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EDITORIÁL

VIANOCE NA ÚVER

kra j inách a  trend nie  je  pr í l iš 
pozitívny. 

Dnešné deti nedostávajú potrebný 
základ vo svojich rodinách. Následne 
prichádzajú do školského systému, 
ktorý síce deklaruje snahu tento prob-
lém riešiť, no má dosť vlastných sta-
rostí. Viac o problémoch Slovákov s fi-
nančnou gramotnosťou a aj o slabých 
miestach slovenského školstva sa do-
čítate na nasledujúcich stránkach. 

Na prehnaný pesimizmus však nie je 
dôvod. Svoj život totiž máme vo vlast-
ných rukách. Každý z nás si môže za-
riadiť svoje povinnosti tak, že vianočné 
sviatky prežije bez stresu a bezhlavého 
utrácania. Každý z nás tiež môže začať 
od seba a vzdelávať sa vo finančnej ob-
lasti. Dnes žijeme v dobe obrovských 
možností, informácie môže každý 
z nás aktívne vyhľadávať. 

K lepšej orientácii vo svete financií 
chceme prispievať aj my, redakcia 
magazínu Financial Report. Snažíme 
sa o to neustále a je to predsavzatie, 
ktoré si dávame aj do blížiaceho sa 
nového roka 2018.

V mene redakcie Financial Report 
vám prajem veľa úspechov a pokojné 
sviatočné chvíle.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

dôsledkov svojich finančných roz-
hodnutí. Takýchto ľudí pritom na 
Slovensku nie je vôbec málo a so 
slabými poznatkami klientov o fi-
nanciách sa snažia bojovať finančné 
inštitúcie aj finanční agenti. 

Neodmysliteľnou súčasťou dobre 
spravovaných osobných úspor je 
ich tvorba. To je disciplína, s kto-
rou majú mnohí Slováci výrazný 
problém. Viac o tom pre magazín 
Financial Report hovorí v rozho-
vore banková ombudsmanka Eva 
Černá. 

Ťažkosti s finančnou gramotnosťou 
na Slovensku majú dospelí aj deti. 
Ukazujú to rôzne testovania a na-
pokon aj samotná každodenná rea-
lita. Slovenskí študenti zaostávajú 
za rovesníkmi žijúcimi v „západných“ 

Vianoce mnohí z nás vnímajú ako 
výnimočné obdobie v roku, keď 

je svet istým spôsobom lepšie a prí-
vetivejšie miesto. Často si navzájom 
želáme pokojné prežitie sviatkov, no 
obdobie pred Vianocami je v podsta-
te presným opakom pokoja. Týždne 
pred sviatkami pre mnohých z nás 
znamenajú zhon a stres, všetko to-
tiž musí byť nablýskané a bezchybne 
pripravené. 

Špecifickým problémom, ktorý úro-
veň stresu ešte zvyšuje, je materiálna 
stránka najkrajších sviatkov v roku. 
Niektorí ľudia sa môžu ľahko dostať 
do problémov, pretože podľahnú 
dojmu, že ak počas predvianočných 
nákupov neminú aj tie peniaze, kto-
ré nemajú, ich sviatky nebudú dosta-
točne štedré. 

Tí z nás, ktorí dôvod na striedmosť 
nájsť nedokážu, sú omnoho náchyl-
nejší zobrať si úver napríklad na ná-
kup darčekov. Problém v tom často 
nevidia, veď splácať sa bude až v no-
vom roku. Ľahkosť prítomného oka-
mihu môže znamenať, že Vianoce 
budú na úver. Okamžitá túžba mať, 
jednoducho v istej chvíli absolútne 
valcuje akékoľvek rozumné finančné 
plánovanie. 

To je nebezpečný vzorec správa-
nia, ktorý je typický predovšetkým 
pre ľudí, ktorí sú slabšie finanč-
ne gramotní a nedokážu vidieť do 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Marek	Mittaš

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Domácnosti	na	Slovensku	sú	preľudnené	

Slováci majú málo životného priestoru. Kým na Slovensku na jedného človeka pripadá 1,3 izby, 
v Belgicku je to až 2,5 miestnosti na osobu. Slovenská republika podľa údajov štatistického úradu 
Eurostat zaostáva v ukazovateli „Bedroom Standard“. Tento štandard je splnený vtedy, ak každý dospe-
lý pár, ako aj dospelá osoba nad 18 rokov, má k dispozícii samostatnú izbu. Na základe tohto kritéria 
sa o jednu izbu môžu deliť maximálne dve deti do 12 rokov. Deti staršie ako 12 rokov, ak sú opačného 
pohlavia, by už mali mať samostatné izby. Na Slovensku majú však vlastnú izbu len dve z piatich detí. 
Od ostatných krajín sa Slovensko líši aj tým, že ľudia neradi bývajú sami. Kým v Nórsku, vo Švédsku 
alebo aj v Dánsku žije osamote vo vlastnom alebo v prenajatom byte až 30 % ľudí vo veku od 18 do 29 
rokov, na Slovensku sú to iba 3 % v tejto vekovej kategórii. 

ECB	konštatuje	dobrú	úroveň	riadenia	úrokového	rizika	
vo	väčšine	bánk	v	Európe	

Výsledky záťažového testu Európskej centrálnej banky (ECB) z roku 2017 ukázali, že vyššie úrokové 
sadzby by v prípade väčšiny bánk pod priamym dohľadom ECB počas nasledujúcich troch rokov 
viedli k vyšším čistým úrokovým výnosom, ale zároveň k nižšej ekonomickej hodnote vlastného 
imania. Táto analýza umožňuje orgánu dohľadu lepšie porozumieť výsledkom rôznych hypotetic-
kých scenárov zmien úrokových sadzieb a získať o nich viac informácií. ECB uskutočnila analýzu cit-
livosti zameranú na úrokové riziko na základe údajov z konca roka 2016. Cieľom analýzy bankového 
dohľadu ECB bolo získať dodatočné informácie o citlivosti čistých úrokových výnosov a ekonomickej 
hodnoty vlastného imania bánk v ich bankových knihách na zmeny úrokových sadzieb.

Seniori	za	volantom	zvyšujú	počet	nehôd	

Podľa štatistiky sa slovenskí seniori na počte dopravných nehôd podieľajú 12-timi percentami, v západ-
nej Európe je tento podiel až 25 percent. Populácia starne a počet seniorských vodičov tak z roka na rok 
pribúda. Vodiči nad 65 rokov však musia absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku. V dôsledku demogra-
fických zmien sa trend nárastu seniorov na cestách očakáva aj na Slovensku. Kým v roku 2000 bol v slo-
venskej populácii podiel obyvateľov starších ako 60 rokov 15,3 percenta, v roku 2015 to už bolo 20,5 per-
centa. V roku 2030 by mali seniori tvoriť viac ako štvrtinu, približne 26,4 percenta populácie na Slovensku. 
Dôležitosť témy bezpečnosti cestnej premávky starnúcej populácie bude preto neustále narastať.
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Slováci	ako	zodpovední	rodičia		

Takmer každý rodič sa učí alebo píše úlohy so svojím dieťaťom v prípade žiakov prvého, druhého a tre-
tieho ročníka. Dôležité pri učení je i domáce prostredie a vlastná izba, v ktorej sa dieťa môže sústrediť 
na školské povinnosti. Realita je však taká, že len dve z piatich detí na Slovensku majú vlastnú detskú 
izbu. Prieskum spoločnosti 2muse, ktorý sa realizoval na vzorke 540 respondentov, tiež odhalil, že 
s prvákmi a druhákmi sedí nad knihami vyše polovica rodičov päť a viac hodín týždenne. Siedmakom 
rovnako veľa času venuje len štvrtina rodičov.                                                                                                                        

V regióne	dlžia	najviac	Slováci		

Po slabšom roku 2015, keď finančný majetok domácností stúpol len o 4,7 %, v minulom roku si do-
mácnosti v celosvetovom meradle prilepšili o 7,1 %, čo sa v podstate zhoduje s priemerom po kríze. 
Na druhej strane po prvýkrát od roku 2009 rástli dlhy domácností rýchlejšie ako ekonomika. Dlhy 
Slovákov patria aj napriek ekonomickému oživeniu medzi najvyššie v regióne. Aj také výsledky prinies-
la 8. štúdia bohatstva národov s názvom Global Wealth Report. Každý Slovák dlží v priemere 6 160 eur, 
čo je o polovicu viac ako dlh občanov Poľska a dokonca dvakrát viac ako dlží obyvateľ Maďarska. Podľa 
štúdie sa za posledných desať rokov dlhy Slovákov strojnásobili. Záväzky domácností v celosveto-
vom meradle sa totiž v roku 2016 zvýšili o 5,5 %, čo je najvyšší rast od predkrízových čias v roku 
2007. Znamená to, že dlh tiež po prvýkrát od roku 2009 rástol rýchlejšie ako nominálna celosvetová 
produkcia.                                                                                                                       

V	druhom	pilieri	sporí	málo	mladých	ľudí	

Väčšina mladých ľudí pracujúcich od roku 2008 nie je v druhom pilieri. „Až 70 percent mladých ľudí, 
ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do druhého piliera dobrovoľný, doteraz 
neuzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spo-
ločnosťou¹. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí si už v druhom pilieri nejaký čas sporia, sú pasívni 
a sporia neefektívne,“ pomenúva dve najväčšie súčasné výzvy sporenia v druhom pilieri predseda pred-
stavenstva najväčšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcov-
skej spoločnosti (ASDSS) Marián Kopecký. 

Súčasný spôsob dôchodkového zabezpečenia, výhradne prostredníctvom prvého piliera, je neudrža-
teľný. Slovensko čelí najrýchlejšiemu starnutiu populácie spomedzi všetkých krajín EÚ. Podľa správy 
OSN o starnutí svetovej populácie² žilo v roku 2015 na Slovensku 20,5 percenta osôb vo veku 60 
a viac rokov. V roku 2030 ich už bude viac ako štvrtina (26,4 %) a v roku 2050 dokonca viac ako 
tretina (36,2 %).
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Ivana	Michalová

ČSOB	stavebná	sporiteľňa,	a.	s.
Novou členkou predstavenstva ČSOB stavebnej sporiteľne sa od 1. septembra stala Ingrid 
Kosibová. Do spoločnosti prechádza z pozície riaditeľky odboru platobných služieb ČSOB 
a vo vedení spoločnosti vystrieda Janu Langerovú. „Modely fungovania finančných spoloč-
ností sa menia a komplexná ponuka služieb musí byť ich pevnou súčasťou. Mojou ambíciou 
je preto ešte väčšia previazanosť produktových oblastí v rámci skupiny a využitie týchto 
synergií v prospech klienta,“ komentovala Kosibová. V oblasti bankového sektora pôsobí 17 
rokov. V skupine ČSOB pôsobí od roku 2012 a za ten čas participovala na úspešnej realizácii 
viacerých kľúčových projektov, vrátane implementácie SEPA štandardov.                                                                                                                     

Kia	Motors	Slovakia,	s.	r.	o.
Spoločnosť Kia Motors Sales má nového generálneho riaditeľa, ktorým sa stal Marián 
Hoffer. Funkciu preberá po Ľubomírovi Habalovi, ktorý v auguste z pozície odstúpil. Pred 
príchodom do spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko pôsobil tri roky vo firme Nissan 
Sales Central & Eastern Europe na pozícii country managera a neskôr ako sales manager 
pre Českú s Slovenskú republiku. „Kia Motors Corporation patrí medzi najdynamickejšie 
automobilky na svete. Príležitosť stáť na čele spoločnosti si vážim a vnímam nielen ako 
prejav dôvery, ale najmä ako záväzok voči všetkým jej zamestnancom a zákazníkom. Rád 
by som nadviazal na predchádzajúce úspechy a zameral sa predovšetkým na ďalší rast 
trhového podielu a neustále zvyšovanie spokojnosti existujúcich, ako aj budúcich zákaz-
níkov,“ tvrdí Hoffer.                                                                                                                   

Metro	Slovensko
Na pozíciu PR manažéra spoločnosti Metro Slovensko od 1. októbra 2017 nastúpil Martin 
Krajčovič. Na starosti v novej pozícii má internú aj externú komunikáciu spoločnosti 
Metro, budovanie vzťahov s novinármi, ale aj množstvo špecializovaných PR projektov. 
Martin Krajčovič na tomto poste zužitkuje svoje doterajšie skúsenosti v oblasti komuni-
kácie a PR. Predtým pôsobil ako manažér pre externú komunikáciu a hovorca Tesco Store, 
a. s., bol tiež editorom politiky denníka Plus 1 deň a lektorom a konzultantom spoločnosti 
One consulting, s. r. o. V rokoch 2012 až 2016 zastával pozíciu poradcu podpredsedu par-
lamentu, predtým hovorcu a poradcu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a tiež hovorcu politickej strany                                                                                                         
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Manažérske rošády ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Microsoft	Corporation
Spoločnosť Microsoft oznámila vo svojom lokálnom tíme hneď dve zmeny. Od júla 2017 
pôsobí na pozícii manažéra divízie Microsoft Office Petr Váša. V rámci svojej pozície je 
zodpovedný za predaj, lokalizáciu a marketing kancelárskeho softvéru a nástrojov pro-
duktivity Microsoft Office. Do Microsoftu nastúpil v roku 2008 ako produktový manažér 
a posledné tri roky viedol tím Sales Excellence pre malé a stredné podniky.                                                                                                                      

Microsoft	Corporation
Nikola Pleska sa od 1. júla 2017 stal produktovým manažérom Microsoft Dynamics, je 
zodpovedný za marketingovú podporu produktov a služieb, ktoré podporujú riešenia pre 
vzťahy so zákazníkmi a systémy pre riadenie firiem. Tiež je zodpovedný za marketing 
v oblasti digitálnej transformácie. Do Microsoftu prišiel v roku 2013, kde pôsobil ako 
marketingový manažér oddelenia pre veľkých a stredne veľkých zákazníkov.                                                                                                                    

Union	poisťovňa,	a.	s.
Marek Mikle od septembra pracuje pre spoločnosti Union poisťovňa, Union zdravotná 
poisťovňa a Onlia. Do Unionu prichádza zo spoločnosti Slovak Telekom, kde pracoval 
od augusta 2016. Na starosti mal riadenie značiek v krajinách, kde skupina Deutsche 
Telekom pôsobí. Na pozícii senior expert stratégie značky bol súčasťou medzinárodnej 
divízie. Marek Mikle má za sebou deväť rokov riadenia značiek na slovenskom bankovom 
trhu. Podieľal sa napríklad na kampaniach VÚB banky, kde bol riaditeľom marketingu. 
Neskôr prešiel do Poštovej banky.                                                                                                                

Ringier	Axel	Springer
Novou Head of Video v Ringier Axel Springer Slovakia sa od 18. septembra tohto roku sta-
la Monika Žakovská. Preberá tak zodpovednosť za videostratégiu celého multimediálneho 
vydavateľstva. Okrem funkcie Head of Video bude naďalej pôsobiť na svojej doterajšej 
pozícii, pri riadení projektu Noizz.sk. Na novom poste nahradí Alexandra Móžiho. Ten 
z vydavateľstva odchádza z osobných dôvodov a po vzájomnej dohode s vedením. Monika 
Žakovská nastúpila do Ringier Axel Springer Slovakia v septembri 2016. Predtým pôsobila 
ako Digital Media Director v mediálnej agentúre Starmedia. „Ďakujem za dôveru, ktorú 
do mňa vedenie vložilo. Videoobsah je dominantným prvkom súčasného online prostre-
dia a my sme jednotkou na slovenskom internete. Preto sa budem snažiť plniť našu dlho-
dobú videostratégiu, ale najmä prinášať našim čitateľom zaujímavý obsah,“ vyjadrila sa 
k novému postu Monika Žakovská.                                                                                                        
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rovnaké znalosti o financiách ako starší dospelý 
občan. 

Problémy	s financiami	majú	nielen	
mladí,	ale	aj	starší
Na Slovensku je dlhodobo problém s finančnou 
gramotnosťou mladých ľudí. Zdôraznila to aj štú-
dia PISA, ktorá už druhýkrát skúmala finančné 
znalosti pätnásťročných žiakov. Slovensko skonči-
lo pod priemerom krajín OECD. Navyše výsledky 
slovenských mladých ľudí sa v porovnaní s pred-
chádzajúcim  meraním, ktoré bolo v roku 2012, 
ešte zhoršili. „Dôvodov je podľa nás viacero. Tým 
prvým je stále chýbajúce konzistentné vzdelávanie 
finančnej gramotnosti detí, ktoré by sa malo začať 
už v predškolských zariadeniach a pokračovať aj na 
stredných školách. Rovnako chýba konzistentné 
odborné vzdelávanie učiteľov. Nepochybne by však 
pre deti mali byť vzorom vo finančnom plánova-
ní už rodičia, kde často vidíme ich nezodpovedné 

Podľa výskumu PISA, ktorý sa zaoberá finanč-
nou gramotnosťou pätnásťročných žiakov, sa tí 

slovenskí nachádzajú pod priemerom krajín OECD. 
Finančnú gramotnosť definuje štúdia PISA ako 
znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík. 
Za týmto heslom sa skrýva schopnosť, motivácia 
a sebadôvera, ktoré umožnia využívať získané ve-
domosti na vykonávanie efektívnych rozhodnutí 
v rôznych situáciách. Aj podľa slovenského rezortu 
školstva, vedy a výskumu je finančnou gramotnos-
ťou schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skú-
senosti na efektívne riadenie vlastných finančných 
zdrojov. 

Finančnú	gramotnosť	ovplyvňuje	
domácnosť
Finančná gramotnosť nie je čiernobiela kategória. 
Dôležitú úlohu zohráva rodinné zázemie, vzdela-
nie, vek či zamestnanie. Typický absolvent stred-
nej školy, zrejme úplne prirodzene, nebude mať 

SLOVÁCI NEOVLÁDAJÚ PODSTATU 
FINANČNEJ GRAMOTNOSTI, 
BERÚ JEDEN ÚVER ZA DRUHÝM

Aj keď sú financie súčasťou každodenného 
života, majú s nimi problém nielen mladší 
ľudia, ale aj starší. Mnohí z nich majú 
problém porozumieť tomu, čo to finančná 
gramotnosť vlastne je. Vzory nevidia 
u rodičov, ktorí pri nedostatočných rezervách 
kryjú svoje finančné problémy úvermi.  

Autor:	Ivana	Michalová



13

Slováci neovládajú podstatu finančnej gramotnosti, berú jeden úver za druhým ·	EKONOMIKA

finančné správanie,“ hovorí generálna tajomníčka 
Asociácie finančných sprostredkovateľov a finanč-
ných poradcov (AFISP) Darina Huttová. 

Problémy s finančnou gramotnosťou zasahujú 
aj staršiu časť obyvateľstva. „V našich prednáškach 
o finančnej gramotnosti sa zameriavame najmä na 
to, aby sme všeobecne zvýšili povedomie, ako ten 
finančný svet funguje. Snažíme sa ich presviedčať 
o tom, že je dobré mať nejaký vankúš, nejakú zálo-
hu, než si zoberú úver. Na Slovensku máme prob-
lém najmä s tým, že mnohí ľudia nám utekajú do 
sociálnej oblasti iba preto, že neuvažujú nad dosta-
točnou rezervou, a banka to napriek tomu všet-
kému skúma, a keď dostanú úver, tak si zmyslia, 
že potrebujú ešte práčku alebo chladničku. Potom 
nastane situácia, ktorá je nekontrolovateľná a nedá 
sa to zastaviť,“ upozorňuje  banková ombudsman-
ka Eva Černá.

Ministerstvo	školstva	radí	deťom
Aj na Slovensku sú inštitúcie, ktoré sa pokúšajú 
zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti. Medzi 
takéto inštitúcie patrí Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2, kto-
rý je platný od 1. septembra 2017, na papieri in-
tegruje okrem finančných tém aj spotrebiteľskú 
výchovu, ďalej zahŕňa protikorupčnú problematiku, 
oblasť podnikania, ako aj výchovu proti podvodom 
pri využívaní verejných zdrojov. Tento dokument 
mal v minulosti už dve staršie verzie, myšlien-
ka Národného štandardu finančnej gramotnosti 
je teda živá už od septembra 2009. Vzhľadom na 
výsledky slovenských študentov má tento systém 
obrovské nedostatky.

