosti. Takisto 
vie pružne reagovať na meniace sa 
potreby klienta alebo zmeny, ktoré 
v jeho živote nastanú. Všetky potreb-
né náležitosti ohľadom poistných pl-
není, zmien na zmluve až po zmenu 
pripoistení, sú pre bežného klienta 

Úloha	agenta	naberá	
na	význame
Podiel poistných produktov, ktoré je 
možné uzatvoriť online, narastá, no 
životné poistenie akoby trend digi-
talizácie zatiaľ obchádzal. Dôvodom 
rozhodne nie sú absentujúce technic-
ké možnosti. Pri takom komplexnom 
produkte, akým je oblasť životného 
poistenia, však naberá na význa-
me oblasť poradenstva. „Skúsený 

Autor:	Marek	Mittaš

FINANČNÝ AGENT 
JE PRI ŽIVOTNOM POISTENÍ 
NEZASTUPITEL'NÝ
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poistiť sa potrebujú špecifickú radu. 
Aj keď si naštudujú ponuky a mož-
nosti poistenia online, informáciám 
často detailne nerozumejú. Živý kon-
takt s poradcom a konzultácia s od-
borníkom sú pre ich správne rozhod-
nutie o poistke nevyhnutné,“ dodáva 
Beata Lipšicová, PR konzultant pois-
ťovne UNIQA.

Kvalitných	finančných	
agentov	trh	potrebuje
Rodinný a spoľahlivý finančný agent 
nemá svoje miesto len pri životnom 
poistení. Konzultácia s odborníkom 
je niekedy prospešná aj pred uzatvá-
raním nenáročného cestovného po-
istenia. Vyhne sa napríklad duplicit-
nému poisteniu liečebných nákladov, 
ktoré zvykne byť súčasťou platobnej 
karty. Práve tu rastie postavenie 
dobrých rodinných agentov, ktorí 
poskytnú klientovi okrem životného 
poistenia celý poistný servis, ktorý 
potrebuje. „Naše skúsenosti hovoria, 
že aj napriek tomu, že Slováci vymo-
ženosti internetu využívajú a radi si 
ponuky poistenia pozrú online, sú vo 
svojej podstate stále konzervatívni. 
Potrebujú kontakt s obchodníkom 
a vo všeobecnosti stále veľmi často 
dohadujú poistenie či už priamo v po-
bočkách, alebo cez sprostredkovate-
ľov,“ uzatvára Beata Lipšicová.         

rizík či správna výška poistných súm. 
Tieto aplikácie dokonca využívajú aj 
samotní agenti, no pre bežného člo-
veka, ktorý sa vo financiách nevyzná, 
nepredstavujú riešenie, ktoré by do-
kázal plnohodnotne využiť. „U laickej 
verejnosti by mohol nastať problém 
v správnom porozumení odbornej 
terminológie, zohľadnení všetkých 
faktorov rodinných financií, prípadne 
nízkej finančnej gramotnosti samot-
ného obyvateľstva. Agent je potrebný 
aj pri správnom nastavení výšky po-
istných súm, čo má vplyv aj na celko-
vé poistné a eliminuje možnú nespo-
kojnosť klienta,“ hovorí Ing. Daniela 
Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Dosiahnuť	spokojnosť	
klienta	je	základ
Životné poistenie sa podstatne líši 
od iných typov poistenia, pretože 
zohľadňuje individuálne potreby 
človeka aj jeho zdravotný stav či ro-
dinné vzťahy. Zo skúseností Allianz 
– SP vyplýva, že preto samotní klienti 
vyhľadávajú skôr pomoc kvalifikova-
ného agenta, ktorý im vie pripra-
viť riešenie na mieru podľa potrieb 
a očakávaní. Vtedy nadobudnú pocit 
spokojnosti. Na tom by mala stáť aj 
asistencia a spolupráca finančného 
agenta s klientom pri uzatváraní ži-
votného poistenia. „Pri komplexných 
a dlhodobých produktoch, ako je na-
príklad životné poistenie, sa budú 
klienti vždy chcieť poradiť so „živým 
poradcom“, ktorý pozná ich situáciu, 
potreby aj očakávania do budúcnosti, 
ktorý sa im vie navyše prispôsobiť 
aj časovo,“ predpokladá vývoj situá-
cie Helena Kanderková. Klient získa 
presvedčenie o vhodnosti produktu 
pre jeho potreby, a to mu vie poskyt-
núť len konzultácia s odborníkom. 
„Ľudia veľmi často pred rozhodnutím 

jeho dĺžky trvania. Aj to je parame-
ter, ktorý žiada čoraz viac klientov od 
svojich agentov. Počítač také niečo 
nedokáže, hoci vie poslať newsletter 
s novou ponukou služieb aj zaslať do-
kumenty na vypísanie.

Algoritmus	agentov	
nevytlačí
V súčasnosti je na realitu každoden-
ného života a rôzne potreby klienta 
schopný reagovať aj počítačový al-
goritmus. Zvládne pripraviť porov-
nania, predstaviť výhodné riešenie 
a poisťovni šetrí náklady. Napriek 
tomu povolaniu finančného agenta 
nehrozí zánik. „Rozdiel medzi po-
nukou vygenerovanou softvérom 
a ponukou pripravenou na základe 
kvalifikovaného rozhovoru s poisťo-
vacím poradcom je v správnom po-
chopení súvislostí v rámci rozhovoru 
o bežnom živote a doplnení poistenia 
rizík, ktoré algoritmus na základe 
vstupných údajov nevyhodnotil ako 
potrebné,“ hovorí o špecifickej úlohe 
agenta Nosková Illášová, hovorkyňa 
poisťovne Kooperativa.

Počítačovo sa síce dá nastaviť naprí-
klad metodika výberu potrebných 

Všetky potrebné 
náležitosti ohľadom 
poistných plnení, zmien 
na zmluve až po zmenu 
pripoistení, sú pre 
bežného klienta náročné.

Ľudia veľmi často pred 
rozhodnutím poistiť 

sa potrebujú 
špecifickú radu.
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POSKYTOVANIE HYPOTÉK 
SA MENÍ, ZÍSKAŤ ÚVER 
BUDE ŤAŽŠIE

BANKY	A POISŤOVNE	· Poskytovanie hypoték sa mení, získať úver bude ťažšie

Začal sa nový režim obozretného 
poskytovania hypoték. Na čele týchto zmien 
stojí Národná banka Slovenska (NBS), ktorá 
dáva pozor na to, aby banky na Slovensku 
poskytovali úvery obozretne. K úveru na 
bývanie sa vzhľadom na nové pravidlá 
budú klienti dostávať o čosi ťažšie.  

Autor:	Ján	Beracka

Obmedzenie	vysokých	hypoúverov
Budúci klienti bánk, ktorí plánujú čerpať úver na 
bývanie, jednoducho potrebujú vlastné prostriedky 
a nemôžu sa výlučne spoliehať na úver. Banky totiž 
musia pozorne sledovať zloženie portfólia svojich 
úverov a sledovať ukazovateľ Loan to Value (LTV). 
Tento indikátor v percentuálnom vyjadrení hovorí 
o tom, aký vysoký je úver v porovnaní s hodnotou 
nehnuteľnosti, na ktorú je zriadené záložné právo. 
Úvery s LTV medzi 90 % až 100 % majú tvoriť iba 
10 % portfólia poskytnutých úverov banky. NBS 
zároveň odporúča, aby podiel úverov s LTV na 
úrovni medzi 80 % až 100 % nepresahoval výšku 
40 %. Toto opatrenie má postupný nábeh, keďže do 
júla 2017 môže v duchu odporúčaní NBS byť podiel 
týchto úverov 50 %. 

V praxi to znamená, že naďalej bude možné získať 
z úveru aj celú sumu na kúpu nehnuteľnosti, zá-
sadne sa však obmedzí počet klientov, ktorí túto 
možnosť dostanú. Zjednodušene sa dá povedať, že 
túto možnosť bude mať len jeden z desiatich klien-
tov, úver s LTV do 80 % získajú od leta iba štyria 
z desiatich klientov. 

Zavádzanie noviniek sa začalo 
už skôr, sprísňovanie pravidiel 

bude naďalej postupné.
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Záujemcovia o bývanie tak nezriedka budú musieť 
siahnuť po doplnkovom úvere. Ten však môže byť 
menej výhodný, keďže do úvahy prichádza naprí-
klad spotrebný úver. 

Opatrenie týkajúce sa ukazovateľa LTV má po-
silniť stabilitu bankového sektora. Bezpečnostný 
mechanizmus spojený s LTV sa dá ilustrovať na 
modelovej situácii, keď dlžník svoje záväzky ne-
plní. Ak klient, ktorý čerpal úver napríklad s LTV 
vo výške 50 %, svoj úver nespláca, banka sa to 
s ním najprv pokúša riešiť, ak to však inak nejde, 
finančný dom si uplatní svoje záložné právo. LTV 
na úrovni 50 % zjednodušene znamená, že v tomto 
hypotetickom prípade banke postačí predať túto 
nehnuteľnosť za polovicu jej hodnoty a získa tak 
späť prostriedky, ktoré klientovi poskytla. 

Vytváranie	rezervy
Okrem toho, že klienti nezískajú všetky potrebné 
prostriedky z hypotekárneho úveru, bude potreb-
né, aby mali k dispozícii dostatočnú rezervu. Banka 
v tomto prípade sleduje podiel všetkých splátok 
k čistému príjmu, ktorý je však znížený o výšku ži-
votného minima. Aj toto pravidlo nabieha do praxe 
postupne. Od marca platí, že tento podiel nemô-
že byť vyšší ako 95 %, výška rezervy je teda 5 %. 
Táto rezerva sa bude postupne zvyšovať a od 1. júla 
2018 bude vo výške 20 %. 

Stresové	testovanie	
V čase nízkych úrokových sadzieb majú hlavu 
v smútku sporitelia, naopak tešia sa práve dlžní-
ci. V takej situácii sa eurozóna nachádza práve 
teraz. Banky však musia zabraňovať bezbrehému 
čerpaniu úverov, ktoré v súčasnosti vyzerajú atrak-
tívne. Žiadatelia o hypotekárny úver budú preto 
podstupovať záťažové testovanie. Tieto testy budú 
skúmať, či klienti zvládnu svoje záväzky aj v čase, 
keď aktuálne platná úroková sadzba stúpne o dva 
percentuálne body. V prípade úveru s úrokom na-
príklad 1,59 %, bude banka modelovať schopnosť 
klienta splácať úver pri úrokovej sadzbe 3,59 %. 

Záťažový test môže byť skutočne ťažkou 
skúškou pre klientov, ktorí čerpajú zvýhodnenú 
hypotéku pre mladých. Toto pravidlo je totiž nasta-
vené tak, že banka skúma navýšenie sadzby, ktorá 

nie je znížená. Ak má mladý klient na stole úver 
s úrokovou sadzbou 4 %, štátna podpora a banka 
túto sadzbu znížia spolu o tri percentuálne body 
na 1 %. V záťažových testoch však banka overuje 
schopnosť splácať úver so sadzbou 6 %. 

Deklarovanie	príjmu
Zmeny pri preukazovaní príjmu sa dotýkajú za-
mestnancov aj podnikateľov. V prípade zamestnan-
cov finančný dom podľa nových pravidiel overuje 
príjmy zamestnanca za uplynulých šesť mesiacov, 
pričom pôvodne sa brali do úvahy iba tri mesiace. 

Banky si zároveň posvietia na premenlivosť 
podnikania, keďže aj príjmy podnikateľov sa budú 
posudzovať prísnejšie. Podnikateľ bude musieť 
okrem daňového priznania za minulý rok banke 
doložiť aj ďalšie dokumenty, ktoré potvrdia, že 
výška jeho príjmu v reálnom čase zásadne nekle-
sá. Banka bude teda požadovať napríklad výpisy 
z účtov. 

Nebytové	priestory
Nebytové priestory, napríklad apartmány, môžu 
byť taktiež financované hypoúverom, obdobie 
splatnosti tohto úveru však podľa nových pravidiel 
je maximálne osem rokov. 

Zmeny	nie	sú	nárazové
Dostať sa k hypotekárnemu úveru bude jednoducho 
ťažšie. „Klientov sa tieto zmeny dotknú prevažne ne-
gatívne. Banky im totiž pri rovnakom príjme poskyt-
nú oveľa nižšiu hypotéku ako v minulom roku,“ zdô-
razňuje analytik Fincentra Peter Világi. Dodáva však, 
že sprísnenie podmienok nebude nárazové. Banky už 
novinky priebežne zavádzali od začiatku tohto roka. 
Podmienky sa teda postupne sprísňovali už v prvých 
mesiacoch roka.                                                             

Poskytovanie hypoték sa mení, získať úver bude ťažšie ·	BANKY	A POISŤOVNE

Klienti pri rovnakej výške príjmu 
v duchu nových pravidiel získajú 

nižšiu hypotéku ako doposiaľ.
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PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO: 
JEDEN Z DÔVODOV, PREČO SA 
OPLATÍ BYŤ BOHATÝ!

BANKY	A POISŤOVNE	· Privátne bankovníctvo: Jeden z dôvodov, prečo sa oplatí byť bohatý!

Rozdeľovanie klientov na základe ich majetku 
nie je pre banky nič nové. Pre ľudí, ktorí 
svoje úspory nepočítajú na stovky, ponúkajú 
svet neobmedzených možností. Zdravie 
a šťastie si za peniaze stále nekúpite, ale 
o všetko ostatné sa postará privátny bankár. 

Banking na Slovensku je na úrovni 
200-tisíc eur pod ich správou, ale 
priemerne majú klienti uložených 
takmer pol milióna eur.

Diskrétnosť	a bezpečie
Dva hlavné piliere, na ktorých pri-
vátna banková starostlivosť stojí. 
Ľudia s nadštandardnými príjmami 
považujú absolútnu diskrétnosť za 
samozrejmosť. Aj preto je podľa slov 
M. Kaňovej už samotné vedenie klien-
ta v bankových systémoch v diskrét-
nom režime. Dôvodom diskrétnosti 
nie je len ochrana majetku, ale aj fakt, 
že bankár sa pre klienta stáva takmer 
rodinným partnerom, keďže služby 
poskytuje aj rodinným príslušníkom.

orientuje na bonitnejšiu klientelu. 
Pojem privátne bankovníctvo však 
dnes v praxi uplatňujú aj iné sloven-
ské banky. Vložený majetok je mini-
málne od 200-tisíc eur. Niekedy sa 
však hodnotí nielen priamy peňaž-
ný vklad, ale aj potenciál. „Klientmi 
privátneho bankovníctva sa môžu 
stať aj ľudia s perspektívou v krát-
kom čase splniť kritérium napríklad 
tým, že využívali služby privátneho 
bankovníctva v iných bankových do-
moch, majú zaujímavé príjmy, dočas-
ne investovali do nehnuteľností a po-
dobne,“ vysvetľuje Michaela Kaňová, 
riaditeľka Erste Private Banking na 
Slovensku. Napríklad hranica pre 
vstup medzi klientov Erste Private 

Poschodie	pre	„horných	
desaťtisíc“
Najbohatší Slováci už dávno necho-
dia do banky a nekonzultujú svo-
je investičné zámery v pobočkách. 
K dispozícii im je 24 hodín denne 
osobný bankár s fundovaným pora-
denstvom a exkluzívnymi ponukami. 
Dostať sa do elitného klubu a získať 
prestížne bonusy niečo stojí. „Na 
získanie služieb privátneho bankov-
níctva nie sú stanovené striktné pra-
vidlá. Jedným z rozhodujúcich fakto-
rov je objem majetku, ktorý dokáže 
klient deponovať do banky na účely 
jeho správy a zhodnocovania,“ hovo-
rí Anna Macaláková, riaditeľka J&T 
Banky, ktorá sa už od svojho vzniku 

Autor:	Marek	Mittaš
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Privátne bankovníctvo: Jeden z dôvodov, prečo sa oplatí byť bohatý! ·	BANKY	A POISŤOVNE

pomáhame hľadať možnosti, ako si 
svoj majetok užívať a obohatiť svoj 
voľný čas,“ hovorí A. Macaláková. 
To, samozrejme, pri každej banke 
znamená odlišnú ponuku služieb, 
no najčastejšie ide o concierge služ-
by, daňové a právne konzultácie, 
služby spojené s investovaním do 
nehnuteľností, drahých vín, ume-
nia, špeciálne dovolenkové ponuky, 
úschovu zlatých odliatkov v banke, 
investovanie do diamantov a podob-
ne. „Ak klient napríklad chce ísť na 
vypredaný koncert, úlohou privátne-
ho bankára je zabezpečiť lístky. Ak 
chce klient otvoriť galériu, môže mu 
pomôcť vyhľadať vhodný priestor či 
zabezpečiť konzultácie u kunsthis-
torikov, s ktorými sa môže poradiť 
o výbere konkrétnych diel,“ uvádza 
príklady Kaňová. Samozrejme, tieto 
aktivity nevykonáva privátny bankár 
sám, ale má k dispozícii celý tím ľudí 
ako v rámci banky, tak aj v rámci spo-
lupracujúcich organizácií. Pre klien-
ta to však znamená nadštandardný 
servis naviazaný na nadštandardné 
zhodnocovanie majetku.                  

strán. Otvorená architektúra umož-
ňuje klientom nakúpiť akýkoľvek 
obchodovaný cenný papier. Privátne 
bankovníctvo je aj o aktívnom vy-
hľadávaní investičných príležitostí. 
„Nedávno sme reagovali na očakáva-
nia ekonómov týkajúce sa odstúpe-
nia Českej národnej banky od kurzo-
vého záväzku voči euru a pripravili 
sme investičný certifikát naviazaný 
na akcie jednej z najvýznamnejších 
energetických spoločností. Celú emi-
siu v hodnote 2,6 milióna eur sme 
vypredali v priebehu dvoch dní,“ ho-
vorí M. Kaňová o bežnej praxi privát-
neho bankára. 

„Benefitom je otvorená štruktú-
ra investičných produktov, vďaka 
čomu sa nám darí flexibilne reago-
vať na pohyby na trhu a priniesť 
klientom zaujímavý výnos aj v čase 
poklesu úrokových sadzieb ale-
bo nestabilnej situácie v okolitých 
štátoch,“ dodáva Mária Mahútová 
z Tatra banky. Práve vďaka takejto 
aktívnej bankovej politike je možné 
majetok zhodnocovať naozaj nad-
štandardne. „Najvyšší prínos je pro-
fesionalita, odbornosť, f lexibilita 
a ústretovosť. V nemalej miere je to 
aj úspora času klientov, keďže pri-
vátny bankár zabezpečuje sledovanie 
vývoja klientovho portfólia na den-
nej báze,“ dodáva Blažena Strečanská, 
vedúca oddelenia privátnych klientov 
z VÚB banky. To znamená, že o svo-
je peniaze má klient vždy postarané 
bez toho, aby sa o ne musel zaujímať. 

Služby	pre	lepší	život
Privátne bankovníctvo rozhodne 
netreba okliešťovať iba na oblasť fi-
nancií. Pre klientov je pripravený 
plný rozsah doplnkových služieb. 
„Hovoríme o manažmente životného 
štýlu. V rámci vzťahu s partnermi im 

„Privátny bankár pozná potreby svoj-
ho klienta, jeho podnikanie, zázemie, 
záujmy a životný štýl. Pravidelne 
analyzuje aktuálny stav finančných 
trhov aj investičných príležitostí a na 
základe týchto poznatkov vytvára na 
mieru šitý prehľad o možnostiach 
v investovaní, správe a ochrane ma-
jetku. Komunikácia vždy rešpektuje 
hlavné atribúty privátneho bankov-
níctva, a to bezpečnosť a diskrétnosť,“ 
dodáva A. Macaláková. Vďaka tomu 
klient získava voľnosť a čas, keď sa 
môže venovať tomu, čo potrebuje.

Bohatí	ešte	bohatšími
Poslaním privátneho bankovníctva 
je nielen vytvoriť priestor na intím-
nejšiu komunikáciu klienta s bankou, 
ale ponúknuť aj nové formy zhod-
notenia majetku. Bohatí totiž vedia, 
že termínovaný vklad pre nich nie 
je riešenie. Vďaka individuálnemu 
prístupu získavajú možnosť zhod-
notenia financií, ktoré sú pri malých 
finančných objemoch nedostupné. 
Často je možné spojiť s investova-
ním aj záľuby. Využívajú sa všetky 
dostupné finančné aj nefinančné 
nástroje vrátane produktov tretích 

Privátny bankár pozná 
potreby svojho klienta, 
jeho podnikanie, 
zázemie, záujmy 
a životný štýl.

Ak klient napríklad 
chce ísť na vypredaný 

koncert, úlohou 
privátneho bankára 
je aj zabezpečiť pre 

neho lístky.
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NA KYBERÚTOKY 
REAGUJÚ AJ 
POISŤOVNE

BANKY	A POISŤOVNE	· Na kyberútoky reagujú aj poisťovne

Už dávno neplatí, že za dverami svojho bytu či 
kancelárie je človek v bezpečí. V elektronickej 
dobe sú ľudia v nebezpečenstve, pokiaľ sú 
neopatrní, v podstate neustále... Aj preto 
je vo februári Deň pre bezpečnejší internet 
(8. 2.). Ak však predsa kyberpriestor 
škodu spôsobí, môže s tým pomôcť aj 
poistenie. Sprostredkovatelia a agenti 
sa môžu chrániť napríklad v prípade 
úniku osobných údajov klientov. 