Ombudsmanka	aj	AFISP	hovoria	
o	rezervách
Nízka finančná gramotnosť sa často odzrkadľuje aj 
v sporoch medzi bankou a klientmi, ktoré rieši ban-
kový ombudsman. Tento úrad preto organizuje aj 
rôzne prednášky o finančnej gramotnosti na školách, 
ale aj pre dospelých občanov. „Je naozaj potrebné sa 
zodpovedne správať k svojim peniazom, aj k svojim 
dlhom. Ľudia musia mať dostatočný vankúš, aby 
ešte aj dôstojne prežili, nielen zvládali splácať svoje 
splátky,“ povedala Černá. „Musia sami zvažovať, čo 
všetko si môžu dovoliť. Keď si zoberú ešte práčku, 
chladničku alebo k tomu iný produkt, tak sa často 
dostávajú do nezávideniahodnej situácie, že nie sú 
schopní zvládnuť také množstvo úverov, ktoré majú 
pred sebou,“ skonštatovala Černá. 

„Potom už len lepia svoju situáciu nejakými ďal-
šími úvermi a všetci im požičiavajú, lebo ešte nie sú 
v úverovom registri. Raz to však buchne. A v čase, keď 
to buchne, už to nie sú schopní riešiť. Toto všetko sú 
otázky, na ktoré sa zameriavame a snažíme sa im vy-
svetľovať, ako tieto veci fungujú,“ dodáva. 

Aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a fi-
nančných poradcov (AFISP) už niekoľko rokov ak-
tívne komunikuje so školami na rôznych stupňoch. 
„Ako neustále podotýkame, s finančným vzdeláva-
ním treba začať oveľa skôr, než na základných ško-
lách. Príkladom  môžu byť USA, kde sa s výučbou 
hravou formou začína už v predškolskom veku. 
Pokračovať by sa následne malo aj na stredných 
školách. Rovnako dôležité je však aj samotné fi-
nančné povedomie a finančná gramotnosť rodičov 
a, samozrejme, konzistentné odborné vzdelávanie 
učiteľov,“ zdôrazňuje Darina Huttová. 

Vzorom pre deti by mali byť najmä rodičia. Tí 
by nemali vo financiách zaostávať a mali by vedieť 
deťom vysvetliť aspoň základné finančné pojmy. 
Problémom na Slovensku je hlavne finančné za-
bezpečenie. Ľudia si zo svojho dôchodku dokážu 
ušetriť málo, čo im neskôr spôsobuje problémy pri 
neočakávaných výdavkoch. Na tie musia použiť 
úvery, aj keď vedia, že ich nebudú vedieť splácať. 
Z našich poznatkov vyplýva, že tvorba životných 
rezerv na zabezpečenie budúceho dôchodku je na 
Slovensku typická až pre ľudí stredného veku, čo je 
neskoro,“ upozorňuje Huttová.

Problémom mnohých Slovákov 
je, že nie sú schopní tvoriť 
si rezervy.
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SLOVENSKÍ ŽIACI SÚ SLABO 
FINANČNE GRAMOTNÍ, 
UKAZUJÚ TO TESTY

Problémy s finančnou gramotnosťou 
nemajú len dospelí, ale aj deti, ktoré 
nemajú znalosti o tom, ako financie vo 
všeobecnosti fungujú. Nevedia s nimi 
pracovať a v mnohých prípadoch neovládajú 
ani základné pojmy. Na slabú finančnú 
gramotnosť slovenských študentov poukazuje 
aj testovanie. Domáce aj medzinárodné.   

Autor:	Ivana	Michalová

Žiaci zo Slovenska vtedy dokáza-
li získať 470 bodov. Aj v roku 2012 
patrili teda slovenskí študenti medzi 
podpriemer. Navyše výsledky sloven-
ských žiakov v roku 2015 sú horšie 
ako boli v roku 2012. 

„Dôvodov, prečo sa žiaci zhorši-
li, je podľa nás viacero. Tým prvým 
je stále chýbajúce konzistentné 
vzdelávanie  f inančne j  gramot-
nosti detí, ktoré by sa malo začať 
už v predškolských zariadeniach 
a pokračovať aj na stredných ško-
lách. Rovnako chýba konzistent-
né odborné vzdelávanie učiteľov,“ 
konštatuje k výsledkom generálna 
tajomníčka Asociácie finančných 

Slovensko	pod	priemerom
Slovenskí žiaci v medzinárodnom 
porovnaní úrovne finančnej gra-
motnosti zaostávajú. Ukazujú to 
výsledky testov PISA 2015 z dielne 
Organizácie pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj (OECD). 

Slovenskí žiaci nedosahujú v ob-
lasti finančnej gramotnosti ani prie-
mer krajín OECD. Kým priemerné 
skóre žiakov v rámci OECD bolo 489 
bodov, slovenskí žiaci dokázali získať 
len 455 bodov.

Finančná gramotnosť sa takisto 
skúmala a hodnotila v roku 2012. 
Priemerný výkon žiakov trinástich 
krajín OECD bol vtedy 500 bodov. 

sprostredkovateľov a finančných po-
radcov (AFISP) Darina Huttová.

Prvenstvo z roku 2012 v testova-
ní PISA 2015 obhájila Čína (Peking-
Šanghaj-Jiangsu-Guangdong). Čínski 
študenti dosiahli 566 bodov a dosta-
li sa tak nad priemer žiakov krajín 
OECD.  Rebríček tiež obsahuje oso-
bitné hodnotenie chlapcov a dievčat. 
Dievčatá v rámci krajín OECD do-
siahli 492 bodov, chlapci ich nazbie-
rali 486. Na Slovensku získali dievča-
tá 458 bodov, chlapci 433.

Do tohto výskumu sa zapojilo 
celkom 15 krajín sveta, z toho desať 
krajín, ktoré patria do OECD, a to 
Austrália, Belgicko (Flámska časť), 
Čile, Holandsko, Kanada, Poľsko, 
Slovenská republika, Spojené štá-
ty americké, Španielsko, Taliansko 
a päť takzvaných  partnerských 
krajín: Brazília, Čína, Litva, Peru 
a Ruská federácia. Otestovaných 
bolo približne 53-tisíc žiakov, ktorí 
reprezentovali skoro 12 miliónov 
pätnásťročných žiakov v zúčastne-
ných krajinách. Do tohto projektu sa 
tak celkom zapojilo 252 slovenských 
škôl s celkovým počtom 1 540 pät-
násťročných žiakov. 
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prvý až štvrtý ročník stredných škôl.
Primárnym cieľom a úlohou progra-
mov je zvyšovať úroveň finančnej 
gramotnosti žiakov základných 
a stredných škôl. Meradlom úspeš-
nosti je vstupný a výstupný test. 
V školskom roku 2015/ 2016 bolo 
otestovaných spolu 4 708 žiakov 
základných a stredných škôl. Tento 
centrálny test sa považuje za úspešne 
zvládnutý pri dosiahnutí úspešnosti 
na úrovni minimálne 75 percent. Zo 
všetkých stredných a základných škôl 
dosiahlo túto hranicu pri výstupnom 
teste až 65 percent žiakov. V porov-
naní so školským rokom 2014/2015 
sa miera úspešnosti nezmenila.

V podstate viac ako tretina študen-
tov sa dostatočne nedokáže oboznámiť 
s problematikou finančnej gramotnosti 
a testy nenapíše úspešne. Problémom 
sa však zdá byť aj to, že napriek tomu, 
že väčšina študentov zvládne nároky 
slovenského systému, v medzinárod-
nom porovnaní sme podpriemer. 

Okrem toho vstupné testy na za-
čiatku školského roka dopadajú veľ-
mi zle. Vstupný test v školskom roku 
2016/2017 absolvovalo úspešne len 
10 percent žiakov stredných škôl a len 
tri percentá žiakov základných škôl. 
Dá sa preto predpokladať, že žiaci ne-
prichádzajú z rodinného prostredia so 
znalosťami o financiách. 

Vlastníctvo platobnej karty, v po-
rovnaní s bankovým účtom, až tak 
výrazne neovplyvňuje úroveň finanč-
nej gramotnosti žiakov. Len v Poľsku, 
Čile, Taliansku, Austrálii a Litve je 
vlastníctvo platobnej karty spojené 
s vyššou úrovňou finančnej gramot-
nosti. Tento výsledok je pochopiteľ-
ný. Platobná karta totiž slúži len na 
zaplatenie prevodov a potrebných 
náležitostí, pričom v mnohých prípa-
doch stačí bankomatovú kartu prilo-
žiť k terminálu. V prípade bankového 
účtu musí žiak dávať pozor na limit, 
ktorý tam má nastavený, na zostatok 
na účte a ďalšie okolnosti.

Slovenské	programy	testujú	
gramotnosť	
Finančná gramotnosť sa sleduje aj 
na Slovensku programami „Viac ako 
peniaze“ a „Ja a peniaze“, ktoré sú 
vytvorené v súlade s Národným štan-
dardom finančnej gramotnosti. Tento 
dokument presne stanovuje, čo by 
mali žiaci zvládnuť. Štandard tvorí 
šesť základných problematík, ktoré by 
mali žiaci ovládať. Ide o finančnú zod-
povednosť, oblasť plánovania, práce a 
príjmu, taktiež rozhodovanie a hos-
podárenie, ďalším okruhom je úver 
a dlh, piatym okruhom je sporenie 
a investovanie a šiestou kategóriou je 
riadenie rizika a poistenie. 

Štandard neurčuje poradie tém, je 
na jednotlivých školách, ako si tieto 
témy zaradia do školského vzdeláva-
cieho programu. Národný štandard 
síce určuje, čo by mali žiaci vedieť, 
bližšie však nehovorí o tom, ako by 
mala konkrétna výučba vyzerať. 

Program „Ja a peniaze“ je zame-
raný na prvý stupeň základným škôl. 
Program „Viac ako peniaze“ je určený 
pre žiakov siedmeho až deviateho 
ročníka na základných školách a pre 

Žiaka	ovplyvňuje	aj	pôvod
Súčasťou štúdie PISA je nielen skú-
manie vedomostí v oblasti finančnej 
gramotnosti, ale aj skúmanie sociál-
no-ekonomického zázemia, ktoré 
vyjadruje takzvaný index sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho statusu 
žiaka (ESCS). Pomocou tohto indexu 
možno odhadnúť vplyv sociálno-eko-
nomického postavenia žiaka na jeho 
výkon. Tento ukazovateľ berie do úva-
hy informácie o zamestnaní rodičov 
žiaka, ich najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní a o materiálnom vybavení 
domácnosti. Okrem iného sa sleduje 
dostupnosť učebných pomôcok, po-
čet kníh v domácnosti či vhodných 
podmienok na učenie. „Nepochybne 
by však pre deti mali byť vzorom vo 
finančnom plánovaní už rodičia, kde 
často vidíme ich nezodpovedné finanč-
né správanie,“ dodáva Huttová. Práve 
vplyv sociálno-ekonomického statusu 
žiaka na jeho výkon vo finančnej gra-
motnosti je porovnateľný v Slovenskej 
republike s priemerom krajín OECD.

Bankový	účet	zvyšuje	
gramotnosť
Mať bankový účet alebo platobnú 
kartu je dnes u žiakov úplne bežné. 
Je to nielen preto, že si potrebujú 
uložiť svoje peniaze, ktoré si zarobia 
formou rôznych brigád či pomocných 
prác, ale aj preto, že žiaci mnohokrát 
už na základnej škole opúšťajú svoje 
rodné mestá a idú študovať buď do 
väčšieho mesta, alebo do zahrani-
čia. Tu slúži bankový účet ako dobrý 
prostriedok na rýchly prevod peňazí 
od rodičov. Žiaci v Spojených štá-
toch amerických, Austrálii, Belgicku 
a Holandsku, ktorí sú držiteľmi ban-
kového účtu, dosahujú najmenej o 40 
bodov vyššie skóre ako žiaci, ktorí 
nie sú majiteľmi bankového účtu.

Chýba konzistentné 
vzdelávanie finančnej 

gramotnosti detí, 
ktoré by sa malo začať 

už v predškolských 
zariadeniach.
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našej činnosti sa nám ešte štatisticky približne 
25 % z týchto prípadov podarí vyriešiť v prospech 
klienta. Neoceniteľná je pre nás možnosť opierať sa 
o etický kódex, ku ktorému svojím podpisom pri-
stúpili všetky banky, ktoré na Slovensku pôsobia. 
Vždy sa snažíme za každým podnetom, za každým 
klientom vidieť jeho osobný život, to, kam kráča, 
v akom štádiu sa nachádza, ale aj to, čo sa stane, 
keď sa nám nepodarí jeho prípad vyriešiť. 

Riešili ste mnoho prípadov, ktoré sa týka-
li rôznych tém. Na Slovensku sa dlhodobo 
hovorí o nízkej finančnej gramotnosti. Pod 

Máte za sebou desiate výročie a veľa úspeš-
ných prípadov, ale aj nejaké neúspešné. Ako 
hodnotíte týchto uplynulých desať rokov?
Som mimoriadne spokojná, ako sa nám za ten čas 
podarilo vystavať tento inštitút od prvého počíta-
ča až do súčasného stavu. Za tých desať rokov sa 
na nás obrátilo takmer dvadsaťtisíc ľudí a tisícky 
z nich sme stretli osobne, počúvali ich príbehy, ich 
starosti a snažili sa vyriešiť ich problémy. Je dôle-
žité zdôrazniť, že väčšina týchto klientov už prešla 
reklamačným konaním vo svojej banke, kde bola 
ich sťažnosť buď zamietnutá, alebo neboli spokojní 
s navrhnutým riešením. Veľmi ma teší, že v rámci 

EVA ČERNÁ:
 ĽUDIA SI NETVORIA REZERVY, 
DOSTÁVAJÚ SA DO PROBLÉMOV

Mnoho ľudí sa dostáva do finančných problémov 
práve preto, že nedokážu rozumne narábať so 
svojimi finančnými prostriedkami. To je jasný 
dôkaz o nízkej finančnej gramotnosti, ktorá 

sa na Slovensku týka nielen mladých ľudí, ale 
aj starších. Spory medzi klientom a bankou 
rieši úrad bankového ombudsmana. Na jeho 

čele stojí Eva Černá. V rozhovore pre magazín 
Financial Report hovorila práve o problémoch, 

s ktorými sa bankoví klienti obracajú na 
kanceláriu bankového ombudsmana.   

Autor:	Ivana	Michalová
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aký veľký podiel prípadov sa podpisuje níz-
ka finančná gramotnosť? V akých situáciách 
sa prejavuje najviac problém s finančnou 
gramotnosťou?
Naším cieľom je pomáhať spotrebiteľom a nevedie-
me si štatistiku zameranú na úroveň ich finančnej 
gramotnosti. Pre nás je dôležité, že sa na nás obrá-
tia. No pred desiatimi rokmi mnohí ľudia ani ne-
vedeli definovať pojem finančná gramotnosť. Dnes 
nám chodia také sofistikované e-maily, že ich zod-
povedanie je náročné čo do obsahu informácií a od-
bornosti, rovnako do rozsahu. Okrem toho ma teší 
skutočnosť, že každý rok rastie počet tých, ktorí 
potrebujú iba poradiť či nasmerovať. A to vnímam 
ako pozitívny signál. 

Čo by mal robiť človek, ktorý má pocit, že má 
nízku finančnú gramotnosť? Ako začať a na 
koho sa obrátiť?
Dnes je dostatočné množstvo informácií dostup-
ných na internete. V každom prípade platí základ-
né pravidlo, že ľudia by mali pristupovať k svojim 
peniazom zodpovedne. To je odkaz našej Kancelárie 
bankového ombudsmana. Jednoducho povedané – 
prikryť sa takou perinou, na ktorú mám.

Často sme svedkami toho, že banka klientovi 
poskytne úver vzhľadom na jeho bonitu, sú vyráta-
né bezpečné rezervy, aby klient mohol splácať svo-
je záväzky, ale zároveň, aby mu zostal dostatok fi-
nančných prostriedkov na existenciu. Mnohí klienti 
si k tomu úveru ešte zoberú práčku alebo mobil na 
splátky a zrazu sa ocitnú v bludnom kruhu, keď stačí 
nepredvídateľná životná okolnosť a všetko sa zosy-
pe, a oni zrazu stoja pred neschopnosťou splácania 
týchto záväzkov. Toto je asi ten najvypuklejší prob-
lém. Ľudia nemyslia na horšie časy a nemajú žiadnu 
rezervu. V každom prípade sa snažíme pôsobiť na 
ľudí tým, že je mimoriadne dôležité byť serióznym 
partnerom svojej banke a najlepšie je komunikovať 
s bankou o probléme, ktorý ich tlačí ešte v situácii, 
keď nedlžia banke ani jedno euro.

V tomto prípade sa dá povedať, že ste sú-
časťou boja proti nízkej finančnej gramot-
nosti. Aké aktivity v tomto smere vykonáva 
Kancelária BO?

Snažíme sa byť aktívni v tejto oblasti prostredníc-
tvom prednášok, ktoré robíme na prvom i druhom 
stupni základných škôl, rovnako na stredných ško-
lách, ale aj v detských domovoch a domovoch dô-
chodcov. Spolupracujeme tiež s médiami, aby sme 
informovali o tom, čomu sa vyhnúť a ako rozumne 
hospodáriť s peniazmi.

Medzi činnosti bankového ombudsmana patrí 
aj konzultácia s klientom. Aké sú najčas-
tejšie problémy, s ktorými sa klienti na vás 
obracajú? 
Obracajú sa na nás s rôznymi otázkami, rôzny-
mi problémami. Občas sa vyskytnú aj problémy, 
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ombudsmana pri vybavovaní podnetov, čo nebol 
jednoduchý proces. Museli sme splniť podmien-
ky stanovené zákonom, aby sme mohli požiadať 
Ministerstvo hospodárstva SR o zápis do zoznamu 
subjektov ARS. Podarilo sa a bankový ombudsman 
bol do tohto zoznamu zapísaný 7. 4. 2016.

Aké sú najčastejšie príčiny toho, že banka, 
ako veľká finančná inštitúcia, ktorá dobre 
pozná pravidlá, poškodí klienta (napr. nejed-
noznačná legislatíva...)?
Za desať rokov sme riešili viac ako tritisíc podne-
tov, v mnohých prípadoch sa podarilo pre klien-
tov nájsť nové riešenia ich situácie, čo by nebolo 
možné bez intenzívnej spolupráce s dotknutý-
mi bankami a ich nadštandardnému úsiliu vyjsť 
spotrebiteľovi v ústrety. Iba vo výnimočných prí-
padoch bankový ombudsman v rámci zmierlivého 
konania nedokázal spor klienta s bankou urovnať. 
Boli to spory, ktoré pramenili z existencie rozdiel-
nosti právnych názorov, judikatúry. V týchto oje-
dinelých prípadoch je nutné, aby klient riešil vec 
súdnou cestou.

Existujú aj  spor y, kde viete, že klient 
pochybil?
V prípadoch, keď je po preštudovaní podnetu 
a doložených dokumentov jednoznačné, že nasta-
lo pochybenie na strane klienta, bankový ombud-
sman podnet odmietne z dôvodu neopodstatne-
nosti podnetu. V prípade akýchkoľvek nejasností 
dopytujeme banku, vyzveme ju na vyjadrenie, do-
žadujeme sa objasnenia postupu banky, aby sme 
mohli prípad nestranne posúdiť a podľa zistených 
skutočností spor ukončiť.

V čom spočíva náročnosť sporov medzi klien-
tom a bankou? 
Keď sa prípad dostane k nám, po reklamačnom ko-
naní, je to len naša schopnosť hľadania iného uhla 
pohľadu, skúmania podnetu po právnej a etickej 
stránke a naša schopnosť vyjednávania s bankami 
v prospech klienta. Treba však otvorene a korektne 
povedať, že v mnohých prípadoch banka urobí nad-
štandardné ústretové kroky voči klientovi, aby bola 
spokojnosť na jeho strane.

ktorých riešenie nemáme v kompetencii. Ale aj 
vtedy sa snažíme poradiť. Úprimne poviem, že 
prevažná časť problémov sa týka neschopnosti 
splácania záväzkov. V poslednom čase to boli naj-
mä vznikajúce problémy pri predčasnom splatení 
úverov. Chcem tým povedať, že vzhľadom na to, 
že banky začali byť súťaživé v tom, ktorá dá naj-
nižšiu úrokovú sadzbu pri úveroch na bývanie, 
čo je veľmi vítané, naštartovala sa tak turistika 
klientov medzi bankami. Tu sme zaznamenali, že 
klienti si nenechali dostatok času a priestoru na 
to, aby si vybavili potrebné náležitosti k refinan-
covaniu. Rovnako sme sa venovali problémom, 
ktoré vznikli z nedostatočnej právnej úpravy štát-
neho príspevku pre mladých. (Pozn. red.: pravidlá 
poskytovania príspevku pre mladých sa od roku 
2018 menia.) 

Čo sa týka samotného riešenia sporov, tak 
máte dve roviny, v ktorých daný spor riešite 
– zákon a etický kódex. Čo je pre vás podstat-
nejšie – zákon alebo kódex?
Banky majú detailne nastavené procesy a každá 
z nich má samostatné oddelenie, ktoré každý pro-
ces a úkon schvaľuje, či je v súlade so zákonom. 
Dnes je takmer bezpredmetné hovoriť o porušení 
zákona ako takého. Pre nás, Inštitút bankového 
ombudsmana, je etický kódex alfa a omega našej 
činnosti a rovnako sme hrdí, že sa nám podarilo 
splniť európske štandardy a stali sme sa členom 
FIN-NET siete národných organizácií, ktoré sú 
zodpovedné za mimosúdne riešenie sťažností spot-
rebiteľov v oblasti finančných služieb, ktorá spadá 
pod krídla Európskej komisie. Iba pred niekoľkými 
dňami som sa zúčastnila konferencie FIN-NET-u 
v Ríme. Je pre nás cenné, že sa môžeme porovná-
vať s európskymi lídrami v tejto oblasti a vedieť, že 
sme dobrí. 

Relatívnou novinkou je ARS. Ako tento sys-
tém zjednodušil vašu prácu?
Od 1. 2. 2016 vstúpil do platnosti nový systém 
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, 
vyplývajúci zo zákona č. 391/2015 Z. z. o alterna-
tívnom riešení spotrebiteľských sporov. Bankový 
ombudsman zosúladil znenie Postupu bankového 

LÍDRI	· Eva Černá: Ľudia si netvoria rezervy, dostávajú sa do problémov
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Mgr. Eva Černá
absolvovala Univerzitu Konštantína Filo-
zofa v Nitre. Bola súčasťou prvého spra-
vodajského tímu televízie Markíza, kde 
sa neskôr autorsky, moderátorsky a  re-
žijne podieľala na tvorbe relácie Lam-
páreň. 

Pôsobila ako poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky. Rovnako bola člen-
kou výboru NR SR pre sociálne veci, ako 

aj členkou Parlamentného zhromaždenia 
NATO. Od roku 2007 pôsobí ako Bankový 
ombudsman – nezávislý orgán zriadený 
Slovenskou bankovou asociáciou. V roku 
2016 sa Inštitút Bankového ombudsma-
na stal súčasťou európskych štruktúr 
– je členom FIN-NET, siete národných 
organizácií, ktoré sú zodpovedné za mi-
mosúdne riešenie sťažností spotrebite-
ľov v oblasti finančných služieb a spadá 
pod krídla Európskej komisie.

Aký extrémny (kuriózny) prípad ste za po-
sledné roky riešili? 
Kuriózny prípad sa týkal klienta, ktorý potreboval 
finančné prostriedky a požiadal banku o úver. Banka 
mu úver neschválila z dôvodu  jeho nedostatočnej 
bonity v rozhodnom období. Klient sa sťažoval na to, 

že banka ho neinformovala o investovaných finanč-
ných prostriedkoch, na ktoré on zabudol. Od banky 
žiadal vysoké odškodné. Bankový ombudsman do-
hodol stretnutie klienta s bankou, napomohol vy-
svetleniu situácie a zabezpečil zmluvnú dokumen-
táciu, ktorou klient nedisponoval.

Eva Černá: Ľudia si netvoria rezervy, dostávajú sa do problémov ·	LÍDRI

1 €S peniazmi hospodáriť rozumne.

3 Viesť si osobný, či rodinný rozpočet - sledovať príjmy a výdavky.

2 Tvoriť si rezervu, odkladať si na horšie časy.

4 Ak niečo kupujem, položiť si otázku: potrebujem to, alebo to chcem?

5
Viesť deti k zodpovednosti k financiám/peniazom a hovoriť s nimi na túto tému. 
Vysvetľovať deťom pojmy a priblížiť im riešenie finančných záležitostí primerane 
podľa veku dieťaťa, umožniť dieťaťu asistovať, riešiť konkrétne situácie (naučiť ich 
poznať hodnotu peňazí (čo koľko stojí), výber z bankomatu, vlastný študentský účet...).

?

%

Ako pracovať s financiami? Radí banková ombudsmanka Eva Černá:
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ANKETA	· Ako hodnotíte úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, kde vidíte jej slabiny a perspektívu?

verejne dostupné aj poistné podmienky jednot-
livých poistných produktov. Klient môže nájsť aj 
rôzne porovnávacie stránky úverových a inves-
tičných produktov. A veľmi jednoducho sa človek 
dostane aj k informáciám o budúcich dôchodkoch 
a hroziacej demografickej kríze. Nápomocný, sa-
mozrejme, môže byť aj kvalifikovaný finančný 
sprostredkovateľ.

Peter	Világi		
senior analytik spoločnosti Fincentrum 
 

Finančná gramotnosť na Slovensku je veľmi nízka. 
Starostlivosti o peniaze sa totiž ani v rodinách, ani 
na školách nepripisuje žiadna dôležitosť. Potom 
sa stáva, že s vysokými dlhmi a finančnými prob-
lémami zápasia aj ľudia s nadštandardnými príj-
mami. Aj preto treba venovať náležitú pozornosť 
nielen zarábaniu peňazí, ale aj ich míňaniu. Iba 
správnym finančným plánovaním človek môže zís-
kať finančnú slobodu. Najväčšou slabinou je nezá-
ujem ľudí o svoje vlastné financie. Základom je sa-
movzdelávanie a snaha pochopiť správne princípy 
starostlivosti o financie. Internet je plný informácií 
o peniazoch aj o finančných produktoch. Dnes sú 

ANKETA: 
AKO HODNOTÍTE ÚROVEŇ FINANČNEJ 
GRAMOTNOSTI NA SLOVENSKU, KDE 
VIDÍTE JEJ SLABINY A PERSPEKTÍVU? 

Najväčšou slabinou je nezáujem 
ľudí o svoje vlastné financie. 

Základom je samovzdelávanie a 
snaha pochopiť správne princípy 

starostlivosti o financie.
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gramotnosť a najmä táto téma dostáva viac do po-
vedomia oproti minulosti, ale stále je priestor na 
zlepšenie. Nedostatočné je vo všeobecnosti najmä 
zlé nastavenie celého systému finančného vzde-
lávania. Napriek tomu perspektívu vidím práve 
vo vzdelávaní, ktoré by malo zaistiť poznanie mi-
nimálne základných princípov finančnej gramot-
nosti. Informácií je v súčasnosti dostatok, je to len 
o prioritách jednotlivca a schopnosti porozumenia 
a osvojenia si zručností finančnej gramotnosti.

Dominika	Senteši	
Consultant Specialist spoločnosti Finvia 
 

Finančnú gramotnosť Slovákov by som hodnotila 
ako nie veľmi vysokú, hlavne čo sa týka plánovania 
a manažovania financií. No myslím, že sa finančná 

Nedostatočné je vo všeobecnosti 
najmä zlé nastavenie celého 

systému finančného vzdelávania.

si potrebu ochrany príjmov. Druhou slabinou, ak 
sa otvorí téma dôchodku, je neznalosť základných 
investičných pojmov, princípov a pravidiel investo-
vania. Myslím si totiž, že jediný spôsob, ako si pre 
väčšinu obyvateľstva dôchodok zabezpečiť, je inves-
tovať pravidelne, dlhodobo, hoci aj malé sumy. Na 
druhej strane vnímam, že otvorenosť ľudí k týmto 
témam rastie, mnohí sú zvedaví a ochotní nechať sa 
v danej problematike usmerniť. Preto, ak by sa nám 
podarilo vzdelávať lepšie finančnú gramotnosť na 
školách stredných aj vysokých, môžeme byť pozitív-
ni. Bez toho nádej na významné zvyšovanie finanč-
nej gramotnosti neexistuje.

Andrea	Straková	
Senior Manager, Partners Group SK 
 

Myslím si, že je nízka, ale primeraná tomu, v akom 
období sa spotrebiteľský trh nachádza. Časť generá-
cie nemala potrebu ani možnosť počas študentské-
ho života získavať relevantnú finančnú gramotnosť 
a v produktívnom veku nevedela, alebo si ju nechce-
la doplniť.  Vo finančnom vzdelávaní súčasnej mla-
dej generácie sme stále na začiatku. Za najväčšie 
slabiny považujem slabú znalosť princípov sociálne-
ho systému, čo spôsobuje nevedomosť o sociálnych 
dávkach a budúcom dôchodku. Neuvedomujeme 

Ak by sa nám podarilo vzdelávať 
lepšie finančnú gramotnosť na 
školách stredných aj vysokých, 

môžeme byť pozitívni. Bez toho 
nádej na významné zvyšovanie 

finančnej gramotnosti neexistuje.
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má inštitúcia svoje bezpečnostné štandardy nasta-
vené na najvyššej možnej úrovni, nemusí to stačiť, 
keďže miera bezpečnosti do veľkej miery závisí aj 
od prístupu klienta. Ukazuje sa, že vedomosti sú 
ich najlepšia ochrana.

Anna	Jamborová		
hovorca, Československá obchodná banka, a. s. 
 

Z nášho prieskumu, pripraveného v spolupráci 
s agentúrou IPSOS, napríklad vyplynulo, že  mla-
dí majú celkovo nižšiu znalosť o finančných pro-
duktoch ako je priemer za celú populáciu. Externé 
zdroje informácií o finančných produktoch sú 
často využívané, no menej rozhodujúce než ofici-
álne zdroje. Mladí sa oproti populácii výraznejšie 
orientujú pomocou online prostredia. Pri samot-
nom rozhodovaní o produktoch ostáva oficiálny 
internetový zdroj vplyvným kanálom, rovnako 
ako osobné poradenstvo s blízkymi, najmä mladí, 
a s odborníkmi. Popri finančnej gramotnosti sa 
ako čoraz dôležitejšia ukazuje aj takzvaná digi-
tálna gramotnosť. Teda úroveň vedomostí, vďa-
ka ktorým klient zvládne bezpečnostné hrozby v 
digitálnom prostredí. Kybernetické útoky totiž 
nie sú len o získavaní citlivých informácií, ale he-
keri sa snažia dostať sa aj k peniazom klientov. 
Typickým príkladom je napríklad phishing. Aj keď 

Popri finančnej gramotnosti 
sa ako čoraz dôležitejšia 

ukazuje aj takzvaná 
digitálna gramotnosť. 

Ide o vedomosti, vďaka 
ktorým klient zvládne 
bezpečnostné hrozby 

v digitálnom prostredí.
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zainteresovaných strán. Banky sú v tejto oblasti už 
dlhodobo aktívne, realizujú rôzne aktivity – work-
shopy, prednášky, e-learningy, vzdelávanie v skupi-
nách. Často spolupracujú pri ich realizácii s nezis-
kovým sektorom. Dosah týchto projektov je však 
limitovaný. Jedným z riešení by bolo, ak by sa fi-
nančné vzdelávanie stalo súčasťou učebných osnov, 
a teda bolo povinné.

Diana	Priechodská	Brodnianska	
hovorkyňa, Slovenská banková asociácia 
 

Slovenská banková asociácia v roku 2007 realizo-
vala doteraz najväčší prieskum finančnej gramot-
nosti a finančného vzdelávania. Výsledky odhalili 
veľké nedostatky vo finančnej gramotnosti obyva-
teľstva. Základným zistením bola nízka schopnosť 
analýzy a spracovania informácií v dôsledku ne-
porozumenia základným finančným pojmom. Iba 
pre ilustráciu, respondenti nepoznali rozdiely me-
dzi kreditnou a debetnou kartou, alebo si z dvoch 
produktov nedokázali vybrať najvýhodnejší termí-
novaný vklad. O nízkej úrovni svedčia aj posledné 
výsledky testovania finančnej gramotnosti PISA 
2015, v rámci ktorého preverovali znalosti 15-roč-
ných žiakov v 15 krajinách OECD. Slovenskí žiaci 
dosiahli podpriemerné skóre a umiestnili sa na 
12. mieste. Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá 
téma a je potrebné neustále upozorňovať na po-
trebu jej zvyšovania. A to nepôjde bez systematic-
kého a dlhodobého prístupu a zapojenia všetkých 

Ľudia majú nízku  
schopnosť analýzy 

a spracovania 
informácií. Dôvodom 
je to, že nerozumejú 

základným finančným 
pojmom.
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EKONOMIKA	· Slovensko vo vedeckej činnosti zaostáva. V podstate vo všetkom

SLOVENSKO 
VO VEDECKEJ 
ČINNOSTI ZAOSTÁVA. 
V PODSTATE VO VŠETKOM
Autor:	Jana	Poláčiková

makroekonomických indikátorov vrátane uspoko-
jivého vývoja verejného dlhu malá ambícia. 

Najštedrejším investorom do vedy a výskumu 
v rámci EÚ je Švédsko (3,26 %), ďalej nasleduje 
Rakúsko (3,07 %), Dánsko (3,03 %), Fínsko (2,9 %) 

Podľa Eurostatu investovali členské krajiny EÚ 
v minulom roku do vedy a výskumu takmer 

300 miliárd eur, čo predstavovalo 2,03 % hrubé-
ho domáceho produktu (HDP) EÚ. V roku 2015 
to bolo 2,04 %. Výrazne vyššie výdavky ako EÚ 
mala Južná Kórea (4,29 %) a Japonsko (3,59 %). 
Podobnú výšku investícií do vedy ako EÚ mali aj 
USA (2,73 %) a Čína (2,05 %). Prekvapujúco nižšiu 
úroveň investícií do vedy a výskumu dosahovalo 
Rusko, výška ruských investícií do vedy a výskumu 
dosiahla v roku 2016 hodnotu 1,13 %. 

Slovensko dlhodobo zaostáva vo financovaní 
vedy a výskumu za priemerom EÚ a v minulom 
roku do tejto oblasti poslalo len 1,18 % HDP. Treba 
však povedať, že hlavnými a najväčšími zdroj-
mi nárastu investícií boli zahraničné transfery. 
Ambíciou vlády je zvýšiť do roku 2020 tento podiel 
na 1,2 % HDP, čo je vzhľadom k predikciám vývoja 

Vedecká činnosť je na Slovensku podvyživená 
a zákonite vedecky vyspelým krajinám 
nedokáže konkurovať. Slovensko navyše 
veľké ciele v oblasti financovania vedy nemá. 

Slovensko má najnižší počet 
udelených patentov na jeden 

milión obyvateľov. V roku 
2016 ich bolo len osem, pričom 

priemer EÚ je až 109.
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a Nemecko (2,87 %). Na chvoste rebríčka sa umiest-
nili Lotyšsko s 0,63 %, Rumunsko s 0,49 % a posled-
ný Cyprus s 0,46 %.

V štruktúre celkových výdavkov sa na financo-
vaní vedy a výskumu v EÚ najviac podieľal podni-
kateľský súkromný sektor, prispel 64 %. S odstu-
pom druhé sú univerzity a vysoké školy s 23 %, 
nasledujú vládny sektor s 12 % a súkromný nezis-
kový sektor s 1 %. 

Na Slovensku bolo na prvom mieste vysoké 
školstvo 44 %, po ktorom nasledovali podnikateľ-
ský súkromný sektor a vládny sektor (zhodne po 
28 %), pričom slovenský súkromný neziskový sek-
tor sa vede a výskumu nevenoval vôbec.

Podnikateľský súkromný sektor dominoval 
v investovaní do vedy a výskumu v Slovinsku so 
76 %, tiež v Bulharsku a Maďarsku, kde prispel 
zhodne po 73 %. Najväčší podiel vládneho sektora 
na financovaní vedy a výskumu dosahovalo minulý 
rok Rumunsko s 38 %. 

Vysoké školy a univerzity sa minulý rok najviac 
podieľali na financovaní vedy a výskumu v Litve, 
kde to bolo 56 %. V závese druhý je Cyprus s 54 % 
a tretie je Lotyšsko s 50 %.

V	inováciách	zaostáva	EÚ	aj	Slovensko
V oblasti globálneho hodnotenia inovácií ťahá 
EÚ za kratší koniec a dobieha svetových lídrov 
Japonsko a USA. V rebríčku hodnotenia inová-
cií v rámci EÚ je Švédsko dlhodobo lídrom, tes-
ne v závese za ním Dánsko, Fínsko, Nemecko 
a Holandsko.

Švédsko exceluje v oblasti rozvoja ľudských 
zdrojov a  v kvalite akademického výskumu, 
Fínsko vo finančných rámcových podmienkach, 
Nemecko v implementovaní súkromných investí-
cií do inovácií, Belgicko v inovácii sietí a Írsko 
v inováciách do malých a stredných podnikov.

Slovensko sa v rebríčku hodnotenia inovácií 
umiestnilo síce až na 22. mieste, ale predbehlo na-
príklad Poľsko, Litvu alebo aj Lotyšsko. Inovatívne 
najvýkonnejšie bolo Slovensko v roku 2014, keď 
dosiahlo 68 % európskeho priemeru. V roku 2015 
dosiahla naša inovačná aktivita 67 % európskeho 
priemeru.

Slovensko:	stagnujúci	inovátor	
Slovensko sa nachádza pod priemerom EÚ vo via-
cerých hodnotených inovačných indikátoroch. 
Zaostávame v počte patentov a príjmoch z nich, 
v počte žiadostí o nové patenty, rovnako aj v regis-
trovaných licenciách. Máme najnižší počet udelených 
patentov na jeden milión obyvateľov. V roku 2016 ich 
bolo len osem, pričom priemer EÚ je až 109.

V niektorých ukazovateľoch sa Slovensko 
aj zlepšilo. Najväčší nárast nastal v počte dok-
torandov mimo EÚ, stúpol o 16 %. Slovensko je 
však v tomto smere naďalej podpriemer. V počte 
ochranných známok si Slovensko polepšilo o 12 % 
a náklady na výskum a vývoj vo verejnom sekto-
re stúpli o 11 %. Na druhej strane veľký pokles 
Slovensko zaznamenalo v príjmoch z licencií a pa-
tentoch zo zahraničia, klesli o 25 %. Výdavky na 
inovácie mimo vývoja a výskumu klesli o 8,8 %.

Aj v oblasti počtu udelených patentov na 1 000 
výskumných a vedeckých pracovníkov je Slovensko 
hlboko pod priemerom nielen EÚ, ale aj V4. 

Tento rok chýba našim vysokým školám a uni-
verzitám približne 11 000 študentov. Tí talento-
vanejší odchádzajú uspokojovať svoje vzdelávacie 
potreby do náročnejšieho, tvorivejšieho a žičli-
vejšieho akademického prostredia v zahraničí. 
Nízka úroveň slovenského školského systému na 
všetkých jeho stupňoch, neschopnosť nakopnúť 
reformu vzdelávania a nakoniec aj samotný de-
mografický vývoj nám nedávajú veľa dôvodov na 
optimistické vyhliadky. Navyše doteraz ani jedna 
politická reprezentácia nepochopila, že len vzde-
lanie a vzdelaná spoločnosť dokáže ustáť všetky 
zmeny, problémy, civilizačné zlomy, ktoré súvisia 
s čoraz rýchlejšie nastupujúcou štvrtou priemy-
selnou revolúciou. Len veda a vedecké elity sú jej 
riešením. 