Autor:	Ján	Beracka

Poistný sektor už v súčasnosti pojem „kyber-
netické riziká“ skutočne pozná. Medzi kyber-

netické riziká patrí možný únik, strata, zneuži-
tie či odcudzenie citlivých a osobných údajov a dát 
z počítača či mobilu. Zároveň potenciálnym cieľom 
útoku môže byť virtuálna identita či profil na sociál-
nych sieťach. Kybernetické útoky môžu spôsobiť 

finančné škody, prípadne poškodiť dobrú povesť. 
O peniaze môže používateľ internetu prísť, ak na-
príklad odhalí útočníkovi údaje k účtu, alebo aj pri 
internetových nákupoch. 

„Poistením kybernetických rizík si typicky kupuje-
te ochranu v dvoch oblastiach: poistenie právnej 
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ochrany a náhradu utrpenej finančnej škody,“ ho-
vorí Viera Mamojková, finančná analytička OVB 
Allfinanz Slovensko. „Kybernetické škody sa riešia 
v prvom rade pomocou právnych nástrojov. Preto 
poistenie z jednej časti kryje právne zastupovanie 
a znalecké posudky. Tieto náklady sa môžu vyšpl-
hať až do tisícok eur. Poisťovne zároveň ponúka-
jú ako bonus pre klienta neobmedzenú linku pre 
právne poradenstvo. Druhá časť poistenia sa stará 
o náhradu finančnej škody, ktorú vám kyberútok 
spôsobil,“ dopĺňa. 

Podnikatelia sa môžu chrániť pred únikom citlivých 
údajov svojich klientov, ale aj pred ďalšími rizikami. 
Poistenie pre podnikateľov pomáha zmierniť nie-
len finančné vplyvy úniku, straty, zneužitia či od-
cudzenia dát, ale tiež vplyvy na IT systémy a dobrú 
povesť firmy. 

Z podobného súdka ako poistenie kybernetic-
kých rizík je smart poistenie, ktoré chráni hard-
vér. Kryje škody, ku ktorým došlo v dôsledku 
pádu, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou 
obsluhou, nárazom, mechanickým poškodením 

alebo vplyvom vody, vlhkosti či tekutiny. Ide 
práve o taký typ škôd, na ktoré sa nevzťahuje 
záruka.

O	zásadách	bezpečného	správania	
v kyberpriestore	hovorí	expert	Ondrej	
Macko	z	TouchIT:
„Základnou podmienkou je používanie vhodné-
ho antivírusového systému, ktorý zaistí ochranu 
pred škodlivým softvérom stiahnutým do počíta-
ča. Súčasné nástroje označené ako CyberSecurity 
alebo InternetSecurity potom riešia aj problém 
v súčasnosti dosť rozšíreného ransomware. Je 
to program, ktorý zakóduje údaje na vašom po-
čítači a pokiaľ ich chcete naďalej používať, mu-
síte zaplatiť útočníkom „výpalné“. Dobrou, ale 
nie celkom účinnou ochranou je nenavštevovať 
zo svojho hlavného počítača niektoré „šteklivé“ 
stránky, nesnažiť sa používať pôvodne platené 
programy ako upravené do podoby neplatených. 
Rovnako používanie hesiel by sa malo riadiť as-
poň základnými pravidlami – nie jedno heslo na 
všetky služby, a zadané heslo by sa malo meniť 
aspoň raz za pol roka. Heslá by nemali byť napí-
sané na papieri pri počítači, ideálnym riešením 
je správca hesiel, ktorý si pamätá, aké heslo ste 
na ktorej službe zadali a pomôže vám aj s ich 
zmenou. Pozor na niektoré často zabudnuté za-
riadenia, cez ktoré sa dostane útočník do vašej 
siete. Typicky je to router s menom a heslom od 
výrobcu, tlačiareň pripojená do počítačovej siete 
bez hesla a podobne. 

Ešte účinnejšou pomocou je používanie zdravého 
sedliackeho rozumu – neklikať na všetko, čo vidím 
na webovej stránke, neotvárať podozrivo dobre 
označené prílohy v mailoch najmä od neznámych 
ľudí a určite hneď neinštalovať nový „kodek“ alebo 
prehliadač obrázkov na to, aby som si pozrel nejaký 
obrázok či spustil video. V súčasnom internetovom 
svete nič nie je zadarmo, aj samotnou návštevou 
na obyčajnej stránke bez akéhokoľvek klikania ne-
chávate digitálne stopy, ktoré sa dajú využiť napr. 
na spresnenie vášho profilu na internete. A to je 
tovar, ktorý sa dá predať zadávateľom internetovej 
reklamy.“                                                                        
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MODERNÝ SPÔSOB POISTENIA 
VÁŠHO BÝVANIA JE DOMOV IN 
OD SPOLOČNOSTI AXA

je napríklad poistenie škôd spôsobe-
ných búrlivým vetrom s rýchlosťou 
už od 60 km/h, výmena potrubia v 
prípade vodovodnej škody až do 12 
metrov, uhradíme poškodenú fasá-
du alebo zatečenie v prípade zrážok. 
Škody spôsobené povodňou alebo zá-
plavou poisťujeme do 100 % dohod-
nutej poistnej sumy. Požiadavky na 
zabezpečenie bytu sú taktiež nasta-
vené zaujímavo. V prípade krádeže 
plníme do limitu splnenia požiada-
viek na zabezpečenie.

Spomenuli	ste	nastavenia	
v	produkte,	ktoré	chránia	
klienta.	V	čom	spočívajú?	
Tie sa týkajú aj samotného sprostred-
kovateľa, ktorý potrebuje mať isto-
tu, že produkt je nastavený tak, aby 
chránil klienta a minimalizuje riziko 
nesprávneho výberu produktu zo 
strany sprostredkovateľa. Pri poiste-
ní Domov IN vieme garantovať výšku 
poistnej sumy, v prípade jej prepoč-
tu cez náš elektronický systém AXA 
Studio takto určenú poistnú sumu 
následne každoročne indexujeme, čo 
klientovi a sprostredkovateľovi dáva 

určenie poistnej sumy. Staršie zmlu-
vy tiež nechránia dnešnú hodnotu. 
Ak neobsahujú indexáciu, je dôleži-
té, aby ich spros-tredkovateľ po čase 
prepracoval.

AXA	spustila	predaj	
nového		poistenia	majetku	
Domov	IN.	V	čom	je	rozdiel	
oproti	predchádzajúcemu	
produktu?	
Tak isto, ako sme pri inovácii v pois-
tení vozidiel Auto GO stavili na mož-
nosť výberu zo širokej škály rizík, 
aj teraz sme uviedli na trh niektoré 
nové riziká a zaviedli mechanizmy, 
ktoré chránia klienta pred nepríjem-
nými prekvapeniami v prípade poist-
nej udalosti. Klient si môže vybrať 
z variantov poistenia od základnej 
ochrany až po maximálnu, podľa 
vlastných preferencií. Variant MINI 
obsahuje základný rozsah poistení. 
Vo variantoch KLASIK a MAXI už 
klienti nájdu napríklad aj predĺženú 
záruku na domáce spotrebiče alebo 
poistenie elektroniky a športových 
potrieb v trvalo obývanej domác-
nosti bez limitu plnenia. Novinkou 

O	novinkách	v	poistení	
majetku	od	spoločnosti	
AXA	sme	sa	porozprávali	
s	Jánom	Kusým,	riaditeľom	
pre	obchod	neživotného	
poistenia	AXA	poisťovne.	
Uvedomujú	si	klienti	
dôležitosť	poistenia	
vlastného	majetku?	
Hodnotu majetku ľudia vnímajú 
a postupne sa zlepšuje aj kvalita 
ponúkaných produktov zo strany 
poisťovní. Klienti si však niekedy ne-
uvedomujú, aké dôležité je správne 

Zdroj:	AXA
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nedodania tovaru v očakávanej 
kvalite.

Aký	je	teda	Domov	IN?
Je to produkt, po ktorom by mal 
sprostredkovateľ určite siahnuť. 
Chráni nielen klienta, ale aj jeho 
samotného.

napríklad pre prípad sporov s ná-
jomcami alebo pracovno-právnych 
sporov. Pripoistenie je možné tiež 
kombinovať so špeciálnym poiste-
ním bezpečného nákupu na inter-
nete – SAFE ONLINE, ktoré klienta 
ochraňuje pred zneužitím platobného 
prostriedku alebo napríklad v prípade 

istotu, že klient nebude podpoistený. 
V prípade, že si klient určí poistnú 
sumu sám, ak rozdiel medzi pois-
tenou hodnotou a poistnou sumou 
nebude väčší ako 20 %, AXA taktiež 
nebude uplatňovať podpoistenie. Pre 
klientov s nižšou poistenou hodno-
tou majetku sme zaviedli absolút-
nu novinku v niektorých položkách 
plnenia – percentuálne ohraničenie 
a garanciu minimálnej výšky daného 
limitu.

Aké	novinky	ponúkate	
v	oblasti	občianskej	
zodpovednosti	za	škodu?
Občianska zodpovednosť za ško-
du je zadarmo poistená na základ-
ný limit 40 tis. EUR vo variantoch 
KLASIK a MAXI. Ďalšou novinkou je 
možnosť rozšírenia na variant PLUS 
s poistnou sumou 200 tis. EUR ale-
bo EXTRA s poistnou sumou 400 tis. 
EUR. Tieto varianty je možné uza-
tvoriť aj samostatne. Zaujímavá je 
aj definícia poistených osôb, kde ako 
poistené osoby definujeme nie-len 
poisteného, ale aj všetky osoby žijú-
ce v jeho domácnosti, vrátane osôb, 
ktoré na pokyn poisteného opatrujú 
jeho byt alebo sa starajú o jeho deti. 
Územnou platnosťou je EÚ, v rámci 
sublimitu aj celý svet s výnimkou 
Severnej Ameriky. Súčasťou zodpo-
vednosti za škodu je aj nemajetko-
vá ujma. V produkte Domov IN je 
možná voľba aj nulovej spoluúčasti 
a dôraz sme tiež kládli na možnosti 
pripoistenia.