Nemôžeme byť všetci vedcami, ktorí rastú na 
strome. Ak dieťa prejaví záujem o vedu a vedecké 
poznatky, nemusí hneď z neho vyrásť vedec. Je 
však isté, že takéto dieťa bude odolné voči akej-
koľvek manipulácii, dokáže v budúcnosti aktívne 
vykonávať a obhajovať svoje občianske práva, kon-
trolovať výkon štátu a čo je najdôležitejšie, dokáže 
nielen analyzovať, ale aj projektovať budúcnosť, 
ktorá sa už začala.
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SLOVENSKÉ DETI V ŠKOLÁCH 
NIE SÚ ANI KONKURENCIESCHOPNÉ, 
ANI ŠŤASTNÉ

Naše deti zverujeme od šiestich rokov systému 
štátneho formálneho vzdelávania, v ktorom 
nechýbajú iba kvalifikovaní ministri, ale aj 
učitelia. Mohli by sme si myslieť, že je to 
ťažko merateľná oblasť, no vážne nedostatky 
školského systému na Slovensku sa odrážajú vo 
výsledkoch slovenských žiakov v medzinárodných 
porovnaniach a taktiež v tom, ako sa v systéme 
školstva cítia.  

Autor:	Jana	Poláčiková

Naše deti sú nešťastné, objek-
tívne a testovanie OECD PISA jed-
noznačne preukázalo koreláciu 
medzi čoraz viac sa roztvárajúci-
mi nožnicami sociálnej nerovnosti 
a úrovňou gramotnosti. 

V posledných rokoch zazname-
návame znepokojujúci trend zhor-
šenia dostupnosti kvalitného vzde-
lania pre deti zo sociálne slabších 
pomerov. Z marginálnych území sa 
ani jedno dieťa nedokázalo prehup-
núť nad priemer EÚ ani v jednom 
meranom indikátore gramotnosti. 
Negatívny trend kopírujú aj regióny 
s vysokým rastom hrubého domáce-
ho produktu (HDP), s nízkou neza-
mestnanosťou a relatívne vysokou 

Naše deti sa prepadávajú pod 
priemer v medzinárodných reb-

ríčkoch PISA v  takmer všetkých 
testovaných a hodnotiacich indiká-
toroch od čitateľskej, matematickej, 
prírodovednej, napokon aj finančnej 
gramotnosti. 

Slovenské deti nerady chodia do 
školy. V tomto smere sa umiestnili 
na predposlednom mieste v rám-
ci krajín EÚ a na treťom od konca 
v rámci členských krajín Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD). V rebríčku najnešťastnej-
ších detí v škole skončili Slováci na 
piatom mieste a horšie sú už na tom 
len študenti v Katare, Argentíne, na 
Cypre a v Grécku. 

priemernou mzdou v národnom 
hospodárstve. 

Indikátor priemernej mzdy uči-
teľa v rámci OECD, EÚ a dokonca aj 
V4 nás posiela tiež na chvost rebríč-
ka. Z údajov OECD vyplýva, že  naj-
vyššiu priemernú mesačnú mzdu 
učiteľa základnej a strednej školy 
má Luxembursko, je to až  9 109 
eur. Slovinsko  je na 16. mieste so 
mzdou 1 826 eur, Česko na 21. mies-
te so sumou 828 eur a Slovensko je 
až na 24. mieste. Slovenský učiteľ 
v priemere podľa údajov OECD zaro-
bí 660 eur. Posledné je Bulharsko na 
28. mieste so mzdou 355 eur. 

To všetko svedčí o plošne ne-
funkčnom vzdelávacom systéme 
Slovenska. Odborníci upozorňujú, 
že na tieto negatívne javy nedoká-
žeme efektívne reagovať zvýšenými 
výdavkami štátu na vzdelávanie jed-
ného žiaka a aj v tomto hodnotiacom 
kritériu sa pohybujeme hlboko pod 
priemerom EÚ. Napriek skvelým ma-
kroekonomickým ukazovateľom je 
školstvo finančne podvyživené, spo-
ločnosťou nedocenené a stále čaká na 
svoju reformu.

Súčasný štátny aj školský vzde-
lávací program svojím obsahom aj 
formou zaspal v minulom storočí 
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medziročne počet študentov vyso-
kých škôl a univerzít o 10 %. 

Odhliadnuc od najmodernejších 
teórií učenia, didaktiky pedagogic-
kých vied, náš školský systém ešte 
nikdy nebol v takom zúfalom kritic-
kom stave. Máme vzdelávacie progra-
my pre Learning machines, vďaka 
ktorým ťažkú, monotónnu prácu na-
hradia roboty a automaty. Testujeme 
autonómnu dopravu, ktorá bude 
fungovať prostredníctvom internetu, 
vecí, bez zásahu ľudského činiteľa. 
Výhodou tohto programu je, že ak sa 
program naučí jeden robot, jednodu-
chým kopírovaním sa ho okamžite 
naučia tisíce ďalších. Prirodzene sa 
tak vynára otázka, v čom ešte môže-
me byť lepší ako umelá inteligencia. 
Je namieste zamýšľať sa nad tým, 
aké miesto a postavenie budeme so 
slabnúcim školstvom mať vo svete 
s umelou inteligenciou.

prostredia, vysoká úroveň vedy a vý-
skumu, individuálny prístup peda-
gógov k študentom, moderné študij-
né programy a kredibilita diplomu, 
vďaka ktorému sa ľahšie uplatnia na 
trhu práce.

Z údajov Ústavu informácií a 
prognóz školstva (UIPŠ) za rok 2016 
vyplýva, že vo formálnom školskom 
systéme nám celkovo 84 049 uči-
teľov vzdeláva 828 590 žiakov, čo 
predstavuje približne desať žiakov 
na jedného učiteľa. Táto štatistika 
zahŕňa materské školy, základné 
školy, gymnáziá, stredné odborné 
školy, odborné školy, učilištia, kon-
zervatóriá, aj špeciálne školy. V roku 
2016 Slovensko evidovalo 158 659 
študentov vysokých škôl a univer-
zít, v ktorých učí približne štrnásť-
tisíc pedagógov. To predstavuje 
približne jedenásť študentov na jed-
ného pedagóga. Od roku 2009 klesá 

a generáciu takzvaných Millenials 
s ich potrebami a kompetenciami 
nedokáže už vzdelávať. Stále učíme 
predmety a zabudli sme učiť deti. 
A tak sa naše deti vzdelávajú mimo 
formálneho vzdelávacieho systému, 
v komunitách na internete, vzájom-
ným šírením znalostí, poznatkov, ku 
ktorým by sa v škole nedostali. Zdá 
sa, že tento paralelný vzdelávací sys-
tém je mimoriadne efektívny, lebo 
v oblasti mladých startupov patríme 
medzi technologickú špičku. 

Tí najlepší nám hromadne od-
chádzajú študovať na zahraničné 
vysoké školy a univerzity. Cieľovou 
destináciou je Česká republika, kde 
odhadom študuje podľa dostupných 
údajov asi 30-tisíc slovenských štu-
dentov, čo predstavuje asi 20 % po-
diel vysokoškolskej mládeže, potom 
Rakúsko, Veľká Británia a Dánsko. 
Dôvodom je kvalita akademického 
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POZOR NA ZLE NASTAVENÚ 
ŽIVOTNÚ POISTKU

Životné poistenie má čo ponúknuť klientom 
aj v súčasnosti. No je potrebné mať triezve 
očakávania a správne nastavenie, aby slúžilo 
svojmu hlavnému účelu – finančne pomáhať, 
keď to človek najviac potrebuje. 

Autor:	Marek	Mittaš

na krytie rizika, trendom teda budú 
rôzne druhy rizikového a úrazové-
ho poistenia, “dodáva. Jedným zo 
základných parametrov správneho 
nastavenia životného poistenia by 
tak malo byť krytie rizík a až potom 
investovanie. 

Reálne	očakávania	sú	
dôležité
Uzatvoriť poistnú zmluvu, ktorá má 
v prípade potreby kryť nepriazeň 
osudu i zhodnocovať finančné pro-
striedky, si vyžaduje dôsledný prí-
stup a dostatok času. 

„Úskalím tohto produktu je jeho 
relatívna komplikovanosť a variabili-
ta,“ hovorí Martin Rotkovský z pois-
ťovne UNIQA. Preto je potrebné byť 
pri jeho uzatváraní opatrný a ušiť si 
ho takpovediac na mieru vlastných 
potrieb. 

V minulosti sa niekedy životné 
poistenie dokonca predávalo ako 
investičný produkt, pričom sa často 
stávalo, že očakávania klientov sa ne-
stretli s realitou. Dôvod je jasný, sla-
bá znalosť produktu. Napríklad pri 

Životné	poistenie	sa	mení
Správne nastavené životné poistenie 
predstavuje istotu finančného krytia 
v prípade nepriaznivých životných 
náhod nielen pre samotného klien-
ta, ale aj pre jeho rodinu. Tu treba 
hľadať jeho podstatu. Viac sa už 
orientuje na riziko a popritom do-
káže financie aj zhodnotiť. „Záujem 
o investičné životné poistenie na 
Slovensku je stále veľký, keďže toto 
poistenie ponúka zaujímavú mož-
nosť zhodnotenia investovaných 
finančných prostriedkov a zároveň 
zabezpečenia našich klientov pre prí-
pad smrti, invalidity, práceneschop-
nosti a mnohých ďalších voliteľných 
rizík,“ hovorí Helena Kanderková 
z Allianz – SP. „Investičné životné 
poistenie v sebe spája dve základné 
zložky, a to poistenie a investovanie, 
pričom najmä v posledných rokoch 
kladieme čoraz väčší dôraz na to, aby 
bola zložka poistenia, či už na riziko-
vých, alebo úrazových pripoisteniach, 
väčšia ako samotná investičná zložka. 
Očakávame, že v budúcnosti sa klien-
ti budú čoraz viac zameriavať najmä 

investovaní do fondov peniaze pracu-
jú od prvého dňa a výška konta závi-
sí prakticky len od pohybov na trhu. 
No ak poistnú zmluvu ukončíte po-
čas prvých troch rokov, môžete prísť 
o nasporené peniaze, ktoré „zhltnú“ 
poplatky za predčasné ukončenie. 

Prehliadanie poplatkov je veľká 
chyba. Ak klient úvodnému procesu 
pred podpisom zmluvy nebude veno-
vať dosť pozornosti, pokojne sa môže 
stať, že ho nesprávne rozhodnutie 
pripraví o peniaze. Nepríjemná rea-
lita sa dostane do stretu s nesprávne 
nastavenými očakávaniami. 

Ešte pred uzatvorením zmluvy je 
preto dobré pýtať sa na moduláciu 
výnosov a aj prepočet výšky krytia. 
Oboznámenie sa s možným vývojom 
vašej investície musí byť podľa záko-
na súčasťou návrhu poistnej zmlu-
vy a musí ukazovať finálnu poistnú 
sumu pri dožití a ukončení zmluvy 
vzhľadom na predpokladaný inves-
tičný výnos, najčastejšie 2,4 alebo 
6 % p. a. To klientovi pomôže s pred-
stavou o tom, čo od životnej poistky 
môže čakať.

Optimálna	investícia	
do	poistenia
Otázkou je nielen to, či investovať, 
ale aj to, koľko investovať do pois-
tenia. Je nutné nájsť správnu mie-
ru medzi tým, čo bude dostatočné 
krytie a mierou mesačnej platby, 
ktorá nebude finančným balvanom. 
„Optimálna suma, na ktorú by mal 
byť klient poistený, má vychádzať 
z jeho príjmu, aktuálnej životnej si-
tuácie a výšky finančnej rezervy na 
neočakávané udalosti. Napríklad, 
ak ide o živiteľa rodiny, odporúčaná 
poistná suma pri úrazoch s trvalými 
následkami by mala byť stanovená 
minimálne do výšky ročného príjmu. 
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to je však nutné, aby v zdravotných 
dotazníkoch klienti vždy uvádzali 
pravdivé a presné informácie o svo-
jom zdravotnom stave. Nepravdivé 
informácie môžu znamenať zbytočné 
komplikácie pri vyplácaní poistného 
plnenia. Poisťovne dnes už využí-
vajú mnoho nástrojov, ako si ove-
riť, či majú v záznamoch korektné 
informácie. 

Nepravdivosť údajov môže viesť 
k nevyplateniu poistného. Rovnako 
sa môže poistné plnenie znížiť, ak 
v čase, keď nastala poistná udalosť, 
bol klient pod vplyvom alkoholu ale-
bo iných omamných látok. Poisťovne 
taktiež zvyčajne nevyplatia poistné 
plnenie, ak k poistnej udalosti doš-
lo pri vykonávaní extrémne riziko-
vých športov. Sem možno zaradiť 
napríklad horolezectvo, paragliding, 
potápanie, preteky motorových pro-
striedkov a podobne. Ak športujete 
viac ako dvakrát týždenne, tiež je 
vhodné to nahlásiť sprostredkovate-
ľovi. Niektoré poisťovne už takéto 
športovanie kategorizujú ako profe-
sionálne. To neznamená, že poisťov-
ňa v takýchto prípadoch poisťovať 
odmieta, ale cena poistky môže byť 
vyššia. Zároveň sa však krytie vzťa-
huje aj na intenzívnejšie športové 
aktivity.

zdravých rokov života (Healthy Life 
Years) odhaduje, že muži žijú bez 
zdravotných problémov len 55,5 
roka, čo je tretia najnižšia úroveň 
v celej EÚ. Ženy sú s 54,6 rokmi do-
konca úplne posledné. Z roka na rok 
taktiež pribúda aj Slovákov poberajú-
cich invalidný dôchodok. 

Za posledných sedem rokov išlo 
o nárast o 17 %. Zo zdroja sociálnej 
poisťovne vyplýva, že k 31. januáru 
2017 vyplatila celkovo 236 056 inva-
lidných dôchodkov. „Práve ženy sú 
z hľadiska pohlavia zodpovednejšie, 
myslia na zabezpečenie rodiny pre 
prípad výpadku príjmu zo zdravot-
ných dôvodov. Najväčší záujem majú 
Slováci o poistenie trvalých násled-
kov úrazu a úmrtie následkom úra-
zu,“ dodáva Lýdia Žáčková. Životné 
poistenie je teda s prihliadnutím na 
zdravotný stav Slovákov vhodné na-
staviť nielen pre prípad straty života 
z akýchkoľvek príčin, ale aj na krytie 
invalidity, kritických chorôb či do-
časný výpadok príjmu pre prácene-
schopnosť a pri hospitalizácii. 

Kedy	si	poistku	platíte	
zbytočne?
V prvom rade musí byť každé ži-
votné poistenie uzatvorené presne 
vzhľadom na potreby klienta. Na 

Pripoistenie pre prípad smrti u živi-
teľa rodiny by malo kryť aspoň troj-
násobok jeho ročného príjmu, aby 
rodina nemusela okrem bremena 
straty milovaného človeka niesť aj 
to finančné,“ radí Zuzana Sucháňová, 
produktová špecialistka NN Životnej 
poisťovne. Prirodzene sa situácia 
zásadne mení, ak je klient slobod-
ný, bez partnera a finančných zá-
väzkov či hypotéky. Vtedy môže byť, 
samozrejme, výška poistnej sumy 
nižšia. Na tieto parametre a možnos-
ti by mal kvalitný finančný sprostred-
kovateľ poistenia poukázať a netlačiť 
klienta len do vysokej poistnej sumy, 
ktorú ani nemusí potrebovať. 

Optimalizácia	nákladov	
pri	ochorení
Smrť alebo dožitie sú v princípe ko-
nečné situácie z pohľadu poistenia. 
No životná poistka môže tvoriť aj po-
mocníka v prípade úrazov, invalidity, 
ochorenia a podobne. „Zdravotná 
starostlivosť o priemerného Slováka 
stojí viac ako 1 000 eur ročne. Tri 
štvrtiny z tejto sumy kryjú verejné 
zdroje, zvyšok si platíme sami nad 
rámec zákonných odvodov,“ hovorí 
Lýdia Žáčková z Poštovej banky.

Práve tu môže významne pomôcť 
životná poistka. Najmä ak Indikátor 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



November/December 201730

SERIÁL	GDPR	· Nariadenie GDPR sa priamo týka aj agentov, povinností je veľa

GDPR fyzická alebo právnická osoba, orgán verej-
nej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky 
spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ	vs	sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ poistenia môže byť v duchu 
pravidiel GDPR takzvaným prevádzkovateľom 
aj sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ je podľa 

NARIADENIE 
GDPR

Nové nariadenie General Data Protection 
Regulation (GDPR) sa priamo dotkne aj 
sprostredkovateľov poistenia. Napriek 
tomu, že napríklad zákon o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
určitým spôsobom odbremeňuje agentov, 

aj tak budú musieť sprostredkovatelia 
poistenia poznať nové nariadenie 

a pracovať v súlade s ním.

Autor:	Ján	Beracka

SA PRIAMO TÝKA 
AJ AGENTOV, POVINNOSTÍ 

JE VEĽA
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GDPR
General Data Protection Regulation

Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov.

Poradíme vám s problematikou

Múdro a spoľahlivo.

Osobné údaje 
spracúvate aj vy!

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 949 949 949
Positive Services s.r.o.
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Úrade pre ochranu osobných údajov a evidenčnej 
povinnosti. Na druhej strane je potrebné viesť evi-
denciu spracovateľskej činnosti. Musí byť teda jas-
né, ako agent s údajmi pracoval.

Posúdenie	vplyvu
Ako aj iné subjekty, aj sprostredkovatelia budú po-
vinní v písomnej forme zostaviť posúdenie vplyvu 
spracovateľských operácií na ochranu osobných 
údajov. 

Súčasťou tohto dokumentu musia byť viaceré 
náležitosti:
• systematický opis plánovaných spracovateľ-
ských operácií a účely spracúvania, vrátane prí-
padného oprávneného záujmu, ktorý sleduje 
prevádzkovateľ
• posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľ-
ských operácií vo vzťahu k účelu
• posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých 
osôb
• opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bez-
pečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpe-
čenie ochrany osobných údajov a na preukázanie 
súladu s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia 
práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb a ďal-
ších osôb, ktorých sa to týka.

Ak by hrozilo, že spracovanie údajov bude viesť 
k vysokému riziku, prevádzkovateľ má povin-
nosť uskutočniť konzultácie s dozorným orgánom 
pred spracúvaním. V prípade Slovenska je dozor-
ným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. Ak úrad uzná, že pripravo-
vané spracovávanie údajov nie je v súlade s GDPR, 
do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti o konzul-
táciu poskytne prevádzkovateľovi, a prípadne aj 
sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo. Táto 
lehota sa môže predĺžiť o ďalších šesť týždňov. 

Zodpovedná	osoba
Nariadenie GDPR stanovuje tri prípady, ktoré ak 
nastanú, je potrebné stanoviť zodpovednú osobu. 
Jedným z prípadov je situácia, keď hlavnými čin-
nosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovate-
ľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom 

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, 
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, kto-
rý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 
Agent môže vystupovať v oboch pozíciách, závisí od 
toho, za akých okolností údaje spracováva. 

Právo	na	spracovanie	údajov
Na spracovávanie osobných údajov musí mať agent 
právny základ. Takým základom môže byť zákon-
ná povinnosť, vyjadrený súhlas, oprávnené záujmy, 
ale aj spracovávanie údajov potrebné na plnenie 
zmluvy. 

Povinnosť získať súhlas prešla výraznou zmenou 
a agenti sa tiež musia k súhlasu na spracovanie 
údajov dostať. Výnimku tvoria okolnosti usta-
novené v § 31 zákona č. 186/2009 o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Finančný agent a finančný poradca je na účely 
vykonávania finančného sprostredkovania alebo 
finančného poradenstva oprávnený od klienta či 
jeho zástupcu aj opakovane požadovať konkrétne 
určené osobné údaje. 

Ide o meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu pre-
chodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum 
narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu 
totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej 
osoby zastupujúcej právnickú osobu. Ak ide o fyzickú 
osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podni-
kania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej 
je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu 
do tohto registra alebo evidencie. 

Zákon tiež stanovuje okolnosti o údajoch práv-
nických osôb a dokumentoch o práve zastupovať. 
Tento paragraf tvorí právny základ pre spracováva-
nie osobných údajov. Ak činnosť agenta je v súlade 
s týmto ustanovením, výslovný súhlas agent od 
dotknutej osoby nepotrebuje. Ak chce agent spra-
covávať údaje s iným zámerom, súhlas dotknutej 
osoby potrebuje. 

GDPR tiež prináša zrušenie oznamovacej a regis-
tračnej povinnosti informačných systémov na 
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na svoju povahu, rozsah, prípadne účely vyža-
dujú pravidelné a systematické monitorovanie 
dotknutých osôb vo veľkom rozsahu. Hlavná čin-
nosť sú pritom všetky úkony vedúce k tomu, aby 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ dosiahol 
svoj cieľ. Do tejto kategórie teda budú spadať aj 
agenti. 

Právo	na	náhradu	škody
Ak sa stane, že pri spracovaní osobných údajov na-
stane dotknutým osobám škoda, majú právo na ná-
hradu škody. „Každá osoba, ktorá utrpela majetko-
vú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia 
tohto nariadenia, má právo na náhradu utrpenej 
škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,“ 
uvádza sa v nariadení GDPR.

V tomto prípade záleží na tom, či je konkrétny 
subjekt prevádzkovateľ, alebo sprostredkova-
teľ. „Každý prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil 
na spracúvaní, je zodpovedný za škodu spôso-
benú spracúvaním, ktoré bolo v rozpore s tým-
to nariadením. Sprostredkovateľ zodpovedá 
za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli 
splnené povinnosti, ktoré sa týmto nariadením 
ukladajú výslovne sprostredkovateľom, alebo ak 
konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi pre-
vádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom,“ 
uvádza GDPR.
 
Zodpovednosti za škodu sa podľa GDPR dá zbaviť. 
„Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený 
zodpovednosti, ak sa preukáže, že nenesie žiadnu 
zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu,“ 
hovorí GDPR. Ak jeden zo subjektov zaplatí celú 
škodu, následne má právo žiadať od ostatných 
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov časť 
náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zod-
povednosti za škodu.

Oznámenie	o	incidentoch
Incident týkajúci sa porušenia ochrany osobných 
údajov je potrebné oznámiť dozornému orgánu 
najneskôr do 72 hodín. Výnimkou sú prípady, keď 
nehrozí riziko pre práva a slobody dotknutých osôb. 

Oznámenie má štruktúrovanú formu a musí obsa-
hovať viacero informácií: 
• opis povahy porušenia ochrany osobných údajov 
vrátane, podľa možnosti, kategórií a približného 
počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, 
a kategórií a približného počtu dotknutých zázna-
mov o osobných údajoch.
• meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej 
osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno 
získať viac informácií
• opis pravdepodobných následkov porušenia 
ochrany osobných údajov
• opis opatrení prijatých alebo navrhovaných pre-
vádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochra-
ny osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatre-
ní na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých 
dôsledkov.

Prenosnosť	údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, kto-
ré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte. Za stanovených podmienok 
dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďal-
šiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný 
prevádzkovateľ bránil. Je teda potrebné zabezpečiť 
prenosnosť údajov. S tým súvisí aj právo „byť za-
budnutý“, ktoré GDPR taktiež garantuje.
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údajoch prevádzkovateľa, o zodpovednej osobe 
a taktiež o podmienkach samotného spracovávania 
údajov. Tieto informácie by mali byť poskytnuté 
zrozumiteľne a bez poplatku. Dotknutá osoba ich 
môže získať písomne, elektronicky, prípadne inými 
vhodnými prostriedkami. Na požiadanie dotknutej 
osoby môžu byť požadované informácie aj v ústnej 
podobe.

GDPR chce viac chrániť osoby, ktorých údaje sa 
spracúvajú. Súčasťou tohto nového štítu sú 

viaceré práva, ktoré dotknutá osoba pri spracová-
vaní osobných údajov má. 

GDPR ustanovuje právo na poskytnutie informá-
cií. Dotknutá osoba má podľa GDPR právo získať 
informácie najmä o totožnosti a kontaktných 

GDPR

Jedným z hlavných cieľov prijatia nariadenia 
General data protection regulation 

(GDPR) je posilnenie práv dotknutých 
osôb. Nové práva dotknutých osôb však 
zároveň predstavujú ďalšie povinnosti 
prevádzkovateľa, teda firiem a ďalších 

subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Autor:	Natália	Hučková

VÝRAZNE ROZŠIRUJE PRÁVA 
DOTKNUTÝCH OSÔB
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Od mája 2018 bude dotknutá osoba oprávnená po-
žadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či 
spracúva jej osobné údaje. Toto právo GDPR ozna-
čuje ako právo na prístup k údajom. V prípade, ak 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje danej osoby, 
je táto ďalej oprávnená požadovať prístup k osob-
ným údajom a bližšie informácie o spracúvaní. 

Dotknutá osoba tak uplatnením tohto práva zís-
ka informácie o účele spracúvania. Dozvie sa, 
o aké osobné údaje ide a aký je predpokladaný čas 
spracúvania, ako aj ďalšie potrebné informácie. Pri 
uplatňovaní práva na prístup k údajom je však ne-
vyhnutné zabezpečiť ochranu práv s právom chrá-
nených záujmov tretích osôb. 

Ak dotknutá osoba zistí nesprávnosť osobných 
údajov, má právo na opravu, prípadne doplnenie 
týchto údajov bez zbytočného odkladu. Kým sa po-
darí overiť správnosť osobných údajov, má dotknu-
tá osoba právo na obmedzenie spracúvania.

GDPR dotknutej osobe priznáva aj takzvané prá-
vo „na zabudnutie“, teda v podstate na vymaza-
nie osobných údajov. Uplatnenie tohto práva však 
môže dotknutá osoba požadovať len v prípadoch, 
ktoré GDPR ustanovuje. Ide napríklad o situáciu, 
keď zanikol pôvodný účel spracúvania osobných 
údajov. Toto právo je aktuálne aj vtedy, keď bolo 
spracúvanie nezákonné. Právo „na zabudnutie“ 
vzniká aj vtedy, ak je výmaz osobných údajov po-
trebný pre splnenie zákonnej povinnosti. 

Ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúva-
ním osobných údajov, ktorý bol jediným práv-
nym základom spracúvania, je zároveň oprávnená 
uplatniť svoje právo na výmaz osobných údajov. 
Možnosť uplatnenia tohto práva však nie je abso-
lútna. Naráža na práva, prípadne povinnosti, pre-
vádzkovateľa a tretích osôb.

Žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných úda-
jov tak nie je možné vyhovieť napríklad v prípade, 
že tomu bráni verejný záujem v oblasti verejného 
zdravia. Nie je to možné ani vtedy, ak sú osobné 
údaje potrebné na štatistické a výskumné účely či 

uplatňovanie právnych nárokov. Najčastejšou si-
tuáciou však zrejme bude prípad, keď uplatnenie 
práva „na zabudnutie“ koliduje so zákonnou po-
vinnosťou prevádzkovateľa. Príkladom môže byť 
povinnosť archivácie daňových dokladov.

Zmenou, ktorú GDPR prináša, je aj právo na pre-
nosnosť údajov. Toto právo umožňuje dotknutej 
osobe preniesť osobné údaje, ktoré o nej spracúva 
prevádzkovateľ, k inému prevádzkovateľovi. Údaje 
sa musia prenášať vo vhodnej forme, ktorá je bežne 
dostupná a strojovo čitateľná. Podmienkou, ktorá 
musí byť splnená, je, že spracúvanie osobných úda-
jov je založené na súhlase dotknutej osoby, alebo sa 
vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ochranu dotknutej osoby v prípade porušenia GDPR 
zabezpečuje právo namietať voči spracovávaniu, prá-
vo podať sťažnosť na dozorný orgán, a taktiež právo 
na súdny prostriedok nápravy. Ak dotknutá osoba 
utrpí v dôsledku takéhoto porušenia majetkovú ale-
bo nemajetkovú ujmu, má právo na náhradu škody.

Právom dotknutej osoby je taktiež aj možnosť ude-
lenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 
Súhlas predstavuje slobodne daný, konkrétny a jed-
noznačný prejav vôle. Udeliť ho je možné nielen pí-
somne, ale aj ústne či elektronicky, napr. klasickým 
označením políčka. Prevádzkovateľ však musí byť 
schopný udelenie súhlasu hodnoverne preukázať. 
Mlčanie, nečinnosť či vopred označené políčka na 
webovej stránke nie je možné považovať za slobod-
né udelenie súhlasu.

Práva dotknutej osoby podľa GDPR:

• právo na poskytnutie informácií
• právo na prístup k údajom
• právo na opravu
• právo na obmedzenie spracúvania
• právo „na zabudnutie“
• právo na prenosnosť údajov
• právo namietať
• právo na súdny prostriedok nápravy
• právo na náhradu škody
• súhlas so spracúvaním osobných údajov
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a Ipsos. „Takmer každý druhý uvádza, že mu z výplaty 
zostáva dosť na to, aby si mohol kúpiť, čo potrebuje 
a ešte si k tomu niečo ušetriť. Pred dvoma rokmi to 
pritom tvrdila iba štvrtina z nich,“ približuje rozdiely 
medzi tridsiatnikmi dnes a pred dvoma rokmi Zuzana 
Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. 

V porovnaní s rokom 2015 však klesol podiel respon-
dentov, ktorí sa nemusia obmedzovať, no netvoria 
úspory. V roku 2015 takto svoju situáciu hodnoti-
lo 43 % respondentov, v tomto roku ich bolo 32 %. 

Tridsiatnici:	zabezpečení	aj	zadlžení
Život dnešného tridsiatnika sa líši od predchádzajú-
cich generácií. „Na jednej strane sú tridsiatnici zodpo-
vední a s financiami zaobchádzajú uvážene, zároveň 
však už fungujú plne online a od života chcú omnoho 
viac, než skôr bývalo v tomto veku zvykom,“ uvádza 
spoločnosť UniCredit.

Väčšina Slovákov vo veku od 30 do 39 rokov sa cíti 
byť finančne zabezpečená. Vyplýva to zo štúdie 
Generácia 30+, ktorú zostavili spoločnosti UniCredit 

SLOVÁCI SA SPRÁVAJÚ 
MODERNEJŠIE. 

TRIDSIATNICI, 
AJ SENIORI

Slováci sa postupom času menia. Každá 
prichádzajúca generácia sa odlišuje od tej 
predchádzajúcej, a to sa odráža aj vo svete 

financií a v modernom technologickom 
prostredí. Menia sa tridsiatnici, aj seniori.   

Autor:	Ján	Beracka
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Pozitívom však je, že sa znižuje podiel ľudí, ktorí sa 
musia výrazne obmedzovať. Pred dvomi rokmi toto 
o sebe tvrdilo 34 % účastníkov prieskumu, v tom-
to roku to priznala presná pätina ľudí oslovených 
v prieskume. 

Dôležitou črtou súčasných tridsiatnikov je ich záujem 
o investovanie. „Súčasní tridsiatnici sú prvou sloven-
skou generáciou skutočných investorov. Zaujíma sa 
o ne sedem z desiatich tridsiatnikov, pričom z nich 
štvrtina aj pravidelne investuje. To je v absolútnych 
číslach skoro štvrť milióna ľudí,“ opisuje nový trend 
Zuzana Ďuďáková.

Poznávacím znamením súčasnej generácie tridsiatni-
kov je túžba po vlastnom bývaní. V mnohých prípa-
doch je cestou k vlastnému bývaniu čerpanie hypotéky. 
Aj keď tvoria len zhruba 17 % populácie, predstavujú 
väčšinu hypotekárneho trhu – 6 z 10 tridsiatnikov už 
má bývanie vyriešené a mnoho z nich práve s pomo-
cou hypotekárneho úveru. Jasne sa tak ukazuje, že 
vlastný domov je pre túto generáciu na prvom mieste,“ 
uvádza spoločnosť UniCredit. Iba 15 % ľudí oslove-
ných v prieskume vyhlasuje, že si hypotéku nemôže 
dovoliť.

Táto generácia klientov bánk si čoraz viac zvyká na to, 
že úvery sú bežnou súčasťou života. „Ide o generáciu, 
ktorá sa vie na bankovom a finančnom trhu orien-
tovať. Vďaka získaným znalostiam či informáciám 
od priateľov veľmi dobre vedia, že množstvo vecí sa 
oplatí financovať úverom. Takmer každý tretí z nich 
tak má spotrebiteľskú pôžičku, kontokorent alebo 
kreditnú kartu,“ vysvetľuje správanie tridsiatnikov 
Zuzana Ďuďáková. 

Úplne prirodzene žije generácia tridsaťročných v ky-
bernetickom svete. „Tridsiatnici držia krok s dobou 
a po vzore mladšej generácie žijú plne online. Cez in-
ternet vybavujú spotrebiteľské pôžičky či refinancujú 
hypotéky, rovnakým spôsobom si zriaďujú aj bežný 
účet. O hypotéku by po internete požiadala, alebo by 
takú možnosť zvážila, celá tretina Slovákov,“ uvádza 
spoločnosť UniCredit. 

Moderní	seniori
Ľudia narodení okolo roku 1980 zďaleka nie sú jedi-
ní, ktorí v súčasnosti využívajú technológie. Internet 
a jeho možnosti čoraz častejšie využívajú aj seniori. 
Banka 365 upozorňuje, že v roku 2012 využívalo in-
ternet 42 % populácie vo veku od 55 do 75 rokov, no 
podľa posledných dát Eurobarometra je to až 60 %. 
„V súčasnosti už aj medzi staršími ľuďmi rastie počet 
tých, ktorí využívajú svoj smartfón nielen na tele-
fonovanie, ale aj na ďalšie aktivity. Najčastejšie ním 
pristupujú na internet a na sociálne siete. Podporuje 
to skutočnosť, že technológie sú nielen dostupné, ale 
najmä používateľsky priateľské aj pre seniorov. V bu-
dúcnosti bude tento trend rásť rovnako, ako aj ich 
nároky na inovácie,“ uvádza Marek Šupa, výkonný 
riaditeľ banky 365. 

Z údajov banky 365 vyplýva, že starší ľudia na in-
ternete najčastejšie pracujú s elektronickou poštou 
a využívajú aj sociálne siete. Tieto nástroje využíva 
9 z 10 dôchodcov používajúcich internet. Až 80 % 
z nich počúva hudbu, rovnaký podiel seniorov sleduje 
na internete videá. Internetové bankovníctvo využíva 
približne 55 % používateľov internetu v dôchodcov-
skom veku.

Väčšina Slovákov vo veku od 30 
do 39 rokov sa cíti byť finančne 
zabezpečená.

Až 60 % populácie vo veku 
od 55 do 75 rokov 
používa internet.
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AKO SI OCHRÁNIŤ 
ELEKTRONICKÉ 
PENIAZE?

Nenosíme ich v peňaženke ani po vreckách, 
napriek tomu o ne môžeme prísť. Aj 
virtuálne peniaze možno reálne ukradnúť. 
Šperky, cennosti aj hotovosť ľudia zvyčajne 
chránia trezormi, no v otázke ochrany 
virtuálnej hotovosti sú často nedbalí.  

Autor:	Marek	Mittaš

samotný klient. Každý, kto používa 
internetbanking, by mal byť podľa 
Zuzany Povodovej vybavený automa-
ticky minimálne primárnou ochranou 
zariadení, ktoré používa na prístup do 
internetbankingu. To znamená praco-
vať len so svojím zabezpečeným počí-
tačom, zabezpečiť pravidelný update 
antivírusových softvérov, pristupovať 
len na bezpečné stránky, nesťahovať 
podozrivé programy, nezapájať sa do 
spamov či reťazových e-mailov. 

Ochrana	vlastných	peňazí	
zaostáva
Ochrana klienta zo strany samotnej 
banky prebieha vo viacerých úrov-
niach. „Jedným stupňom je zabez-
pečenie serverov, taktiež zabezpe-
čenie samotného internetbankingu, 
vybavenie klienta ochrannými au-
torizačnými a autentifikačnými ná-
strojmi,“ hovorí Zuzana Povodová 
z Tatra banky. No aj tak je potrebné, 
aby bol na svoje peniaze obozretný 

Tieto opatrenia však mnoho klientov 
vyslovene ignoruje. Neuvedomujú si, 
že počítač je v prípade využívania in-
ternetbankingu vlastne ich trezorom, 
ktorý chráni majetok. Ak ho nechajú 
otvorený, šance na stratu financií sa 
zvyšujú. Rovnaké opatrenia platia aj pri 
používaní mobilných aplikácií v smart-
fónoch. No tu sa pridáva ešte jedno 
bezpečnostné a nesmierne dôležité 
krytie. Nepripájate sa do svojho účtu 
prostredníctvom verejných sietí wi-fi. 



39

Ako si ochrániť elektronické peniaze? ·	BANKY	A	POISŤOVNE

a dodáva, že samozrejmosťou je ne-
uchovávať PIN spolu s kartou a ne-
používať platobnú kartu na platby 
na neoverených internetových strán-
kach a u nedôveryhodných obchodní-
kov. Pri vyberaní v hotovosti je vhod-
né zakryť zadávanie PIN-u dlaňou. 

Veľmi vhodnou ochrannou pomôc-
kou je aj SMS notifikácia, ktorá vás 
okamžite upozorní, ak s kartou nie-
kto manipuluje a nastane neoprávne-
ný pohyb na účte. V takom prípade je 
potrebné okamžite kontaktovať ban-
ku, ktorá zaznamená zneužitie a je 
vysoká pravdepodobnosť, že peniaze 
sa k vám môžu následne vrátiť. Alebo 
sa minimálne zamedzí ich ďalšiemu 
odlivu. 

Hotlinka
Ak zistíte zneužitie, alebo príde do-
konca k strate karty, prípadne mo-
bilného telefónu s prístupom na váš 
účet, je nutné túto skutočnosť okam-
žite nahlásiť banke. Po zablokovaní 
prístupov na internetbanking do 
aplikácie či zablokovaním karty si tak 
zachránite financie, ak sa už zlodejo-
vi podarilo prekonať váš elektronic-
ký stupeň ochrany. Preto je vhodné 
mať telefónne číslo na blokáciu karty 
a služieb vždy niekde nablízku.

Nový	fenomén	–	krádež	
identity
Okrem krádeže hesiel a zneužívania 
počítačov klientov striehne na vir-
tuálne prostriedky aj nová hrozba 
spoofingu, teda predstierania faloš-
nej identity. Cieľom je vylákať od 
obete dôverné informácie a následne 
ich zneužiť. Samozrejme, na majet-
kovú kriminalitu. Podľa prieskumu 
UNIQA poisťovne až 45 % prípadov 
odcudzenia identity sa týka získa-
vania pôžičky či finančnej hotovosti. 
Ide o prípady, keď niekto komunikuje 
na internete pod vaším menom bez 
vášho vedomia. Podľa Petra Stančíka 
sa dá takýmto prípadom predchádzať 
veľmi jednoducho. „Treba sa snažiť 
nevyzradiť svoje heslo neúmyselne 
sám, taktiež sa nedať lacno na to 
naviesť. A to sa, samozrejme, netýka 
len priamo hesiel. Ľudia sa až príliš 
často delia o citlivé informácie, ktoré 
útočníkom zjednodušia ich aktivity, 
či už je to jednorazová krádež, alebo 
odcudzenie identity s cieľom pácha-
nia ďalšej trestnej činnosti,“ hovorí.