Napríklad?
K poisteniu majetku je možné uza-
tvoriť aj poistenie právnej ochrany 
pre celú rodinu. Klient tak môže 
mať na jednej zmluve poistené nie-
len svoje bývanie, ale zabezpečí sa 



Marec/Apríl 201748

MANAŽÉRSKE ŠARÁDY 

2016/2017 

LÍDRI	· Manažérske šarády 2016/2017 

Rok 2016, ale už aj rok pomerne „mladý“, 
rok 2017 priniesli niekoľko zmien na 
kľúčových postoch finančných manažérov 
pôsobiacich na Slovensku. Na trhu začali 
pôsobiť aj nové finančné spoločnosti. 

Autor:	Marek	Mittaš

Colliers International Group je glo-
bálnym lídrom v oblasti komerčných 
realitných služieb. Od februára tohto 
roku nastúpil do oddelenia adminis-
tratívnych priestorov Juraj Puchel, 
ktorý bude na pozícii Senior Associate 
poskytovať kompletné poradenstvo 
pre klientov v oblasti kancelárskych 
priestorov. V jeho kompetencii bude 
sprostredkovanie služieb prenájmu, za-
stupovanie prenajímateľov pri rokova-
niach s potenciálnymi nájomcami, ale 
aj strategické poradenstvo pre klientov.

Colliers	International	pod	
novým	vedením

Združenie	pre	bankové	karty	
vymenilo	predsedu
Koniec januára 2017 priniesol perso-
nálne zmeny do vedenia Združenia 
pre bankové karty. Novým predse-
dom sa stal Rastislav Vallo, vedúci 
oddelenia platobných kariet v Tatra 
banke. V  pozícii nahradil Ivana 
Kubaša. „Rád by som nadviazal na 
prácu Ivana Kubaša. V združení chce-
me našim členom naďalej poskytovať 
podporu v biznise, ako aj vzdelávať 
odbornú či širšiu verejnosť a propa-
govať platobné karty s cieľom rozši-
rovania ich vydávania a prijímania,“ 
vyhlásil na margo zvolenia Rastislav 
Vallo.

Ešte počas leta minulého roka na-
stala výrazná zmena vo vedení spo-
ločností Wüstenrot stavebná spori-
teľňa, a. s., a Wüstenrot poisťovňa, 
a. s. Mag. Rainer Hager, MBA sa 
rozhodol ukončiť svoje pôsobe-
nie na Slovensku v pozícii člena 
predstavenstva spoločností WSS 
a WP, a prijať ponuku v centrále ra-
kúskeho Wüstenrotu v Salzburgu. 
Odtiaľ dohliada na dcérske spoloč-
nosti na Slovensku, v Chorvátsku 
a v Maďarsku, pričom na Slovensku 
sa k 1. 6. 2016 stal ďalším členom 
dozornej rady Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne. Novým členom predsta-
venstva Wüstenrot poisťovne a pred-
stavenstva Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne sa k 1. 6. 2016 stal Mag. 
Christian Sollinger, CIIA.

Wüstenrot	s obmeneným	
predstavenstvom
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Niekdajšieho generálneho riaditeľa 
AXA ČR a SR Martina Vogla na pos-
te na sklonku roka 2016 vystriedal 
Robert Gauci, ktorý prišiel z AXA 
One Italy. „Som veľmi dobre oboz-
námený s výsledkami českej a slo-
venskej AXA za posledných päť rokov 
a rád by som pokračoval v rozvoji 
stratégie, ktorá je plne v súlade s mo-
jím vnútorným nastavením a očaká-
vaním. Teším sa na spoluprácu s čes-
kým a slovenským tímom a verím, 
že sa nám spoločne podarí stratégiu 
napĺňať i do budúcnosti,“ povedal 
Robert Gauci po zvolení.

Zmeny	v	predsedníctve	
Asociácie	dôchodkových	
správcovských	spoločností

AXU	ČR	A SR	vedie	nový	
generálny	riaditeľ

Nová	poisťovňa	na	
Slovensku
Od začiatku roka 2017 začala na 
Slovensku oficiálne pôsobiť pois-
ťovňa Premium Insurance Company 
Limited. Jej zameranie sa orientuje 
na prémiový segment neživotného 
poistenia. Hoci spoločnosť vznikla 
v Gibraltári, jej vlastníkmi sú štyria 
Slováci: Eva Juristová, Dušan Guľáš, 
Milan Pobjecký a Mojmír Vedej. Ide 
zároveň o konateľov spoločnosti 
Respect International.
 
Nová	 riaditeľka	Poštovej	
poisťovne
Od polovice  minulého roka  je 
Poštová poisťovňa pod vedením no-
vozvolenej riaditeľky a predsedníčky 
predstavenstva Zuzany Adamovej. 
Tá v rokoch 2003 až 2009 pôsobila 
v skupine ING (v súčasnosti skupina 
NN). Najskôr bola riaditeľkou pre 
životné poistenie a členkou pred-
stavenstva ING Životná poisťovňa, 
a. s., neskôr generálnou riaditeľkou 
ING dôchodková správcovská spo-
ločnosť, a. s.

Fincentrum	po	výmene
Počas júla 2016 bol Milan Repka od-
volaný z pozície generálneho riadite-
ľa a predsedu predstavenstva spoloč-
nosti Fincentrum, a. s. Na Slovensku 
prevzal vedenie jej zakladateľ Petr 
Stuchlík, ktorý sa stal predsedom 
predstavenstva. Členkou predstaven-
stva sa po novom stala JUDr. Zuzana 
Faltičková, doterajšia riaditeľka práv-
neho oddelenia.

Nová	spoločnosť	Brokeria
Od firmy Fincentrum sa ešte v roku 
2016 odtrhla obchodná skupina 
a v súčasnosti pôsobí v novovytvore-
nej spoločnosti Brokeria.                 

Február 2017 priniesol zmeny na čele 
Asociácie dôchodkových správcov-
ských spoločností. Novým predsedom 

predsedníctva ADSS je Marián 
Kopecký, ktorý sa v októbri 2015 stal 
generálnym riaditeľom a predsedom 
predstavenstva Allianz – Slovenská 
dôchodková správcovská spoločnosť, 
a. s., a podpredsedom predsedníctva 
ADSS je Vladimír Mlynek, ktorý je od 
januára 2016 generálnym riaditeľom 
a predsedom predstavenstva VÚB 
Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a. s.

Allianz	Slovenská	poisťovňa	
zlučovala	rezorty

K 1. novembru 2016 prišlo v poisťov-
ni Allianz k zlúčeniu dvoch rezortov 
do jedného. Konkrétne išlo o Rezort 
obchodu životných poistení a Rezort 
obchodu neživotných poistení, ktoré 
sa zlúčili, a vznikol Rezort obchodu. 
Ten vedie viceprezident a člen pred-
stavenstva Dušan Quis. Nová štruk-
túra tak vyzerá nasledovne:
Prezident Allianz – SP a predseda pred-
stavenstva – Todor Todorov 
Rezort všeobecných funkcií – Todor 
Todorov 
R ezort financií  a r iadenia r izík – 
Martin Wricke 
Rezort obchodu – Dušan Quis 
Rezort produktov a upisovania rizík – 
Jozef Paška 
Rezort prevádzky a informačných tech-
nológií – Viktor Cingel
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MONIKA GAVENČIAKOVÁ: 
POISTENIE MÁ SLÚŽIŤ 

POTREBÁM L'UDÍ

LÍDRI	· Monika Gavenčiaková: Poistenie má slúžiť potrebám ľudí

Je dynamická, ambiciózna a smelá. Miluje 
slobodu, nové výzvy a úprimnosť. 

V súčasnosti pracuje ako riaditeľka úseku 
externého obchodu ERGO Poisťovne, a. s., 

kde plánuje posúvať poistné produkty 
bližšie k ľuďom. Záleží jej na tom, aby 

poistenie slúžilo skutočným potrebám ľudí, 
a práve v tomto zmysle veľmi oceňuje svieži 

a inovatívny prístup poisťovne ERGO. 

Autor:	Redakcia	FinReport	

Foto:	ERGO	Poisťovňa,	a.	s.

nakoniec ocenila aj moja rodina. Na 
vysokú školu stavebnú som teda štu-
dovať nešla a rodičia si pre mňa ako 
trest vymysleli, že nastúpim pracovať 
do veľkej stavebnej spoločnosti, do 
Hydrostavu. Napokon sa to ukázalo 
ako veľmi prospešné. Riaditeľ, pod 
vedením ktorého som vtedy praco-
vala, postrehol, že inklinujem k fi-
nančným záležitostiam a že mi to 
dokonca aj celkom dobre ide. Bavilo 
ma organizovať nákup, predaj, riešiť 
cenotvorbu a „hrať sa“ s číslami. Sám 
mi teda dal odporúčanie, aby som sa 
venovala práve tomuto smeru a nie 

Ja som sa však snažila situáciu vy-
hodnotiť podľa vlastného uváženia. 
Skúsila som si predstaviť, ako by 
mala vyzerať moja budúcnosť. V tom 
čase som sa vlastne chcela najmä 
veľmi rýchlo osamostatniť a dobre 
zarábať. Z môjho malého prieskumu 
mi ako najperspektívnejšie odvetvia, 
ktoré by vyhovovali mojim predsta-
vám, vyšli poisťovníctvo, bankovníc-
tvo a zbrojársky priemysel. Nadchla 
som sa pre to a začala som si zisťo-
vať podrobnosti. Uvedomila som si, 
že bankovníctvo a poisťovníctvo je 
pre ženu vhodnejšie povolanie, čo 

Ako	a kedy	ste	sa	prvýkrát	
dostali	k poisťovníctvu?	Čím	
vás	toto	finančné	odvetvie	
zaujalo?	
Pre poisťovníctvo som sa rozhodla 
už po skončení strednej priemysel-
nej školy stavebnej. Na stavebnú 
školu som chodila preto, lebo môj 
otec aj sestra sú architekti a mama 
má taktiež dlhoročnú prax v staveb-
níctve. Tým sa mi snažili nastaviť aj 
moje ďalšie smerovanie. Očakávalo 
sa, že moje štúdium bude pokračovať 
na vysokej škole stavebnej, a budem 
tak ďalej nasledovať rodinnú tradíciu. 
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začala veciam rozumieť, napadalo 
mi aj množstvo riešení, možností 
a ciest, ktoré som chcela sama rea-
lizovať, a to sa bez uchopenia situá-
cie a riadenia uskutočniť nedá. Keď 
som prešla všetkými procesmi, bolo 
mi jasné, že už môžem aj manažo-
vať a radiť v práci iným. Kedysi som 
hľadala ľudí, ktorí posúvali dopre-
du mňa. Komunikovala som najmä 
s tými, ktorí boli mojimi vzormi. 
Momentálne mám skôr pocit, že sa 
chcem deliť o informácie a posúvať 
moje skúsenosti iným ľuďom. Teším 
sa, že raz budú, alebo možno už aj sú, 
šikovnejší ako som ja. Chcem ľuďom 

zásadných dôvodov, prečo dnes pra-
cujem práve v ERGO poisťovni. 