Bezpečné	narábanie	
s platobnou	kartou
Pri využívaní platobnej karty ne-
musíme riešiť žiadny antivírusový 
program ani jej dodatočné zabezpe-
čenie, čo môže zvádzať k mylnému 
dojmu, že si nevyžaduje bezpečné 
zaobchádzanie. To je, samozrejme, 
nesprávna úvaha. Samotná karta je 
bezpečná, no vždy a pri každej plat-
be je potrebné zabrániť jej zneužitiu. 
Jednou zo základných metód je mať 
kartu vždy pod dohľadom. 

„Pri použití platobnej karty na platbu 
u obchodníka mu neumožnite vzdia-
liť sa s platobnou kartou mimo vášho 
dohľadu,“ hovorí Marta Cesnaková 

Najčastejšie	zlyhávame	
pri	hesle
Odborníci z oblasti počítačovej bez-
pečnosti upozorňujú, že útočníkom 
sa darí údaje osôb získať preto, lebo 
ľudia často zanedbávajú aj elemen-
tárnu počítačovú ochranu. Po zabez-
pečení samotného počítača by malo 
byť základom ochrany aj kvalitné, 
zmysluplne dlhé a komplexné heslo, 
unikátne pre každú dôležitú službu. 

„Ďalším stupňom ochrany je takzva-
ná viacfaktorová autentifikácia – 
okrem hesla musím pri prihlasovaní 
zadať ďalší, väčšinou jednorazový 
kľúč. Tým výrazne znižujem šance 
útočníka i v prípade, že získa vaše 
heslo,“ hovorí špecialista na digitálnu 
bezpečnosť spoločnosti ESET Peter 
Stančík. Heslá je v ideálnom prípa-
de potrebné meniť každé tri mesiace 
alebo ihneď, ak je prezradené. 

Dvojfaktorová autentifikácia – teda 
heslo a ďalší údaj, je veľmi žiadu-
cou ochrannou pomôckou, keďže aj 
pri vyzradení hesla sa napríklad ne-
dostane útočník k vašej pevnej grid 
karte na stole alebo v SMS správe, či 
čítačke kariet. 

Ľudia často svoje heslá 
a citlivé údaje 

vyzrádzajú sami.

Až 45 % prípadov 
odcudzenia identity sa 
týka získavania pôžičky 
či finančnej hotovosti.
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OLIVER BORKO:
  KAŽDOROČNÉ VZDELÁVANIE 

AGENTOV PODPORUJEM, 
OPAKOVANÉ SKÚŠKY 

SÚ ZBYTOČNÉ

Cez Národnú radu Slovenskej republiky prešla 
novela zákona o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve. Kladie dôraz na 

vzdelávanie agentov, mnohé systémové problémy 
však ani nemá ambíciu riešiť. O aktuálnej situácii 

na trhu pre magazín Financial Report hovorí 
Oliver Borko, člen predsedníctva Slovenskej 
asociácie rizikového manažmentu (SARM).

Autor:	Ján	Beracka

osobitného finančného vzdelávania. 
Dôležité však je, aby toto vzdelávanie 
malo kvalitu.
 
Už desať rokov upozorňujem na to, 
že je dosť problematické absolvovať 
kvalitné osobitné finančné vzde-
lávanie, najmä pre vyššie stupne. 
Novela navyše správne ruší výnim-
ku, ktorá od osobitného finančné-
ho vzdelávania oslobodzovala vy-
sokoškolsky vzdelaných agentov. 

Novela zákona o f inančnom 
sprostredkovaní a finančnom 
p o ra d e n s t v e  s a  v o  v e ľ k o m 
rozsahu venuje vzdelávaniu 
a  o d b o r n e j  s p ô s o b i l o s t i  f i -
nančných sprostredkovateľov. 
Upozorňujete na to, že niekto-
ré problémy pretrvávajú. V čom 
spočívajú?
Úplne podporujem myšlienku, že 
každý sprostredkovateľ a poradca by 
mal každoročne absolvovať 15 hodín 

Na sprostredkovateľov a poradcov 
s vysokoškolským diplomom, ktorí 
budú mať záujem o najvyšší stupeň 
odbornej spôsobilosti, nie je systém 
osobitného finančného vzdelávania 
pripravený. 
 
Kvalitných vzdelávacích inštitúcií, 
predovšetkým pre najvyšší stupeň od-
bornej spôsobilosti, je už teraz málo. 
Novela navyše zavádza registračnú 
povinnosť pre každého, kto sa chce 



43

Znalosti a skúsenosti sa udržiava-
jú a zdokonaľujú praxou. Viem si 
predstaviť, že by skúšku opakoval 
napríklad agent, ktorý sa na trh 
vracia po dvojročnej rodičovskej 
dovolenke. Opakovanú skúšku pre 
sprostredkovateľa poistenia, ktorý 
je kontinuálne na trhu, však po-
važujem za nadbytočnú. Preto na-
vrhujeme jednu skúšku, vstupnú 
a náročnejšiu. Bola by však dele-
ná na životné a neživotné poiste-
nie. Pre agentov aj poradcov by to 
bola aj nižšia finančná záťaž bez 
následných skúšok, hoci primárne 
o peniaze nejde.
 
Tie skúšky sú v súčasnosti zostavené 
tak, že s istou dávkou úsilia ich urobí 
v podstate každý. Napokon sa teda 
stáva, že aj agent, ktorý v skutoč-
nosti nie je dostatočne kvalitný, má 
úplne rovnaké formálne osvedčenie 
ako tí agenti, ktorí skutočne vysokú 
kvalitu majú.

vzdelávania sa síce akceptuje e-lear-
ning, ktorý sa dá absolvovať kedy-
koľvek, no ak by vzdelávanie pozo-
stávalo iba z elektronických kurzov, 
bolo by to podľa mňa nedostatočné 
a formálne. Dôležité však je, aby sa 
kládol dôraz na kvalitu.
 
Okrem toho pochybujem o tom, že 
niekto dokáže správne určiť tenké 
hranice medzi základným, stred-
ným, vyšším a najvyšším stupňom 
odbornej spôsobilosti. Pätnásť hodín 
na vstupe do systému sprostredkova-
nia nie je totožných s pätnástimi ho-
dinami po desaťročnej praxi. Obávam 
sa, že budú tlaky na zachovanie toh-
to súčasného systému.
 
Vzdelávanie je jedna vec, vykona-
nie skúšky druhá. Prečo je podľa 
vás každoročná skúška zbytočná?
Vnímam to podobne ako skúšky 
v autoškole. Absolvujete ich raz 
a nie je potrebné ich opakovať. 

stať poskytovateľom osobitného fi-
nančného vzdelávania. Novela sa však 
dostala do parlamentu bez toho, aby 
existoval jasný mechanizmus, ktorý 
by umožnil záujemcom stať sa regis-
trovaným školiteľom poskytovateľov 
osobitného finančného vzdelávania.
 
Navyše, napriek tomu, že novela sa 
dostala na stôl poslancom, a oni ju 
schválili, chýbala dôležitá sekundár-
na legislatíva, ktorá by určovala roz-
sah a obsah vzdelávania. Chýba teda 
vízia osobitného finančného vzdelá-
vania. Vyhláška, ktorá upravuje obsa-
hovú stránku, sa ešte len pripravuje, 
novela prešla bez toho, aby bolo jas-
né, čo má byť osou vzdelávania. 
 
Ďalší problém spočíva v tom, že sa 
výrazne zvyšuje počet osôb, ktoré to 
potrebujú. Tieto povinnosti sa totiž 
okrem subjektov, ktoré sú agentmi, 
týka aj ich zamestnancov. To vytvára 
tlak na kapacity. Ako jedna z foriem 

Oliver Borko: Každoročné vzdelávanie agentov podporujem, opakované skúšky sú zbytočné ·	LÍDRI
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Poradenstvo by zahŕňalo identifiká-
ciu, definíciu a kvantifikáciu rizika, 
v rámci sprostredkovania by sa usku-
točnil následný prevod rizika na vy-
branú poisťovňu. 
 
Na maklérov by, ako som zdôrazňo-
val aj v medzirezortnom pripomien-
kovom konaní, boli kladené veľké ná-
roky z pohľadu odbornej spôsobilosti. 
Ak mám ísť do extrému, maklérmi by 
určite nemohli byť agenti so základ-
ným či stredným stupňom odbornej 
spôsobilosti ani bez primeranej praxe 
na trhu.
 
Prečo je z vášho pohľadu také dô-
ležité prekonať prísne delenie na 
sprostredkovateľov a poradcov?
Dôležité je to najmä pre finanč-
ných agentov, v súčasnosti sú totiž 
diskriminovaní vo vlastnom štáte. 
Slovenskí agenti nemôžu súčasne 
vykonávať poradenstvo a sprostred-
kovanie a následne majú problém 
v konkurenčnom boji napríklad 
s Rakúšanmi. Keď sa chce sloven-
ský agent poobzerať v zahraničí, je 
to problém, keďže nemôže uzatvoriť 
zmluvu so zahraničnými poisťovňa-
mi. Tie štatút makléra považujú za 
štandard a vyžadujú ho. My im zby-
točne budeme vysvetľovať, že podľa 
slovenskej právnej úpravy nesmieme 
byť sprostredkovateľmi a poradcami 
zároveň.
 
Z pohľadu klienta to až taký problém 
nie je. Klienti môžu osloviť napríklad 
českého makléra, a ten im na zákla-
de svojej licencie pokojne poskytne 
službu aj na Slovensku. Slovenskí 
sprostredkovatelia a poradcovia 
sa teda opäť ocitajú v nevýhode. 
Európska smernica IDD pritom ho-
vorí o rovnosti distribučných ciest 

V rámci medzirezortného pri-
pomienkového konania ste boli 
jedným z expertov, ktorí formu-
lovali hromadnú pripomienku 
v mene verejnosti. V rámci nej 
navrhujete výrazné zmeny vo 
fungovaní celého odvetvia, keď-
že z legislatívneho pohľadu vy-
zývate na vznik novej kategórie 
– poisťovacieho makléra. Aké by 
bolo miesto poistných maklé-
rov popri sprostredkovateľoch 
a poradcoch?
Pojem poistný maklér v globálnom 
meradle existuje už veľmi dlhý čas, 
no slovenská legislatíva ho nepozná. 
V prvom rade by poistní makléri boli 
špičkoví odborníci. Týmto návrhom 
sa snažíme o to, aby sa najšpičko-
vejší slovenskí odborníci vymanili 
zo striktného delenia na sprostred-
kovateľov a poradcov, ktoré je na 
slovenskom trhu zaužívané. Toto de-
lenie je nezmysel. Jeden subjekt by 
teda ako maklér mohol vykonávať aj 
poradenstvo. 

ku klientovi. Realita je však taká, že 
Čech príde poskytovať poradenstvo 
aj sprostredkovanie na Slovensko 
a ešte sa pomaly vysmeje slovenské-
mu kolegovi, že musí mať založené 
dve spoločnosti, jednu na sprostred-
kovanie, druhú na poradenstvo. Tak 
o akej rovnosti tu hovoríme?
 
Poisťovací makléri, by podľa 
vášho návrhu, mohli uzatvárať 
zmluvy s poisťovňami aj s klient-
mi. Ako by podľa vás mal fungo-
vať systém odmeňovania poisťo-
vacieho makléra?
Viem si predstaviť, že by fungoval 
zmiešaný typ odmeňovania, Tak, 
ako doteraz, by fungoval systém 
odmeňovania vo forme provízií od 
poisťovne za uzavreté zmluvy. Za po-
skytnutie špecializovaných vysoko 
sofistikovaných služieb na mieru by 
makléri mali nárok aj na odmenu od 
klienta.
 
Dobrým príkladom je vznik škodo-
vej udalosti. Ak vznikne škoda, kto-
rú poisťovňa bez problémov uzná, 
klient nebude musieť maklérovi vy-
platiť odmenu, keďže všetko prebeh-
lo hladko a dodatočná odborná práca 
makléra nebola potrebná.
 
Ak však bude škodová udalosť sporná, 
táto situácia si vyžiada ďalšiu prácu 
makléra v prospech klienta. Maklér 
do tejto situácie vkladá svoje know- 
-how a vzniká tak špecifický druh služ-
by, za ktorú by maklér mal dostať od 
klienta vopred dohodnutú odmenu. 
Po schválení novely by sa na spomí-
nanej odmene mohol dohodnúť len 
s profesionálnym klientom, tí najviac 
„neznalí“ a tí, ktorí by túto špecifickú 
službu potrebovali najviac, ju nemu-
sia, žiaľ, dostať.

Delenie na finančných 
sprostredkovateľov 
a finančných 
poradcov diskriminuje 
slovenských agentov 
vo vlastnom štáte. 
Zahraniční makléri 
získavajú konkurenčnú 
výhodu.
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Čo	je	to	podielový	fond?
Podielový fond drží podiely v podobe cenných pa-
pierov v najrôznejších druhoch finančných aktív. 
Najčastejšie sa stretávame s akciovými alebo dlho-
pisovými podielovými fondmi. Podielový fond na-
kupuje cenné papiere v mene svojich podielnikov. 
Ak teda niekto investuje do podielového fondu, in-
vestuje de facto priamo do cenných papierov, ktoré 
podielový fond spravuje. 

Obrovskou výhodou podielového fondu je úspo-
ra transakčných nákladov. Ak by mal každý jeden 
investor investovať priamo do mnohých cenných 
papierov sám, poplatky za nákup, držbu a pre-
daj by boli neúnosné a zmysel investovania by 
sa stratil. Podielový fond však združuje tisícky 

INVESTOVANIE 
DO PODIELOVÝCH 
FONDOV

Podielové fondy sú jedným 
z mnohých investičných 
nástrojov, do ktorých 
môže investovať prakticky 
ktokoľvek. Pre niekoho sú tým 
správnym riešením, pre iného 
môže byť výhodnejšie vybrať 
si iný investičný produkt. 
Podielové fondy majú svoje 
špecifiká, na viaceré okolnosti 
je potrebné dať si pozor. 

Autor:	Marek	Šimo
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podielnikov a transakčné náklady sa tým zásadne 
znižujú.

Ak investor investuje do podielového fondu, za 
investované prostriedky si nakúpi príslušný počet 
podielových jednotiek. Vlastní tak časť podielo-
vého fondu a má nárok na výnosy z investovania. 
Ak cena cenných papierov v portfóliu fondu rastie, 
zvyšuje sa hodnota celého podielového fondu. Tým 
sa analogicky zvyšuje aj hodnota podielu podielni-
ka. Na tomto princípe investori na podielových 
fondoch zarábajú.

Aké	sú	riziká	a výnosy?
Aj keď každého záujemcu o investovanie prirodze-
ne zaujímajú predovšetkým dosiahnuteľné výnosy, 
vždy je správne najskôr pochopiť možné riziká. Tak 
ako pri každom spôsobe investovania, aj pri investo-
vaní do podielových fondov vznikajú viaceré druhy 
rizík. Jedným z najdôležitejších je riziko straty z in-
vestície v dôsledku poklesu cien cenných papierov.

Riziko straty podielového fondu závisí od riziko-
vosti konkrétneho cenného papiera. Platí, že čím 
je vyšší potenciálny výnos, tým existuje vyššie rizi-
ko straty. Ak niekto investuje do akciového fondu, 
musí rátať s vyššou možnosťou straty, ako naprí-
klad pri investovaní do dlhopisových podielových 
fondov. Riziko podielového fondu je najjednoduch-
šie viditeľné na jeho volatilite. Ide o štatistickú 
veličinu, ktorá udáva rozsah, v akom štandardne 
kolíše cena konkrétneho finančného nástroja. Čím 
je volatilita vyššia, tým je aj riziko straty vyššie. Do 
rizikových podielových fondov je dobré investovať 
v dlhšom časovom horizonte. Prípadné straty sa 
počas dlhšieho obdobia môžu vymazať.

Výnosy z investovania sa nikdy nedajú dopredu 
odhadnúť. Aj pri garantovaných investičných sché-
mach vždy existuje nejaké riziko. Zároveň histo-
rické výnosy nikdy negarantujú rovnaké výnosy aj 
v budúcnosti. Preto pri výbere podielového fondu 
nie je dobré vyberať podľa doterajších výnosov, 
ale podľa potenciálnych rizík a tiež podľa výšky 
poplatkov.

Poplatky	pri	investovaní	
do	podielových	fondov
S každým spôsobom investovania sa spájajú nejaké 
poplatky. Štandardne existujú pri investovaní do 
podielových fondov dva typy poplatkov. Vstupný 
a priebežný. Existujú aj iné, napríklad výstupný 
a výkonnostný, tie sú však menej časté.

Vstupný poplatok sa platí buď priamo na začiat-
ku investovania, prípadne ako percento z cieľovej 
sumy. Môže sa platiť aj priebežne počas celého ob-
dobia investovania. 

Priebežný poplatok je do určitej miery skrytým 
poplatkom, pretože väčšina investorov o ňom ani 
nevie. Výkonnosť fondu sa totiž udáva už po odpo-
čítaní tohto poplatku. Pochopiteľne, čím je tento 
poplatok vyšší, tým viac ukrojuje každý rok z in-
vestičného výnosu. Pri investovaní do podielových 
fondov je vždy dobré zistiť si, aký vysoký je prie-
bežný poplatok.

Ako	začať?
V súčasnosti existuje už obrovské množstvo podie-
lových fondov pre každého investora. Pri výbere je 
dôležité poznať odpoveď na tri základné otázky:

Ako dlho chcem investovať?
Aké riziko viem tolerovať?
Chcem investovať pravidelne, alebo jednorazovo?

Po zodpovedaní otázok zostáva už len vybrať ten 
správny fond s akceptovateľnými poplatkami a pra-
videlne posielať peniaze na investičný účet.

Investori musia dobre zvažovať 
mieru rizika, aj skúmať poplatky 
spojené s investovaním.
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je potrebné si dávať pozor na všetky podmienky. 
Akciová pôžička s nulovým úrokom môže byť ob-
medzená výškou požičiavanej sumy, ale rovnako 
môže v sebe skrývať poplatok za poskytnutie pô-
žičky, čo môže byť pokojne výška bežného úroku. 

V súčasnosti je pri dobe splatnosti jeden rok a sume 
2 000 eur nutné v bankách počítať s výškou úroku 
od 3,5 do 10 %. Pri nebankových spoločnostiach 
nie je raritou ani úrok vo výške 15 %. Úrok však nie 
je všetko, treba si všímať aj poplatky. 

S úverom	sa	dá	na	Vianoce	aj	ušetriť
Na Vianoce môže dlžník paradoxne pri novej pôžič-
ke peniaze aj ušetriť. Napríklad ak z novej výhod-
nejšej pôžičky vyplatí nevýhodnejší úver. Banky ani 
nebankové spoločnosti pri spotrebných úveroch 
na čokoľvek neskúmajú, na čo sa peniaze použijú, 

Menej	je	viac
Vianoce už každoročne znamenajú finančný vysá-
vač. Podľa prieskumu spoločnosti KRUK ČR a SR 
míňajú Slováci cez Vianoce približne o 500 eur viac 
ako v iné mesiace. Tu sú darčeky, náklady na vý-
zdobu, jedlo a „vianočnú pohodu“, ktorá niečo stojí. 
Na pokrytie rýchlych nákladov môže pomôcť spot-
rebný úver na čokoľvek, bez ručenia a s krátkou 
dobou splatnosti. Pretože čím dlhšie klient spláca, 
tým viac preplatí. Pre pridelenie spotrebného úve-
ru nie je potrebné banke prakticky nič dokladovať. 
Stačí mať stabilný príjem, ktorý si banka vie odsle-
dovať aj z údajov o bežnom účte. 

Úver	pod	stromčekom
Pri čerpaní úveru je vhodné sledovať akciové 
kampane bánk, ktoré pred Vianocami tradične 
znižujú úroky na krátkodobých úveroch. No aj tu 

SPOTREBNÝ ÚVER 
NA VIANOCE. 
S ČÍM POČÍTAŤ?

Vianočné sviatky patria k finančne 
najnáročnejším obdobiam v roku. 
Vyššie náklady môže kompenzovať 
aj spotrebný úver. Pri jeho výbere je 
potrebné zohľadniť aj to, aby výška 
nezatienila radosť zo sviatočných dní.  