Z vášho	príbehu	je	cítiť,	
že	ste	energická,	trochu	
tvrdohlavá	a ambiciózna.	
Ako	rýchlo	sa	začala	
premieňať	chuť	učiť	sa	
a zbierať	skúsenosti	na	
chuť	manažovať,	viesť	tím	
a uplatňovať	svoje	vlastné	
predstavy?
Moje ambície na začiatku neboli 
o riadení, skôr o rozvíjaní schopnos-
tí. Lenže fakt je, že milujem slobodu 
a nové riešenia. Ako som postupne 

stavebníctvu. To bol aj moment, keď 
som sa definitívne rozhodla.

Našla som si školu so zameraním 
na bankovníctvo a poisťovníctvo, 
ktorá ponúkala aj možnosti navšte-
vovať zahraničné stáže. Túto mož-
nosť som využila hneď prvý rok. Tam 
som si uvedomila, že by mi prospelo 
zlepšiť sa v angličtine, a tak som na 
rok prerušila štúdium a rozhodla sa 
odísť na jazykový pobyt. 

Po návrate na Slovensko som sa 
zhodou náhod stretla s generálnym 
riaditeľom prvej komerčnej ame-
rickej poisťovne, ktorá pôsobila na 
Slovensku, a ten ma pozval na pra-
covný pohovor. Ponuka, ktorú mi 
v tej chvíli dali, sa nedala odmietnuť, 
bola veľmi zaujímavá. Nastúpila som 
teda pracovať do poisťovne. Začínala 
som takpovediac od piky. Od oceňo-
vania poistných zmlúv až po spolu-
prácu pri riešeniach poistných plne-
ní. Všetky technické záležitosti som 
musela zvládnuť do najmenších pod-
robností. Rovnako som si osvojila ko-
munikáciu s klientmi, obchodníkmi 
aj externými predajcami. Získala som 
výborný rozhľad, na základe ktorého 
som mala detailnú predstavu, ako 
fungujú vzťahy a procesy v poisťov-
níctve. Navyše, práca v komerčnej 
poisťovni bola aj o nastavovaní para-
metrov a riešení problémov, ktoré sa 
predtým neriešili, keďže existovala 
len štátna poisťovňa. Komerčná pois-
ťovňa je však o úplne inom prístupe. 

V tejto poisťovni som sa taktiež 
prvýkrát stretla s terajšou generál-
nou riaditeľkou poisťovne ERGO 
– Miriam Čizmaziou, ktorej systém 
fungovania, rozmýšľania a pracov-
ného nastavenia mi neobyčajne vy-
hovoval. Pôsobila na mňa ako moti-
vátor a veľký profesionál. Práve pani 
Čizmazia a jej prístup bol jedným zo 
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produkt. O klienta potom poisťovňa 
nikdy nepríde a môžeme sa posúvať 
ďalej. Samostatní finanční agenti sú 
zrejme najsilnejším odbytovým ka-
nálom, poznajú portfólio všetkých 
produktov a dokážu nájsť tie najlep-
šie riešenia. 

Aký	je	váš	názor	na	systém	
odmeňovania	agentov	a ich	
provízie?
Pre mňa je kľúčové, že ak obchod-
ník nájde klienta, mala by to byť 
len prvá časť práce. Druhou časťou 
je, aby sa o klienta staral. Stratégiou 
poisťovne ERGO teda je, aby obchod-
ník mal rovnakú províziu nielen za 
získanie klienta, ale aj za následný 
servis. Preto staviame na hodnotení 
oboch častí. Práve v ERGO poisťov-
ni mi dovolili uplatňovať moje stra-
tégie postavené na znalostiach trhu. 
Mám jednoducho možnosť zvyšovať 
kvalitu a nastavenie externého pre-
daja. To je úloha, ktorú chcem splniť 
stopercentne. 

Na	základe	čoho	sa	
podľa	vás	rozhodujú	
sprostredkovatelia	pri	
výbere	poisťovne?
Primárnym faktorom je určite pro-
duktové kritérium, či je produkt 
zaujímavý pre klienta, a v neposled-
nom rade, prirodzene, aj provízia. 
Prihliadajú však aj na servis a na 
to, ako samotná poisťovňa pristu-
puje k potrebám agenta aj klienta. 
Odmena zohráva významnú úlohu, 
a to je to, kam smeruje aj moja stra-
tégia. V rámci majetkového poiste-
nia je dôležité zabezpečiť aj kvalitný 
servis pre klienta. Dá sa to dosiahnuť 
práve tým, že odmena za získanie aj 
servis pre klienta je skrátka rovno-
merne rozdelená. 

vidia inak, možno z iného uhla po-
hľadu. Ľudské hodnoty sú však pri 
výbere ľudí u mňa taktiež nesmier-
ne dôležité. Rovnako to vnímam aj 
vo vzťahu k obchodným partnerom, 
čo sú najmä maklérske spoločnos-
ti a korporátni klienti. Ak mám zo 
stretnutia pozitívny pocit, uznáva-
me rovnaké hodnoty, máme podobné 
myslenie a vieme nájsť slobodu v rie-
šeniach, je to pre mňa dobrý základ. 
Vyberám si partnerov, ktorí sú pre 
mňa hodnotní aj ako ľudia.

Spomínali	ste	aj	maklérov,	
a teda	externých	partnerov.	
Ako	by	ste	zhodnotili	
spoluprácu	poisťovne	
s externými	partnermi?
Spoluprácu s externými partnermi 
považujem za jednu z najdôležitej-
ších. Každá poisťovňa sa snaží mať 
množstvo odbytových kanálov, či už 
internú, externú sieť, alebo iné hyb-
ridné siete. Najdôležitejšie pre každú 
poisťovňu je však mať sieť špecia-
listov. To sú agenti, ktorí predávajú 
kvalitu. Ak je konečný klient spokoj-
ný so službami agenta, v tom prípade 
je spokojný aj s poisťovňou. 

Kvalitní agenti sa nerozhodu-
jú len podľa najlacnejších produk-
tov a služieb poisťovní, alebo pod-
ľa výšky provízie pre obchodníkov. 
Rozhodujú služby pre klienta, aké 
poistné plnenie dostane a ako dobre 
poisťovňa komunikuje, aby identi-
fikovala potreby klienta. Zákazník 
je spokojný, ak obchodníci nerobia 
podpoistenie či nadpoistenie, nepo-
núkajú riziká, ktoré klient nepotre-
buje, ale sledujú jeho vývoj a potreby. 
Práve to je o spomínaných hodno-
tách. O tom, ako agent pristupuje 
k človeku. Či dokáže podľa individu-
álnych potrieb nájsť správny koncový 

radiť, odovzdávať im informácie, 
skúsenosti a tešiť sa z ich rastu. 

Aké	sú	vaše	najdôležitejšie	
životné	hodnoty,	ktoré	
uplatňujete	aj	v práci?
Potrebujem, aby ľudia okolo mňa 
mali slobodu ducha, rozmýšľali aj 
mimo štandardov, aby hovorili prav-
du, a teda boli čestní, úprimní, kon-
krétni, jasní a príjemní. Sloboda, po-
treba pomôcť ľuďom rozvíjať svoje 
schopnosti, ale aj hodnota, akou je 
česť, ktorá súvisí s etikou, to sú moje 
priority.

Medzi	silné	stránky	
úspešných	manažérov	určite	
patrí	aj	schopnosť	vybrať	
si	do	tímu	tých	„správnych“	
ľudí.	Vy	si	zrejme	vyberáte	
spolupracovníkov	na	
základe	už	spomínaných	
hodnôt.	Máte	šťastnú	ruku?	
Musím povedať, že ľudí si k sebe vy-
berám predovšetkým na základe rôz-
norodosti. V princípe by sa mi veľmi 
ľahko spolupracovalo s tými, ktorí by 
boli ako ja. No pochopila som, aké 
je pre prax dôležité mať okolo seba 
správe rôznorodých ľudí, ktorí veci 

Ak je konečný klient 
spokojný so službami 
agenta, v tom prípade 
je spokojný aj 
s poisťovňou.
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priniesli nové možnosti a príležitosť 
realizovať stratégie, ktoré by inde 
boli možno spomaľované. ERGO je 
spoločnosť, kde zo dňa na deň vieme 
vykreovať nové služby a produkty pre 
maklérov. Sme inovatívna poisťovňa. 

Ak to teda zhrniem, na svojej práci 
si cením podnikateľský prístup – slo-
bodu v rámci podnikania a slobodu 
v rámci nastavenia stratégie a hlavne 
možnosť budovať a rozvíjať spolu-
prácu s partnerskými spoločnosťami, 
ktoré spájajú rovnaké hodnoty.

Napriek	tomu,	že	dnes	
nepochybne	patríte	k veľmi	
úspešným	manažérkam,	
predpokladám,	že	
ste	nestratili	svoju	
ambicióznosť.	Aké	sú	
teda	vaše	ďalšie	plány	
na	najbližšie	obdobie?
Primárne sa chcem zamerať na vzťa-
hový manažment a rozvoj spoluprác, 
ktoré som potvrdila v roku 2016. 
Chcem ukázať ľuďom, čo je ideálne, 
kde sú nové príležitosti, nové mož-
nosti poistenia, ktoré sú súčasťou 
nášho produktového portfólia. Bude 
to predovšetkým o komunikácii. 
Počas najbližších dvoch rokov plá-
nujem najmä identifikovať potreby 
klientov a pretvoriť ich na možnosti, 
ktoré im budeme vedieť ponúknuť. 
Chcem rozvíjať spoluprácu s finanč-
nými agentmi a budovať vzťahový 
manažment na základe faktov. 

Následne sa budú zvyšovať aj 
samotné obchodné výsledky. Som 
orientovaná na cieľ, a tak by som bu-
dúci rok rada uzavrela s tým, že stra-
tégiu som nastavila správne a bude 
to ocenené spokojnosťou klientov, 
obchodníkov, ale aj číslami.

Ďakujeme za rozhovor.                         

Poisťovne dnes hľadajú aj  mož-
nosti ,  ako uzatvárať  poistenie 
jednoduchšie. 

ERGO myslí na to, že ľudia dnes 
žijú v modernejšom prostredí s mo-
dernejšími elektronickými zariade-
niami, prostredníctvom ktorých sa 
starajú o svoju bezpečnosť a bezpeč-
nosť svojich domácností. Je skrátka 
obdobie digitalizácie, menia sa aj for-
my vypisovania zmlúv. Podpis klien-
ta na papierovú zmluvu sa mení na 
digitálny podpis. Uzatvorenie zmluvy 
na diaľku sa síce zatiaľ uplatňuje len 
v majetkovom poistení, ale digitalizá-
cia sa zrejme bude posúvať aj na ďal-
šie formy poistení. Poisťovne využí-
vajú aj porovnávače poistenia. Podiel 
online produktov bude narastať. Na 
to budeme v ERGO poisťovni určite 
brať ohľad aj v budúcnosti, pri tvorbe 
nových produktov.

Aj online poistenie však zostáva 
vecou, na ktorú klienta musí naviesť 
agent. Niekto mu musí podať infor-
mácie a následne si to vie klient zrea-
lizovať aj sám. Myslím si, že online 
a digitalizácia určite „nevyšachujú“ 
z trhu prácu samotného obchodníka. 

Čo	dnes	na	svojej	práci	
oceňujete	najviac?	
Budovanie a rozvoj je presne to, čo 
ma baví. Prešla som viacerými pois-
ťovňami, kde som sa mnoho naučila. 
Keď prišla možnosť vybudovať nové 
maklérske oddelenie v poisťovni 
ERGO, za ktorou stojí Munich Re, 
jedna z popredných svetových spo-
ločností v oblasti zaistenia a preno-
su rizík, vnímala som to jednoducho 
ako skvelú príležitosť, ktorú som 
nemohla odmietnuť. V maklérskom 
biznise som sa úplne našla. Svieže 
prostredie a činorodý prístup po-
isťovne ERGO mi ako manažérke 

Vo	finančníctve	pracujete	
už	viac	ako	20	rokov,	vedeli	
by	ste	zhodnotiť	postavenie	
a pôsobenie	finančných	
agentov?	Čo	sa	za	20	rokov	
zmenilo?	
Na začiatku som videla maklérske 
spoločnosti ako nadšených ľudí, kto-
rí sprostredkovávali obchody, ko-
munikovali s klientmi, dostali svoju 
províziu, a tým bol obchod skončený. 
Poisťovne dávali maklérom prak-
ticky celú podporu. V súčasnosti sa 
makléri výrazne posunuli aj v tom, 
že si vytvárajú vlastné analýzy a pro-
duktové porovnania. Začali to byť tí, 
ktorí sami pomáhajú kreovať pro-
dukty. Dnes už nie sú len predajcami 
poistných produktov, ale dotvárajú 
samotné poistné produkty. To, čo 
teda niekedy robili len poisťovne, si 
dnes vedia zabezpečiť aj všetci väčší 
makléri. 

Postrehli	ste	výraznejšie	
zmeny	aj	v samotnom	
poisťovníctve	počas	svojho	
pôsobenia	v odbore?	Ktoré	
zmeny	považujete	
za	zásadné?
Poisťovne sa dnes viac zameriava-
jú na legislatívne záležitosti, ktoré 
komunikujú na obchodných part-
nerov. Zároveň vyhodnocujú riziká, 
ale dnes aj v širšom zábere, a viac 
riešia globálne veci, ako sú ceny 
produktov a poplatky, napríklad 
odvod z  neživotného poistenia. 
Snažia sa vyjednať lepšie podmien-
ky a zmeniť to, čo klientovi nepri-
náša žiadny benefit, len zvyšuje 
cenu poistenia. 

Zmeny v  legislatíve však nie-
kedy môžu aj pomôcť prečistiť trh. 
Vymiznú z trhu skupiny, ktoré ne-
chcú poskytovať servis. 
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MARTA GELLOVÁ Z EFPA: 
CHCEM VYTVÁRAŤ ELITNÝCH 
FINANČNÝCH PORADCOV

LÍDRI	· Marta Gellová z EFPA: Chcem vytvárať elitných finančných poradcov

Ako	vznikla	European	Financial	
Planning	Association	a	čomu	sa	venuje?
EFPA (European Financial Planning Association) 
vznikla v roku 2010 a je to nezávislá certifikačná 
organizácia, ktorá má dve úrovne európskych cer-
tifikátov, a to EFA (European Financial Advisor) 

a EFP (European Financial Planner). Pôsobíme 
v dvanástich krajinách, pričom každá krajina má 
svoje národné certifikácie, ktoré naša pobočka 
môže ponúkať. 

S absolvovaním skúšok nevyhnutne súvisí aj 
príprava. Štandardný model je zložený zo všetkých 

Autor:	Redakcia	FinReport

Európska asociácia finančného plánovania 
(European Financial Planning Association 

– EFPA) prichádza na Slovensko s novými 
európskymi certifikátmi. Ich hlavnou úlohou 
by malo byť striktnejšie rozlíšenie kvality 
jednotlivých poradcov. Zaujímavosťou je, 
že držiteľ certifikátu sa jeho vlastníctvom 
môže popýšiť priamo za svojím menom, 
podobne ako je to pri tituloch. Na udržanie 
si certifikátu je však nutné aj následné 
dovzdelávanie, od čoho si EFPA sľubuje opäť 
zvýšenie kvality služieb finančných poradcov. 
O konkrétnych plánoch, ktoré má Európska 
asociácia finančného plánovania na Slovensku, 
nám porozprávala predsedníčka a zároveň 
spoluzakladateľka EFPA, pani Marta Gellová.
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oblastí finančného trhu, ako dane, legislatíva, po-
radenské princípy atď. EFPA má akreditáciu aj na 
prípravné kurzy. Takže zabezpečuje ponuku nie-
len certifikácií, ale aj prípravných kurzov. Skúšky 
nie sú jednoduché a pozostávajú z viacerých častí. 
Navyše, na to, aby licencia platila, musí absolvent 
skúšky aj naďalej spĺňať určité kredity následného 
vzdelávania. 

Spomínali	ste,	že	skúška	pozostáva	
z viacerých	častí,		vedeli	by	ste	byť	
konkrétnejšia?	Z	čoho	pozostáva	
samotná	skúška	a	čo	musí	uchádzač	
vedieť,	aby	získal	certifikát?
Jedna časť skúšky je vedomostný test, zlože-
ný z analytických otázok, vedomostných otázok 
a aplikačných otázok. Musím dodať, že práve tento 
test vyradí najviac uchádzačov. Body v ňom sa aj 
odrátavajú, nielen pripočítavajú. To znamená, že 
ak odpoviete nesprávne, odráta sa vám časť bodov. 
Dôvodom je zabrániť tipovaniu správnych odpo-
vedí. Navyše v každej kategórii musí kandidát do-
siahnuť stanovený počet bodov. Ak sa vám podarí 
prejsť testom, prichádza prípadová štúdia „zo živo-
ta“. Uchádzač o certifikát ju musí vypracovať a ve-
dieť ju obhájiť pred trojčlennou komisiou. 

Finanční	poradcovia	aj	agenti	na	to,	
aby	mohli	vykonávať	svoju	činnosť,	
musia	mať	povolenie	podľa	zákona	
č. 186/2009	Z.	z.		o	finančnom	
sprostredkovaní	a	finančnom	
poradenstve.	Na	to,	aby	povolenie	
získali,	musia	taktiež	absolvovať	
odborné	skúšky.	Čo	teda	ponúka	EFPA	
navyše?	Čo	jej	absolventi	získajú?

Skúšky EFPA sú len pre poradcov, ktorým zále-
ží na určitej vyššej úrovni poskytovania služieb. 
Našou ambíciou je vytvárať elitu finančného trhu. 
Okrem iného vyžadujeme aj určitú prax v odbore. 
Respondent, ktorý chce absolvovať skúšky a vlast-
niť certifikát EFPA, musí mať minimálne dvojročnú 
prax. Mal by už teda mať niečo za sebou, taktiež by 
mal mať svojich klientov. Rovnako však musí mať 
aj čas a chuť neustále sa dovzdelávať. Preto si dovo-
lím tvrdiť, že tvoríme elitu. Tento certifikát nie je 
pre každého, kto si chce len zarobiť. My cielime na 
tých, ktorí sa chcú rozvíjať. 

Ďalším benefitom je, že pri úspešnom zložení skú-
šok si môže držiteľ certifikátu zapisovať EFA alebo 
EFP aj na vizitky k menu (podobne ako je to napríklad 
pri MBA) a prezentovať sa ním. Zároveň úspešných 
absolventov následne združujeme do organizácie 
a poskytujeme im určitú starostlivosť a servis. 

Ak	hovoríme	o elite	medzi	
poskytovateľmi	finančných	služieb,	
musíme	nevyhnutne	hovoriť	aj	o etike.	
Vy	plánujete	absolventov	skúšok	
následne	aj	združovať.	Budete	trvať	na	
dodržiavaní	vlastného	etického	kódexu?
Samozrejme, máme aj etický kódex. Je centrálne 
daný, pričom úpravy v jednotlivých krajinách sa 
týkajú legislatívnych rozdielov. Chcem zdôraz-
niť, že to berieme veľmi vážne. Ak niekto z ab-
solventov zásadne poruší náš etický kódex a nie-
ktorý z našich princípov, tak mu bude certifikát 
odobraný.                                                                      
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GRÉCKY DLH JE 
NEUDRŽATEĽNÝ, 
TVRDÍ MMF

EKONOMIKA	· Grécky dlh je neudržateľný, tvrdí MMF

„Verejný dlh Grécka dosiahol v roku 2015 hodnotu 
179 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je ne-
udržateľný,“ vyhlásil MMF. Fond zároveň neočaká-
va, že by sa mal dlh v porovnaní s touto hodnotou 
znižovať. Jeho odhadovaná výška v roku 2016 je 
podľa MMF 183,9 % HDP a v tomto roku by mal 
byť vo výške 180,8 % HDP. 

To, že Grécko má neudržateľný dlh, tvrdí MMF už 
dlhšie a presadzuje úľavu od gréckeho dlhu. Väčšina 
členov Výkonnej rady MMF je v súčasnosti pre-
svedčená o tom, že Grécko v tejto chvíli nepotre-
buje ďalšiu rozpočtovú konsolidáciu. Doteraz totiž 
Grécko podľa MMF urobilo „pôsobivé úpravy“, ktoré 
vedú k tomu, že krajina v strednodobom horizonte 

Autor:	Ján	Beracka

Dlhy Grécka sú naďalej neudržateľné. 
Konštatuje to Medzinárodný menový 
fond (MMF). Fond pritom nespochybňuje, 
že Grécko sa posúva dopredu. Dlh je 
však obrovský a doterajšie úsilie o jeho 
skrotenie jednoducho nestačí. 
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smeruje k primárnemu rozpočtovému prebytku na 
úrovni 0,5 % HDP. Do bilancie primárneho rozpočtu 
nevstupujú náklady spojené s obsluhou dlhu. 