Autor:	Marek	Mittaš
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preto ich možno použiť aj na vyplatenie drahších 
úverov.

Najkrajšie	darčeky	pod	stromček
Kupovať veci, ktorých životnosť nepresahuje dobu 
splácania, nie je najšťastnejšie. Existujú však aj iné 
typy darčekov, ako je napríklad rekonštrukcia bý-
vania. Práve toto je aj najčastejší dôvod, pre ktorý 
si ľudia berú spotrebný úver. V súčasnosti ho splá-
ca až tretina Slovákov. No úver sa dá využiť aj na 
vybavenie domácnosti. Medzi najobľúbenejšie via-
nočné darčeky patrí na Slovensku elektronika.

Podmienky	sa	sprísňujú
Obdobie ľahko získateľných pôžičiek sa však po-
stupne končí, keďže pravidlá poskytovania úverov 
sa sprísňujú. Dôvodom je enormný nárast zadl-
žovania Slovákov, ktorý prekonáva celú Európsku 
úniu. A má to aj neblahé následky. 

Národná banka Slovenska prijala opatrenia, aby sa 
úvery nerozdávali na „pekné slovo“. Cieľom je, aby 
si poskytovateľ úveru dopredu overil, či má dlžník 
aj po zaplatení splátok dostatok financií na životné 
potreby, respektíve, aby splátky nezhltli príliš veľ-
kú časť príjmu. Zároveň musí preukázať schopnosť 
splácať záväzok aj pri poklese príjmu. 

Klientovi po odrátaní výdavkov z jeho čistého príj-
mu má zostať k dispozícii povinná rezerva. To zna-
mená, že pri hypotékach, ale aj spotrebných úve-
roch bude musieť klientovi z disponibilného príjmu 
po odpočítaní životného minima a ďalších záväz-
kov ostať rezerva. Od júla 2018 bude vo výške 
20 %. To už môže byť pre niektorých ľudí problém. 

V každom prípade je potrebné dobre zvážiť účel, na 
aký sa úver čerpá. Vianoce totiž môžu byť štedré aj 
bez nerozumných výdavkov.
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inkasných spoločností, predtým bolo registro-
vaných približne 250 poskytovateľov spotrebi-
teľských úverov. Napriek tomu sa po zavedení 
licencií aktívnym spoločnostiam nedarí vôbec 
zle. Práve naopak. Čo sa delilo medzi stovky po-
skytovateľov, dnes majú najväčší hráči. Podľa 
štatistík NBS zníženie počtu poskytovateľov ne-
otriaslo hodnotou poskytnutých pôžičiek. Ľudia 
si od nebankoviek požičiavajú stále. Objem aktív 
v nebankových spoločnostiach predstavoval na 
konci roka 2016 celkovo 6,2 miliardy eur, v roku 
2015 to pritom bolo 5,7 miliardy eur a rok pred-
tým 5,1 miliardy eur.

Licenciu	potrebujú
Na začiatku deväťdesiatych rokov bol trh s pôžič-
kami a peniazmi celkovo akýmsi neriadeným pô-
sobiskom, a tak si nebankové subjekty mohli robiť 
prakticky čokoľvek. V niektorých prípadoch ich 
praktiky pripomínali až úžeru. Dlhé roky voľnos-
ti sa skončili 1. septembra 2015. Od tohto dátu-
mu potrebujú aj nebankové subjekty licencie, aby 
mohli na Slovensku pôsobiť a sú pod prísnym do-
hľadom Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa 
štatistík táto zmena svet nebankového podnika-
nia prakticky ochromila. V súčasnosti je na trhu 
približne tridsiatka subjektov vrátane takzvaných 

BANKA 
VERZUS 

NEBANKOVÉ SUBJEKTY. 
V ČOM JE ROZDIEL?

Ak ide o peniaze, pôžičku poskytnú banky 
aj nebankové spoločnosti. Ako si medzi 

nimi vybrať spoľahlivého partnera? 

Autor:	Marek	Mittaš
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Je	to	o	dôvere
To, že subjekt získal licenciu od NBS ešte nemusí 
znamenať, že aj všetky jeho kroky a praktiky budú 
úplne v poriadku. Vizitkou je fakt, že od zavede-
nia licencií do konca minulého roka zaznamenala 
NBS približne 300 porušení. Nebankové subjekty 
sú dnes s bankami minimálne rovnocenné v ob-
lasti zákonných noriem a povinností, ktoré majú. 
S nebankovými spoločnosťami sa však stále vlečie 
nelichotivé dedičstvo z minulosti. Niektoré neban-
kovky totiž zanechali trpkú chuť v ústach. 

Dôveryhodnosť bánk vytvárajú aj kamenné pre-
vádzky. Mnohé nebankové spoločnosti kamenné 
prevádzky nemajú, pracujú cez sprostredkovateľov 
alebo cez internet. 

Výška	úveru
Rozdiel medzi bankami a nebankovými poskyto-
vateľmi pôžičiek je vo výške úverov. Nebankové 
spoločnosti sa skôr špecializujú na poskytovanie 
malých rýchlych pôžičiek. Výnimkou nie  sú ani 
pôžičky 100 eur, 50 eur či dokonca 20 eur. S úver-
mi v takýchto sumách banky v podstate nepracujú. 
Pre niektorých klientov však aj takáto suma môže 
byť pomocou. 

Zvyčajne nebankové spoločnosti nepožičiavajú 
sumu nad 30 000 eur. Naopak banky sa zameria-
vajú na vyššie pôžičky, zvyčajne začínajú pri sume 
300 či 500 eur. Zároveň sa výška úverov v banke 
môže šplhať aj do miliónových súm, záleží predo-
všetkým od spôsobu ručenia. Nebankové spoloč-
nosti sa snažia komplikovanému ručeniu vyhnúť, 
preto často financie prísne limitujú. 

Overovanie
S menšími sumami, ktoré nebankovky požičiavajú, 
si môžu dovoliť zniesť aj vyššiu mieru rizika, že sa 
im úver nesplatí. Preto tak precízne neoverujú bo-
nitu klienta. Často sa tak k úveru od nebankovky 
dostanú aj ľudia, ktorí by, najmä po sprísnení pra-
vidiel, od banky peniaze nedostali. 

Mnoho spoločností sa prezentuje tým, že ne-
nazerajú do úverového registra, no neplatí to vždy. 
Najmä pri vyšších sumách si žiadateľa, samozrej-
me, overujú. Do kategórie nebankových možno 
zaradiť aj pôžičky bez dokladovania príjmu, bez 
ručenia, pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na 
materskej či študentov bez ručiteľa. Banka takým-
to spôsobom peniaze nepožičia. Na druhej strane si 
nebankový subjekt vyššie riziko spoločnosti kom-
penzuje vyššími úrokmi. Pri nižších požičaných 
sumách preplatenie nevyzerá až tak hrozivo, hoci 
nie je vôbec neštandardné, ak nebanková spoloč-
nosť poskytuje pôžičku aj s dvojnásobne vysokým 
úrokom oproti banke.

Doba	splatnosti	
Nebankové spoločnosti sú rovnako zaujímavé pre 
klientov, ktorí chcú mať pôžičku rýchlo z krku. 
Všeobecne platí, že nebankové pôžičky majú krat-
šiu dobu splatnosti, zatiaľ čo banky aj pri relatívne 
nižších sumách vedia ponúknuť niekoľko rokov 
na splácanie. Sumy do 500 eur sa v nebankovkách 
splácajú priemerne do 30 dní s možnosťou pre-
dĺženia za príplatok. Banky pri takýchto sumách 
ponúkajú dobu splatnosti v dĺžke aj niekoľko me-
siacov. Pri vyšších hodnotách úveru to môže byť aj 
30 rokov.

Poplatky
Poplatky za poskytnutie úveru majú aj banky, aj 
nebankové spoločnosti. No neplatí to univerzálne. 
Niektoré subjekty poplatok nemajú, iné si naopak 
účtujú značne vysoké sumy. 

Preto je vhodné preštudovať ročnú percentuál-
nu mieru nákladov (RPMN). Tento ukazovateľ zo-
brazuje skutočnú cenu úveru. V nebankovke môžu 
byť tieto náklady relatívne vyššie práve pre zvýše-
né riziko, spojené napríklad s benevolentnejším 
posudzovaním klientov.

Nebankovky poskytujú 
relatívne nižšie sumy 
v porovnaní s bankou, 
šancu majú aj 
rizikovejší klienti.
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ŠTÁTNA PODPORA 
HYPOTÉK PRE MLADÝCH 
SA MENÍ NA DAŇOVÝ BONUS

Už dlhší čas je známe, že zvýhodnenie 
hypotekárneho úveru pre mladých sa od 
januára zmení na daňový bonus. Táto 
zmena má viacero dôsledkov, ktoré by mladí 
záujemcovia o úver mali zvážiť. Štátna podpora 
v podobe zľavy z úrokovej sadzby bude 
klientom k dispozícii do konca tohto roka. 

Autor:	Ján	Beracka

Výhody	aj	nevýhody
Ide o pomerne zásadnú zmenu fun-
govania štátnej podpory, ktorá má 
výhody aj nevýhody. „Nový sys-
tém vnímame ako výhodu v tom, 
že podpora hypoték sa zjednoduší 
a zavedie väčší poriadok. Zároveň 
sa toto zvýhodnenie bude týkať nie-
len hypoték, ale všetkých úverov na 
bývanie. Na druhej strane celý pro-
ces administratívy sa prenesie na 
klienta, ktorý si bude musieť počí-
tať zvýhodnenie a vypĺňať daňové 
priznanie, pričom úsporu dostane 
až po roku, nepocíti ju okamžite ako 
v súčasnosti. Štát však ušetrí ročne 
milióny eur,“ upozorňuje spoločnosť 
Fincentrum.

Mladí ľudia, ktorí už sú rozhod-
nutí pre čerpanie hypotéky, by 

mali zvážiť, či sa nerozhodnú využiť 
ešte nezmenené podmienky. „Mladí 
ľudia, ktorí majú záujem o vlastné 
bývanie, by mali zvážiť situáciu a vy-
užiť ešte súčasné podmienky do kon-
ca roka,“ hovorí Peter Világi, senior 
analytik spoločnosti Fincentrum. 

Daňovým bonusom na zaplatené 
úroky by sa podľa nových pravidiel 
mala stať suma vo výške 50 % zo 
zaplatených úrokov v príslušnom 
zdaňovacom období, najviac však 
do výšky 400 eur. Aktuálne platný 
systém ponúka zníženie úrokovej 
sadzby o tri percentuálne body. Dva 
poskytol štát, jedným prispela banka. 

Na kladné aj záporné stránky nových 
pravidiel upozorňuje aj Marián Búlik, 
finančný analytik OVB Allfinanz 
Slovensko. To, že šetrí štát, totiž 
znamená, že klienti na tom môžu byť 
horšie. „V porovnaní s dnes platným 
systémom podpory, a v závislosti od 
banky, stratia mladí ľudia až polovi-
cu úspor na úrokoch. Pri 50-tisícovej 
hypotéke ich zmena môže stáť až 
takmer 1 700 eur počas piatich rokov 
splácania,“ hovorí Búlik

Nový systém však odstraňuje urči-
té skreslenie na trhu, ktoré stále plat-
ný systém prináša. „Všeobecne sa dá 
povedať, že sa končí deformácia trhu 
a banky budú súťažiť o klienta za rov-
nakých podmienok. Keďže zúčtovanie 
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podpora do značnej miery neaktu-
álna. „Parametre podpory sa však 
nezmenili od čias vyšších úrokových 
sadzieb, preto úročenie 1 – 2 % nad 
EURIBOR nie je zásadne odlišné od 
ponuky komerčných bánk,“ upozor-
ňuje Búlik. 

Rakúsko
Zvýhodnený úver môže klient získať 
od štátu na 12,5 % ceny nehnuteľ-
nosti. Tento úver je úročený sadzbou 
jedno percento. 

Náklady	na	bývanie
Pre mladých ľudí  je  zv ýhodne-
ná hypotéka vítanou pomocou. 
Organizácia pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj (OECD) sleduje uka-
zovateľ prílišnej ťarchy nákladov na 
bývanie, ktorý berie do úvahy výdav-
ky zahŕňajúce hypotekárne náklady, 
nájomné, ako aj náklady na poistenie, 
povinné poplatky za služby, pravidel-
nú údržbu a opravy, dane a energie. 
Ak tieto výdavky tvoria viac ako 40 % 
disponibilného príjmu, hovoríme už 
o prílišnej ťarche nákladov. „Na zák-
lade tohto ukazovateľa môžeme po-
vedať, že pre viac ako 78 % Slovákov 
s najnižším príjmom, ktorí majú 
hypotéku, sú náklady na bývanie 
veľmi zaťažujúce a patria do ohroze-
nej skupiny obyvateľov,“ upozorňuje 
Poštová banka.

50 000 eur. Výška hypotekárneho 
úveru však nesmie prekročiť 70 % 
hodnoty nehnuteľnosti. 

V  roku 2016 banky evidovali 
17 956 nových úverov so zvýhodne-
ním. Priemerná výška vyplateného 
príspevku bola 410 eur za rok.

Zahraničie
Podobné dotačné schémy fungujú aj 
v niektorých zahraničných krajinách. 
Marián Búlik však upozorňuje, že štát-
na pomoc pri kúpe prvého bývania „je 
skôr výnimkou ako pravidlom“. 

Veľká Británia
Vo Veľkej Británii štát poskytuje mla-
dým ľuďom bezúročný päťročný úver 
na dvadsať percent ceny nehnuteľ-
nosti, ak si dokážu nasporiť päť per-
cent z ceny. Po piatich rokoch sa štát-
ny úver spoplatňuje úrokom 1,75 % 
navýšeným o infláciu. Výnimkou je 
Škótsko, kde je štátny úver bezplat-
ný počas celého obdobia splácania 
komerčnej hypotéky. Jednou z pod-
mienok je, že štátny úver musí byť 
splatený najneskôr pri predaji domu, 
v opačnom prípade štát môže siahnuť 
na pätinu predajnej ceny.

Česká republika
V Česku Státní fond rozvoje byd-
lení (SFRB) ponúka program 600 
pre mladých. V súčasnosti je táto 

štátny príspevok pre mladých prebie-
halo v bankách rozdielne, nový systém 
bude pre klienta prehľadnejší a umož-
ní lepšie porovnanie ponúk jednotli-
vých bánk,“ dopĺňa Marián Búlik.

Klienti musia brať do úvahy aj 
okolnosti, ktoré s prichádzajúcou zme-
nou štátnej podpory priamo nesúvisia. 
Od nového roka sa zvyšuje výška re-
zervy z príjmu, ktorá bude musieť 
klientom ostať po uhradení všetkých 
výdavkov spojených s úverom. Od no-
vého roka sa zvyšuje na 15 % a od júla 
2018 až na 20 %.

Ďalším problémom je, že úvery by 
mali byť postupne drahšie. „Zároveň 
očakávame, že Európska centrálna 
banka začne v budúcom roku postup-
ne dvíhať úrokové sadzby, čo sa odzr-
kadlí aj na zvýšených úrokoch všet-
kých úverov,“ dopĺňa Peter Világi.

Podmienky	sa	nemenia
Samotné podmienky získania štátnej 
podpory by sa meniť nemali. Nárok 
budú mať žiadatelia vo veku do 35 
rokov, pričom výška príjmu nesmie 
presiahnuť úroveň 1,3-násobku 
priemernej hrubej mzdy v národ-
nom hospodárstve. Od októbra bude 
platná suma 1 227,20 eura. Ak žia-
da o úver dvojica, hraničná suma sa 
zdvojnásobuje. Posudzuje sa výška 
príjmu za predchádzajúci rok.

Zvýhodnenie trvá päť rokov a 
dá sa uplatniť na hypotéku do sumy 

Mení sa forma 
dotovanej hypotéky, 
podmienky získania 
ostávajú rovnaké.
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zákon neustanovuje inak, najmenej vo výške 90 % 
prostredníctvom vydávania a predaja hypotekár-
nych záložných listov hypotekárnou bankou. Inak 
povedané, ak banka mala v úmysle poskytovať 
hypotekárne úvery, musela vydať hypotekárne zá-
ložné listy, tie predať a zo získaných prostriedkov 
mohla poskytnúť úver. 

Doposiaľ platná úprava zákona č. 483/2001 
o bankách spájala hypotekárne úvery s vydáva-

ním hypotekárnych záložných listov. V § 68 sa píše, 
že hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti 
najmenej štyri roky a najviac tridsať rokov zabez-
pečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľ-
nosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný, ak 

SYSTÉM KRYTIA 
HYPOÚVEROV 
SA MENÍ, 
HYPOTEKÁRNE ZÁLOŽNÉ 
LISTY KONČIA

Hypotekárne záložné listy končia. V októbri 
to odhlasovali poslanci Národnej rady 
SR. Nahradia ich kryté dlhopisy. Banky 
okrem toho budú zároveň komunikovať 
so Sociálnou poisťovňou, aby mali väčší 
prehľad o situácii žiadateľa o úver.   

Autor:	Ján	Beracka
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Prichádzajú	kryté	dlhopisy
Tento systém sa mení. „Súčasná právna úprava vy-
dávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja 
financovania hypotekárnych úverov pochádza ešte 
z roku 1996 a... v súčasnosti už do veľkej miery ne-
vyhovuje rozvoju trhu s úvermi na bývanie, kapitá-
lového trhu a stabilite financovania hypotekárnych 
bánk a nezodpovedá zmeneným ekonomickým 
a legislatívnym podmienkam v Slovenskej repub-
like a Európskej únii,“ píše sa v dôvodovej správe 
k novele zákona.

Cieľom návrhu zákona podľa dôvodovej správy 
je vyriešiť výhrady a riziká, ktoré v posledných 
rokoch identifikovala Národná banka Slovenska, 
hypotekárne banky ako emitenti hypotekárnych 
záložných listov, ratingové agentúry v procese 
prideľovania úverového hodnotenia existujúcim 
programom hypotekárnych záložných listov a tiež 
potenciálni investori z radov súkromných aj medzi-
národných finančných inštitúcií. 

Novela chce reagovať aj na prebiehajúce aktivity na 
európskej úrovni smerujúce k definovaniu harmo-
nizovaných štandardov kvality pre kryté dlhopisy. 
Novela má teda priblížiť Slovensko k zahraničným 
krajinám, kde podobné kryté dlhopisy fungujú. 
Investori často tento nástroj považujú za bezpeč-
ný prístav dlhodobého investovania finančných 
prostriedkov. 

Namiesto hypotekárnych záložných listov budú 
existovať kryté dlhopisy, ktoré budú vydávať ban-
ky. Tieto dlhopisy bude kryť takzvaný krycí súbor. 
Tento súbor tvoria aktíva, ktoré ustanovuje zákon. 

Medzi takýmito aktívami sú pohľadávky bánk z po-
skytnutých hypotekárnych úverov. 

Banky	budú	komunikovať	so	sociálnou	
poisťovňou
Okrem zákona o bankách sa v súvislosti s hypote-
kárnymi úvermi menia aj ďalšie zákony, napríklad 
zákon 461/2003 o sociálnom poistení. Banky budú 
o výške príjmu žiadateľa o hypotéku komunikovať 
so sociálnou poisťovňou. Banka bude mať väčší 
prehľad o príjmoch. „Sociálna poisťovňa elektro-
nicky overuje prostredníctvom súboru otázok 
súvisiacich s príjmom spotrebiteľa bez súhlasu 
spotrebiteľa informácie súvisiace s príjmom spot-
rebiteľa na žiadosť veriteľa, banky, zahraničnej 
banky a pobočky zahraničnej banky na základe do-
hody uzavretej s prevádzkovateľom registra podľa 
osobitných predpisov,“ uvádza sa v novele.