Zo strany Výkonnej rady MMF však prichá-
dzajú pre Grécko odporúčania, ktoré majú prispieť 
k vyváženiu rozpočtovej politiky. Podľa MMF by 
mali Atény rozšíriť základ dane z príjmu a pristúpiť 
k racionalizácii výdavkov dôchodkového systému. 
To otvorí priestor k cielenej sociálnej pomoci zra-
niteľným skupinám obyvateľstva a taktiež k tomu, 
aby sa znížila sadzba dane z príjmov.

Okrem zraniteľnej štruktúry verejných finan-
cií identifikovala MMF aj ďalšie pretrvávajúce 

problémy Grécka, ktoré by mala politická elita 
v krajine riešiť. Grécky verejný sektor čelí rozsiah-
lym daňovým únikom a bojuje aj s neefektívnou 
správou daní. Zo svojich ťažkostí sa taktiež podľa 
MMF nedostali banky v krajine a taktiež súkromný 
sektor. Navyše sa v Grécku nachádzajú aj štruktu-
rálne prekážky, ktoré bránia prílevu investícií a ak-
celerácii hospodárskeho rastu. 

V roku 2015 sa rozsah gréckej ekonomiky 
zmenšil o 0,2 %. MMF však očakáva, že v roku 
2016 sa ekonomika krajiny vrátila k rastu a pripí-
sala si 0,4 %. V tomto roku by mal rast ekonomiky 
zrýchliť na 0,4 %.                                                         
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89. ROČNÍK 
OSCAROV 
S NÁDYCHOM KOMÉDIE!

VOĽNÝ	ČAS	· 89. ročník Oscarov s nádychom komédie!

Tvrdenie, že najlepšie scenáre píše život 
potvrdilo tohoročné odovzdávanie cien 
americkej Akadémie filmových umení a vied. 
Keď sa vyhlásení víťazi najočakávanejšej 
kategórie pripravovali na ďakovnú reč, 
moderátor Warren Beatty si odkašľal 
a povedal, že všetko je trochu inak.

sústredil na pridávanie zákulisnej 
fotky Emmy Soneovej viac, ako na 
svoju úlohu. No svoj status následne 
po faux pas rýchlo vymazal. 

La	La	Land	nezostal	
s prázdnymi	rukami
La La Landu nakoniec po vrátení sošky 
za najlepší film zostalo aj tak dosť slá-
vy. Režisér Damien Chazelle si odnie-
sol Oscara za réžiu a Emma Stoneová 
za stvárnenie jednej z hlavných postáv, 

jeho meno skloňuje po celom sve-
te. Tento pán mal na Oscaroch jedi-
nú úlohu, správne podávať obálky. 
Napriek tomu počas celého odovzdá-
vania cien postoval fotky na Twitteri. 
Bolo to tak aj vo chvíli, keď odovzdá-
val Warrenovi Beattymu záložnú 
obálku s menom najlepšej herečky 
Emmy Stoneovej z filmu La La Land. 
Ten po úvodnom zaskočení prečí-
tal ako víťaza práve La La Land. Až 
následne sa zistilo, že asistent sa 

Najväčší	trapas	spôsobil	
Twitter
O tom, že pri slávnostnom trhaní 
obálok sa odohral najväčší faux pas 
v histórii udeľovania cien americkej 
kinematografie, už štebocú aj vrab-
ce na streche. Málokto však vie, že 
osudnú zámenu obálok s víťazom 
najdôležitejšej kategórie spískal 
„twitujúci“ asistent. 

Brian Cullinan si už vo filmovej 
brandži ani neškrtne, hoci dnes sa 

Autor:	Marek	Mittaš
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89. ročník Oscarov s nádychom komédie! ·	VOĽNÝ	ČAS

Skutoční	víťazi
Najlepší film: Moonlight (USA)
Najlepšia réžia: La La Land, Damien 
Chazelle
Najlepší herec: Casey Affleck, za posta-
vu údržbára v dráme Miesto pri mori 
Najlepšia herečka: Emma Stoneová, 
La La Land

Zaujímavosťou udeľovania bolo, že 
prvého Oscara večera si prevzal čer-
stvý otec, herec Mahershala Ali, za 
svoju vedľajšiu úlohu práve vo víťaz-
nej dráme Moonlight.                       

hodnota sa v tomto roku vyšplha-
la na závratných 100 000 dolárov. 
Nechýbali značkové prírodné krémy, 
poukaz na pobyt na Havaji, trojdňo-
vý romantický pobyt v talianskych 
kúpeľoch, kabelka, pr votriedne 
cukrovinky, drahý porcelán, šperky 
a množstvo luxusných vymožeností.

Klub	vyvolených
Na galavečer udeľovania cien sa akre-
ditovalo 744 novinárov, no na základe 
kritérií bol udelený novinársky vstup 
len skupinke 288 zástupcov médií.

a snímka bola ocenená aj za filmovú 
hudbu, filmovú pieseň, kameru a vý-
pravu. Z rekordných 14 nominácií tak 
premenil na zlato šesť.

Prepad	v	sledovanosti
Tohoročné udeľovanie filmových cien 
sledovalo najmenej divákov od roku 
2008. Podľa štatistiky bolo na svojich 
televíznych prijímačoch prilepených 
len 32,9 milióna divákov, čo je o milión 
menej ako vlani a prakticky najmenej 
za posledných deväť rokov. Televízne 
publikum sledujúce vyhlasovanie 
Oscarov sa však zmenšuje už tri roky 
po sebe. V rokoch 2014 a 2013 pre-
sahovala sledovanosť 40 miliónov di-
vákov, no v roku 2015 ich bolo už len 
37,3 milióna a nezáujem narastá. 

Justin	Timberlake	
roztancoval	davy
Zodpovednosť za otváraciu pie-
seň ceremoniálu si zobral na plecia 
Justin Timberlake a so songom Can´t 
Stop The Feeling nezostal len na pó-
diu. Nakoniec zdvihol zo sedadiel 
celú sálu a večierok sa mohol začať. 

Kto	je	to	Oscar?
Soška z bronzu vysoká 34 centimet-
rov a vážiaca 3,9 kilogramu pozláte-
ná 24-karátovým zlatom. Nesmie sa 
za žiadnych okolností predať, hoci 
cena by bola nevyčísliteľná. 

Iba jediný raz v celej histórii udeľo-
vania sa však namiesto originálu podá-
val „fejk“. Bolo to počas druhej sveto-
vej vojny, keď víťazi dostali zafarbenú 
umelú hmotu kvôli nedostatku kovov. 
Následne boli sošky vymenené. 

Zlatý	balíček
Pri udeľovaní cien sa vždy hovorí 
len o fenomenálnej soške, no k nej 
patrí aj darčekový balíček, ktorého 
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AUTOMOBILKA MERCEDES 
UKÁZALA NOVÉ KOMBI, 

PREDSTAVUJE DVA VARIANTY

AUTO	MOTO	· Automobilka Mercedes ukázala nové kombi, predstavuje dva varianty

Automobilka predstavila vo februári dve 
vozidlá patriace medzi kombi. Modely E 63 
4MATIC+ kombi a E 63 S 4MATIC+ kombi. 

Nové modely kombinujú Mercedes 
AMG a triedu E.

Zdroj:	Mercedes-Benz	

Foto:	Mercedes-Benz
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Nové modely Mercedes majú pod kapotou štvor-
litrový osemvalec s dvoma turbodúchadlami. 

Vozidlá disponujú stálym pohonom všetkých šty-
roch kolies. 

V prípade modelu 63 S 4MATIC+ môže motorista 
počítať s výkonom, ktorý dosahuje výšku 450 ki-
lowattov, teda 612 koní. Z nuly na sto nové modely 
Mercedes zrýchlia za 3,5 sekundy. Výrobca pritom 
hovorí o rekordných hodnotách. Rovnako za re-
kordný označil maximálny krútiaci moment, ktorý 
dosahuje výšku 850 Newtonmetrov (Nm). K dis-
pozícii je v širokom rozsahu otáčok od 2 500 do 
4 500 otáčok za minútu. Výrobca pritom garantuje 
úspornejší motor v porovnaní s predchádzajúcimi 
agregátmi.

Model E 63 4MATIC+ kombi má výkon 420 ki-
lowattov, čo predstavuje výšku 571 koní. Krútiaci 
moment dosahuje svoje maximum na úrovni 
750 Nm. Šprint z 0 na 100 km/h absolvuje za 3,5 
sekundy, E 63 4MATIC+ za 3,6 sekundy.

Nové modely Mercedes ponúkajú deväťstupňovú 
športovú prevodovku AMG SPEEDSHIFT MCT, 
ktorá je skombinovaná s mokrou rozjazdovou 
spojkou. Motoristi môžu taktiež počítať s no-
vým pohonom všetkých kolies 4MATIC+ AMG 
Performance. 

Kombinovaná spotreba týchto modelov je 9,1 litra 
na sto kilometrov. Emisie CO2 dosahujú kombino-
vanú výšku 206 gramov na kilometer. 
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AUTO	MOTO	· Automobilka Mercedes ukázala nové kombi, predstavuje dva varianty

Okrem motora automobilka upozorňuje aj na brzd-
ný systém. Vpredu sú osadené dierované brzdové 
kotúče z kompozitného materiálu s vnútorným 
vetraním s rozmermi 360 x 36 mm so šesťpiestiko-
vými pevnými strmeňmi, na zadnej náprave s roz-
mermi 360 x 24 mm s jednopiestikovými plávajú-
cimi strmeňmi. Variant S má na prednej náprave 
ešte väčšie brzdové kotúče z kompozitného mate-
riálu s rozmermi 390 x 36 mm. Voliteľná je brzdová 
sústava AMG Carbon Ceramic s brzdovými kotúč-
mi s rozmermi 402 x 39 mm na prednej náprave 
a 360 x 32 mm na zadnej náprave.

Vodiči majú na výber štyri jazdné režimy, ktoré 
umožnia nastaviť vlastnosti nového E 63. Výrobca 
ponúka programy AMG DYNAMIC SELECT 
Komfort, Šport, Šport plus a Individuálny. V závis-
losti od zvoleného jazdného programu a aktuálne-
ho jazdného stavu sa aktivujú tri nastavenia pru-
ženia, pri náhlych zmenách zaťaženia, v zákrutách 
prechádzaných vysokou rýchlosťou, pri vysokom 
zrýchlení alebo silnom brzdení sa tvrdosť pruženia 
automaticky zvýši.

Pre kombi E 63 4MATIC+, ako aj variant S, je k dis-
pozícii konektivita, funkcie inteligentného jazdenia 

a aj voliteľné prvky triedy E. Novinkou vo výbave 
je napríklad služba osobného asistenta s osobný-
mi servisnými službami, ako informácie o počasí 
a burzové informácie, odporúčania trasy až návrhy 
na športové a kultúrne aktivity. Príslušné navigač-
né údaje sa odošlú priamo do vozidla. Služba je po-
čas prvého roka bezplatná.

Oba modely kombi budú mať svoju svetovú pre-
miéru v rámci Ženevského autosalónu v marci 
2017. Predaj sa spustí v apríli 2017, uvádzanie na 
trh sa začne v júni 2017.                                             
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PROGRAM SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 
NA MAREC

českou a slovenskou metropolou. 
M_P_BA  zbiera tipy obyvateľov na 
miesta s atmosférou, dobré prevádz-
ky či kuriozity, organizuje vychádzky 
a cyklovýlety po skrytých bratislav-
ských klenotoch. Autori knihy 111 
míst v Praze, která musíte vidět sa 
vydali cestou netradičného knižného 
sprievodcu: pomocníka pre všetkých, 
ktorých nebaví odškrtávať si povin-
né položky a pre ktorých je najdô-
ležitejšie zažiť autentickú tvár mes-
ta. Prezentácia a diskusia za účasti 
spoluautora knihy Matěja Černého 
a Pavlíny Morháčovej s Ivorom 
Švihranom z projektu M_P_BA.

Uvedenie	knihy	Jaroslava	
Šicková-Fabrici:	Art	&	
Arttherapy
Štvrtok 16. 3. | 18.00
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Kniha Jaroslavy Šickovej-Fabrici 
je príbehom výtvarníčky, autorky, 
ženy, ktorá dala význam slovu arte-
terapia. Dominantnú časť knihy tvo-
ria riadky písané samotnou autorkou 
(životopis, cestopisné reflexie, odpo-
vede na otázky redaktorov), doplne-
né textmi od viacerých významných 
slovenských, českých a zahraničných 
autorov z oblasti výtvarnej kritiky, 
estetiky a arteterapie. 

Knihu uvedie do života kunsthis-
torička Xénia Lettrichová a kazateľ 
Cirkvi bratskej, výtvarník a spiso-
vateľ Daniel Pastirčák. V sprievod-
nom  hudobnom programe vystúpi 

Samostatná výstava neo-avantgard-
ného umelca Milana Adamčiaka 
(1946 – 2017), ktorého náhle úmr-
tie zasiahlo slovenskú kultúrnu scé-
nu začiatkom tohto roka, predstaví 
v hlavných črtách jeho tvorbu od po-
lovice 60. rokov po súčasnosť. 

Adamčiak ako muzikológ zhodno-
til inšpirácie novou hudbou a podne-
ty čerpal nielen od Johna Cagea, kto-
rý bol pre neho kľúčovou postavou, 
ale pracoval vo vnútri širokej delty 
medzinárodných nových tendencií 
a osobností povojnovej avantgar-
dy. Svoj autentický intermediálny 
program postavil na prieniku vedy, 
hudby, poézie a vizuálneho umenia. 
Výstava, ktorej koncepcia vznikla 
ešte v úzkej spolupráci s autorom, 
predstaví viaceré tematické a mediál-
ne okruhy ako experimentálna poé-
zia, nová hudba, grafické partitúry, 
objekty a autorské  hudobné nástro-
je. Ako si želal autor, prehliadka bude 
multimediálna a priamo v nej sa 
bude konať sprievodný projekt dis-
kusií, živých vystúpení, hudobných 
interpretácií  a performancií. K vý-
stave vyjde publikácia – bibliofília 
venovaná konceptuálnemu umeniu a 
hudbe, na ktorej sa autorsky podieľal 
aj Milan Adamčiak. 

Metropola	inak
Streda 15. 3. | 18.00
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

České centrum uvádza spoločnú 
prezentáciu netradičných sprievodcov 

Aktuálne	výstava:	nestex	|	
nestála	expozícia	SNG
Esterházyho palác, 1. poschodie
Kurátori: Dušan Buran & Katarína 
Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG 
z obdobia gotiky a baroka ponúka 
návštevníkom netradičný pohľad na 
najvýznamnejšie artefakty 15. až 
18. storočia. Je rozdelená do šies-
tich sekcií, z ktorých každá maliar-
ske a sochárske diela pozoruje z inej 
perspektívy. Prvá je nazvaná výraz 
& emócia, druhá je venovaná proti-
kladu typ & indivíduum. Expozícia 
pokračuje dvojicou priestor & ilúzia 
a svetlo & tma. Poslednými téma-
mi sú telo & gesto a život & smrť. 
Architektonický koncept výstavy 
umožňuje aj dočasné intervencie 
v expozícii (súčasné umenie, reštau-
rátorská dokumentácia, výstavné 
boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci 
vo väčšine prípadov ide – primerane 
obdobiu aj profilu zbierky – o nábo-
žensky motivované diela, určujú-
cim posolstvom expozície nie je ani 
vysvetľovanie ich ikonografie, ani 
otázky datovania a štýlu. Naopak, ťa-
žiskom prezentácie je v oveľa väčšej 
miere problematika funkcie, umelec-
kého zámeru a experimentu.

Adamčiak,	začni!	
Retrospektívna výstava intermediál-
nej tvorby Milana Adamčiaka (1946 – 
2017) 24. 3. – 4. 6. 2017 
Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátori:  Lucia Gregorová Stach, 
Michal Murin 

Zdroj:	SNG

KULTÚRNE	TIPY	· Program Slovenskej národnej galérie na marec
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štýlové rozdiely možno veľmi dob-
re vidieť práve v sochárstve. Lektor 
Vladislav Malast komplexne predsta-
ví gotické rezby a dotkne sa aj prob-
lémov pojmu gotika.

Kurátorský	výklad:	
Adamčiak,	začni!	
Štvrtok 30. 3. | 18.00
E sterhá z yho palác,  3.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 €/2 €
Novootvorenú retrospektívnu vý-
stavu neo-avantgardného umelca 
Milana Adamčiaka (1946 – 2017), 
ktorý svoj autentický intermediálny 
program postavil na prieniku vedy, 
hudby, poézie a vizuálneho umenia, 
predstavia kurátori Lucia Gregorová 
Stach (SNG) a Michal Murin. 

Koncert:	Bad	Karma	Boy	(SK)	
+	Dalekko	(CZ)	+	Purist	(SK)
Piatok 31. 3. | 20.00
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 7 € v predpredaji/10 €
na mieste   
Bad Karma Boy je obľúbeným a vý-
razne pozitívnym zjavom na sloven-
skej nemainstreamovej hudobnej 
scéne. Melodiku svojich pesničiek 
kombinuje s originálnymi aranž-
mánmi, v ktorých nájdete minima-
listické klávesové a gitarové linky, 
ale aj menej tradičné nástroje ako 
omnichord. Purist je elektropopové 
trio z Bratislavy.

Po dlhšej pauze prichádza s no-
vým singlom a s novým zvukom. 
Príbuznú verziu neopočúvaného 
alt-popu a elektroniky v piatkový ve-
čer v Berlinke ponúkne aj české zo-
skupenie Dalekko. Všetky tri kapely 
momentálne pripravujú nové albumy, 
takže na koncerte zaznejú staršie 
skladby a možno aj zatiaľ nepočuté 
novinky.                                                

Vstup voľný
Retrospektívna výstava in-

termediálnej tvorby Milana 
Adamčiaka (1946 – 2017)
Kurátori: Lucia Gregorová Stach (SNG), 
Michal Murin
Súčasťou programu otvorenia 
výstavy bude realizácia hudob-
ných konceptov a partitúr auto-
ra v interakcii s návštevníkmi 
vernisáže:
Subjektívny čas (1967)
Green Piece (sempre secco, 1988)
pre zaváracie vrchnáčiky.

Workshop:	O kvetoch	
Sobota 25. 3. | 13.00 – 16.00 
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Cena: 59 € (Kapacita workshopu 
je limitovaná. Platbu je potreb-
né uhradiť do 3 dní od potvrdenia 
rezervácie.) 

Pozývame vás na ďalší zo série 
workshopov O kvetoch, vďaka kto-
rému spoznáte príbehy kvetín na 
obrazoch starých majstrov a inšpi-
rujete sa nimi pri viazaní vlastného 
aranžmánu. Na kurátorské rozpráva-
nie Zuzany Ludikovej nadviaže prak-
tická dielňa pod vedením floristiek 
z Ateliéru Papaver. Každý účastník/
účastníčka si domov odnesie hotové 
kvetinové aranžmán a malý darček. 
Počas celého popoludnia bude zabez-
pečené občerstvenie.

Siesta	v galérii	|	nestex:	
gotické	sochárstvo
Nedeľa 26. 3. | 15.00
E sterhá z yho palác,  1.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Podobne ako v iných umeleckých 
slohoch, ani v gotike sa nevyhranil 
jeden univerzálny a jednotný spôsob 
vyhotovovania diel, ako by sa to na 
prvý pohľad mohlo zdať. Markantné 

Ivan Šiller so skladbami Fryderyka 
Chopina a Daniela Mateja. 

Workshop	pre	dospelých:	
Javisko	artefaktu	
Štvrtok 16. 3. | 18.00 – 20.00
E sterhá z yho palác,  1.  poschodie, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 €

Väčšina diel zo zbierok starého 
umenia je v prostredí galérie zbave-
ná svojho pôvodného kontextu. Pre 
niektoré z nich však bol veľmi dôle-
žitý. Najmä ak sa dozvedáme, že sila 
týchto artefaktov sa naplno prejavila 
pri performanciách. Objavme spolu 
význam pojmov performancia a dra-
matizácia objektu! 

LQ	literárny	kvocient	#9_	
Konvália	|	Nedeľné	šachy	
s Tisom
Pondelok 20. 3. | 19.00
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie 
Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

O knihách sa viedli odjakživa naj-
vášnivejšie debaty v kaviarenských 
prostrediach – preto vás aj v tomto 
roku kaviareň Berlinka & Literárny 
klub pozývajú na sériu debát o súčas-
nej slovenskej literatúre s tými najpo-
volanejšími. Tentoraz bude reč o kni-
hách spisovateľov Denisy Fulmekovej: 
Konvália. Zakázaná láska Rudolfa 
Dilonga a Silvestra Lavríka: Nedeľné 
šachy s Tisom. Obe prózy vychádzajú 
z reálnych historických postáv a uda-
lostí. Diskutovať o nich budú Vladimír 
Barborík, Radoslav Passia, Peter Zajac. 
Moderuje prof. Marta Součková.

Otvorenie	výstavy:	
Adamčiak,	začni!	
Štvrtok 23. 3. | 18.00
E s t e r h á z y h o  p a l á c  –  B e r l i n k a 
a 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava
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