„V súčasnosti neexistuje legislatívne zakotvenie 
povinnosti overovania príjmov spotrebiteľov pro-
stredníctvom sociálnej poisťovne. Doposiaľ prebie-
halo overovanie iba dobrovoľne na základe zmlúv 
medzi veriteľmi a Sociálnou poisťovňou, ktoré mali 
uzatvorené banky a v poslednom roku sa zapojili aj 
niektoré nebankové subjekty,“ uvádza sa v dôvodo-
vej správe. 

„Overovanie informácií o príjme je nevyhnutné pre 
správne posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať 
spotrebiteľský úver a ochráni aj samotného spot-
rebiteľa pred úverom, ktorý by nebol schopný splá-
cať,“ píše sa ďalej v správe. „Informačný tok medzi 
Sociálnou poisťovňou a veriteľmi bude prebiehať 
prostredníctvom registrov údajov o spotrebiteľ-
ských úveroch,“ uvádza správa.

Namiesto hypotekárnych 
záložných listov budú existovať 
kryté dlhopisy, ktoré budú 
vydávať banky.

Banky budú pre overenie výšky 
príjmu žiadateľa o hypotéku 

sledovať údaje zo sociálnej 
poisťovne.
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NOBELOVU CENU ZA ROK 2017 
SI VYSLÚŽILO SKÚMANIE ĽUDSKOSTI V EKONOMIKE

Ekonómia je veda, v ktorej sa stretávajú viaceré pohľady na svet. Na 
jednej strane stoja ekonómovia, ktorí sa snažia ekonomickú realitu 

jasne vyčísliť. Na druhej strane stoja ekonómovia, ktorí sú presvedčení 
o tom, že komplikovanosť jednotlivých ľudských osobností môže výrazne 

ovplyvňovať ekonomické rozhodnutia. Práve tento prístup k vnímaniu 
ekonomickej reality v roku 2017 ocenila Švédska kráľovská akadémia 

vied. Tohtoročnú Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonómiu totiž získal 

americký behaviorálny ekonóm Richard H. Thaler z University of Chicago.   

ekonomických analýz o skutočný ľud-
ský rozmer. Formuloval tri psycholo-
gické črty, ktoré výrazným spôsobom 
ovplyvňujú ekonomické rozhodovanie. 
Prvou je takzvaná obmedzená racio-
nalita, druhou sú sociálne preferencie 
ľudí a treťou nedostatok sebakontroly. 

Obmedzená	racionalita
Obmedzená racionalita súvisí s tým, 
že pri rozhodovaní nie je možné očaká-
vať, že každé ekonomické rozhodnutie 
budú ľudia robiť po zvážení všetkých 
dostupných možností a v dlhodobom 
časovom horizonte. Rozmýšľať v ta-
komto širokom kontexte je v mno-
hých prípadoch jednoducho nemožné. 
Ekonomické rozhodnutia tak subjekty 
uskutočňujú len v rámci zúženej per-
spektívy. O ohraničenej racionalite ho-
voril už laureát Nobelovej ceny za eko-
nómiu Herbert Simon, ktorý poukázal 
na kognitívne obmedzenia ľudí. 

Podobný druh obmedzení sa obja-
vuje aj v Thalerovej teórii mentálneho 

Tradičné ekonomické teórie a be-
haviorálna ekonómia sa dokážu 

dobre dopĺňať. Množstvo ekonómov 
sa snaží budovať modely a na ich zá-
klade vytvárať prognózy. Zložitosť 
reálneho sveta si pri budovaní mo-
delov, pochopiteľne, vyžaduje určité 
zjednodušenie podmienok. Tradičné 
ekonomické teórie predpokladajú, že 
ľudia majú dobré informácie a doká-
žu ich veľmi dobre spracovať. Ďalším 
zjednodušením je predpoklad, že sub-
jekty na trhu za každých okolností do-
kážu v každej chvíli uskutočniť svoje 
zámery. Zároveň jediný cieľ, ktorý títo 
ľudia sledujú, je vlastný prospech. 

Psychologický	rozmer	
ekonomiky
Tieto zjednodušenia v určitých situ-
áciách môžu byť užitočné, no takto 
upravené podmienky zároveň môžu 
znamenať, že teórie sa budú výraz-
ne líšiť od reality. Vedecký prínos 
Richarda Thalera spočíva v rozšírení 

účtovníctva. Táto teória sa bližšie 
venuje tomu, ako ľudia organizujú, 
formulujú a hodnotia svoje finančné 
rozhodnutia. Ľudská myseľ má podľa 
Thalera sklon k zjednodušovaniu roz-
hodnutí tým, že fragmentuje realitu. 
Následne človek skúma vplyv finanč-
ného rozhodnutia zvlášť na každý 
z vytvorených fragmentov, pričom sa 
nevenuje vplyvu na celkové aktíva. 

Dobrým príkladom je rozdelenie 
rodinného rozpočtu na viacero dru-
hov výdavkov. Členovia rodiny odkla-
dajú peniaze napríklad na platenie úč-
tov, tvorbu úspor či nákupy. Zároveň 
sa bránia tomu, aby sa peniaze odlo-
žené na konkrétny účel použili inak. 

To môže viesť k dodatočným ná-
kladom. Hrozí to napríklad vtedy, ak 
rodina nepoužije časť peňazí, odlože-
ných na dôchodok rodičov, napríklad 
na výmenu pokazenej práčky, a roz-
hodne sa čerpať spotrebný úver. 

Thalerova teória mentálneho úč-
tovníctva hovorí aj o referenčných 

Autor:	Ján	Beracka	

Foto:	University	of	Chicago
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pozornosť na to, že každý človek 
neustále vyberá medzi dvoma mož-
nosťami. Dilema spočíva v tom, či 
voľné prostriedky okamžite spotre-
bovať, alebo si súčasnú spotrebu 
odoprieť a investovať tak do kraj-
šej budúcnosti. Plánovanie spotre-
by v podstate smeruje k napĺňaniu 
dlhodobých cieľov, kým okamžitá 
spotreba znamená plnenie krátko-
dobých cieľov. Každý jednotlivec tak 
sám v sebe bojuje s rozporom, kto-
rému sa v súčasnosti venuje aj mo-
derná psychológia. V každom prípa-
de ide o jednu zo síl, ktorá zásadne 
ovplyvňuje ekonomické rozhodnu-
tia jednotlivcov.

Túto dilemu zobrazuje príbeh 
o Odyseovi, ktorý sa na ceste späť 
do Ithaky plavil okolo sirén. Tie ho 
lákali do svojho smrteľného náru-
čia. Aby ich vábeniu odolal, nalial 
si do uší vosk a nechal sa priviazať. 
K sirénam sa teda nemohol dostať. 
Odyseus si jednoducho sám zabránil 
v tom, aby podľahol krátkodobému 
cieľu, a tým urobil investíciu do kraj-
šej budúcnosti. 

o ktorých si myslia, že porušili pra-
vidlá elementárnej spravodlivosti. Ak 
by predajca dáždnikov v mimoriadne 
daždivom počasí zdvihol ceny tak, ako 
mu to hovorí zákon dopytu a ponuky, 
mohlo by sa stať, že zákazníci budú 
považovať nárast cien za nespravodli-
vý. Trestom pre obchodníka by potom 
bol napríklad bojkot jeho predajne.

Princíp spravodlivosti podľa 
Thalera zohráva dôležitú úlohu aj pri 
výške miezd. Táto teória vysvetľu-
je, prečo je znižovanie nominálnych 
miezd v podstate úplne nepriechod-
né. Zamestnanci totiž súčasnú výš-
ku mzdy považujú za referenčnú 
hranicu a akokoľvek nižšiu mzdu by 
považovali za nespravodlivú. Preto 
omnoho ľahšie zamestnanci prij-
mú zvyšovanie mzdy, ktoré nedosa-
huje úroveň inflácie. V podstate to 
znamená zníženie reálnych miezd, 
pracovníci to však nepovažujú za 
nespravodlivosť. 

Nedostatok	sebakontroly
Robert Thaler spoločne s Hershom 
Shefrinom vo svojej práci upriamili 

bodoch. Ak zákazník nájde hodinky 
v hodnote napríklad 200 eur v inom 
obchode za 150 eur, pôjde si ich kúpiť 
do tej predajne, kde sú lacnejšie. Ak 
by však ten istý človek kupoval naprí-
klad auto v hodnote 20 000 eur, suma 
o 50 eur nižšia by nebola dostatočnou 
motiváciou na to, aby nakupoval inde. 
Z toho podľa Thalera vyplýva relatív-
ne vnímanie ceny, keď nerozhoduje 
výška úspory, ale skôr to, aký podiel 
z pôvodnej ceny zákazník ušetrí. 

Thaler zároveň opísal ďalšie efekty, 
ktoré ovplyvňujú ekonomické rozhod-
nutia. Jedným z nich je efekt vlastníc-
tva. Thaler prišiel k záveru, že určité 
statky sú ľudia ochotní predať iba v prí-
pade, že za ne dostanú výrazne vyššiu 
sumu, než zaplatili oni pri nákupe. Na 
miskách váh v tomto prípade je nega-
tívny pocit zo straty a zisky z predaja.

Významným faktorom pri roz-
hodovaní je aj osobná skúsenosť. 
Priamo totiž ovplyvňuje, aké veľké 
riziko sme ochotní podstúpiť. Čím 
pozitívnejšia je skúsenosť jednotliv-
ca, tým väčšie riziko je ochotný pod-
stúpiť. Človek, ktorý napríklad do-
kázal vyhrať peniaze v kasíne, bude 
pravdepodobne náchylnejší k riziko-
vejším ekonomickým rozhodnutiam. 

Princíp	spravodlivosti
Robert Thaler do rozhodovania sku-
točne vnáša sociálny rozmer. Úplne 
odmieta predstavu o tom, že ľudia sa 
rozhodujú výlučne sebecky a počíta 
s tým, že uvažujú nad spravodlivos-
ťou svojho konania. Thaler vníma jed-
notlivca ako súčasť spoločnosti. Počíta 
s kladnými aj zápornými vlastnosťa-
mi. Rozhodovanie teda ovplyvňuje 
napríklad solidarita a ochota spolu-
pracovať, ale aj závisť a nevraživosť. 

Výskum Richarda Thalera naprí-
klad ukázal, že ľudia sú ochotní vy-
naložiť náklady, aby potrestali tých, 
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ZLYHANÝCH ÚVEROV NA BÝVANIE 
A PROBLÉMOVÝCH REALITNÝCH ÚVEROV 
JE MÁLO

Financovanie nehnuteľností na Slovensku je pre 
banky relatívne bezpečnou záležitosťou. Platí 
to v prípade poskytovania úverov developerom, 
aj v prípade poskytovania úverov na bývanie 
klientom. Miera zlyhania úverov na Slovensku 
je relatívne nízka. 

Autor:	Ján	Beracka

hodnotení umiestnili na slušnej sied-
mej pozícii zo 17 skúmaných krajín,“ 
skonštatoval Michal Maxim, senior 
manažér pre sektor finančných slu-
žieb, KPMG na Slovensku. 

Objem poskytnutých úverov v se-
demnástich sledovaných krajinách 
dosiahol v prvej polovici roka cel-
kovú výšku 116,9 miliardy eur. Ide 
o medziročný pokles o 10 %. Viac 
ako polovica investícií sa uskutočnila 
v Nemecku a vo Veľkej Británii. 

„Na Slovensku dosiahol celkový ob-
jem takýchto investícií v prvej polovici 
tohto roka 154 miliónov eur. Očakáva 
sa, že druhá polovica roka bude in-
vestične silnejšia a prinesie projekty 
vo výške približne 350 miliónov eur. 
Celkový objem pravdepodobne nedo-
siahne rekordné hodnoty z roku 2016. 
Všetci opýtaní zástupcovia slovenských 
bánk však očakávajú, že ich portfólio 
nehnuteľností bude v horizonte od 12 
do 18 mesiacov mierne rásť,“ uvádza 

Realitné	úvery
Zo stavebných projektov je pre ban-
ky najatraktívnejšie financovanie 
nehnuteľností určených na býva-
nie. Vyplýva to z prieskumu KPMG 
– Barometer úverovania nehnuteľ-
ností 2017. Priemerná výška poskyt-
nutého úveru v oblasti projektového 
financovania realít sa na Slovensku 
minulý rok pohybovala na úrovni od 
13 do 16 miliónov eur. Problémový je 
na Slovensku každý desiaty úver.

Najmenšie ťažkosti so splácaním 
realitných úverov registruje banko-
vý sektor vo Švédsku, tam je až 99 % 
týchto úverov bezproblémových. 
Napríklad v Česku je bezproblémových 
94 % takýchto úverov a v Poľsku 93 %. 

Za týmito susednými krajina-
mi Slovensko mierne zaostáva. „Na 
Slovensku tento ukazovateľ dosia-
hol 90 %, čo je výrazne pozitívny 
posun v porovnaní s minulým ro-
kom. Vďaka tomu sme sa v celkovom 

spoločnosť KPMG.
Údaje Národnej banky Slovenska 

však hovoria o tom, že úvery v sek-
tore komerčných nehnuteľností 
zaznamenali v prvom kvartáli rast. 
„Priemysel a sektor komerčných ne-
hnuteľností zaznamenali silný rast 
úverov, keď ich medziročné dynami-
ky v prvom štvrťroku 2017 atakovali 
hranicu 15 %. Uvedený vývoj tak na-
ďalej zvyšuje význam týchto odvetví, 
ktoré zároveň možno označiť za od-
vetvia pomerne citlivé na ekonomic-
ký vývoj, a to predovšetkým odvetvie 
komerčných nehnuteľností,“ uviedla 
NBS v správe o finančnej stabilite. 

Pre slovenský bankový sektor 
platí, že v približne rovnakej miere 
financuje nové realitné projekty a tie, 
ktoré už nejaké zisky generujú. Je to 
zmena oproti minulému roku, keď 
vo financovaní prevládali projekty 
generujúce príjem. Slovenské ban-
ky sa tak spolu s rakúskymi zaradili 
v Európe medzi tie najviac otvore-
né financovaniu nových projektov. 
Väčšina európskych respondentov 
totiž dáva prednosť projektom, ktoré 
už príjmy generujú. 

Najatraktívnejším je z pohľadu 
bánk segment bývania. „Rovnako 
ako minulý rok je na Slovensku naj-
preferovanejším segmentom na fi-
nancovanie segment rezidenčných 
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Obyvatelia	úvery	na	bývanie	
splácajú
S trochou nadhľadu sa dá povedať, že 
banky na jednej strane poskytnú pro-
striedky na výstavbu rezidenčných 
projektov developerom a na druhej 
strane poskytnú klientom úver na to, 
aby si túto nehnuteľnosť zaobstarali. 

Na trhu nehnuteľností sa však 
podľa NBS objavujú nerovnováhy. 
„Rast cien bytov je stimulovaný vý-
raznými úbytkami inzerátov v po-
nuke existujúcich bytov. Tým sa do 
popredia dostávajú novostavby, ktoré 
už predstavujú nadpolovičnú väčšinu 
všetkých predajov v hlavnom meste. 
Prevažná väčšina nových bytov je 
však predávaná v nedokončenom, či 
dokonca len plánovanom stave,“ upo-
zorňuje NBS. 

Poskytnuté úvery na bývanie do-
siahli ku koncu augusta tohto roka 
hodnotu prevyšujúcu 23,85 miliardy 
eur. Ku koncu marca tohto roka evi-
dovala NBS mieru zlyhaných úverov 
na bývanie na úrovni 2,19 %.

developerských projektov alebo ich 
etáp do ponuky,“ dopĺňa. 

V prípade všetkých podnikateľ-
ských úverov NBS registruje pokrí-
zové minimum zlyhaných úverov. 
Ich podiel dosahuje 6 %. „Klesajúci 
podiel zlyhaných úverov je však ty-
pickým pre expanzívnu fázu ekono-
mického cyklu. V období priaznivého 
makroekonomického vývoja sa zlep-
šuje aj situácia v podnikovom sek-
tore. Výsledkom je vyššia schopnosť 
podnikov obsluhovať dlh, a to aj na-
priek jeho rastúcemu trendu, čo má 
za následok klesajúce miery zlyhania 
a vyššie objemy splátok už zlyhaných 
úverov,“ upozorňuje NBS. 

„Dynamika zlyhaných úverov je 
však v prípade podnikových úverov 
výrazne citlivá na ekonomický vývoj, 
keď po výraznom poklese v predkrí-
zovom období nasledovalo takmer 
strojnásobenie objemu zlyhaných 
úverov v priebehu dvoch rokov,“ do-
pĺňa NBS.

projektov, na ktorý sa však dotiahol 
segment logistiky a priemyselných 
projektov. Najmenej atraktívne je 
financovanie výstavby hotelov a re-
zortov. Slováci v tejto oblasti plne 
kopírujú európsky trend. Kým v roku 
2016 dávali slovenské banky dôraz 
na projekty so silným biznis mode-
lom a vysoko kvalitnými aktívami, 
tento rok sa sústredia najmä na fi-
nančné zázemie developerov, ktorí 
sa uchádzajú o bankové financovanie. 

Pomáha	expanzívna	fáza
Úverovanie v oblasti komerčných 
nehnuteľností ťaží z aktuálnych eko-
nomických podmienok. „Pod rast 
ekonomiky sa podpísal tak zahranič-
ný, ako aj domáci dopyt. Tento vývoj 
bol citeľný aj v sektore komerčných 
nehnuteľností. Priaznivé podmienky 
na trhu práce a nízke úrokové sadzby 
prehlbovali optimizmus na dopytovej, 
ako aj ponukovej strane rezidenčného 
segmentu, kde silné predaje novosta-
vieb sprevádzal výrazný prílev nových 
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bankrot vyhlásilo 841 ľudí. Údaje spoločnosti 
CRIF – Slovak Credit Bureau hovoria o mier-
ne nižších číslach za rok 2016, bankrotov malo 
v minulom roku byť 731. 

R ádovo podobné počty bankrotov sa na 
Slovensku objavovali aj v predchádzajúcich rokoch. 
Podľa spoločnosti Bisnode sa v roku 2014 rozhodlo 
pre osobný bankrot 582 ľudí a v roku 2015 to bolo 
692 ľudí.

Viac	bankrotov
Stovky osobných bankrotov sa s príchodom 
novej legislatívy menia na tisíce. Slováci sa čo-
raz častejšie snažia svoje neúnosné problémy 
so splácaním úverov riešiť práve touto cestou. 
Podľa údajov spoločnosti Bisnode do konca au-
gusta tohto roka vyhlásilo osobný bankrot až 
2 390 osôb. V porovnaní s celým rokom 2016 
je to nárast o 284 %, keďže v minulom roku 

OSOBNÉ BANKROTY 
SÚ DOSTUPNEJŠIE, 
SLOVÁCI ICH VYUŽÍVAJÚ 
ČASTEJŠIE

Slabšia finančná gramotnosť môže spôsobiť, 
že klienti, či už bánk, alebo nebankoviek, si na 
svoje plecia naberú príliš veľa záväzkov, ktoré 
napokon nezvládnu. Počet osobných bankrotov 
sa do augusta tohto roka, v porovnaní 
s celým rokom 2016, takmer strojnásobil. 
Aj keď to neznie ako dobrá správa, hnacou 
silou tohto nárastu je predovšetkým nová 
legislatíva, ktorá osobný bankrot zjednodušila.  

Autor:	Ján	Beracka
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Osobný bankrot je šanca na nový začiatok najmä 
pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci. Ide o situá-
ciu, keď konkrétny dlžník nedokáže svojimi príjma-
mi pokryť ani úrokové platby, ktoré mu vyplývajú 
zo záväzkov. Objem dlhov tak v takomto prípade 
neustále narastá.

Nové	pravidlá
Bankroty sú dostupnejšie s príchodom no-
vých pravidiel. „Zmenu priniesla novela zákona 
o konkurzoch a reštrukturalizáciách, ktorá na 
Slovensku platí od marca 2017. Tá vo veľkej mie-
re zjednodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. 
Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto 
zmene,“ vyjadrila sa Petra Štěpánová, analytička 
spoločnosti Bisnode. 

Od 1. marca je účinný zákon 377/2016, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii. Podľa nových pravidiel sa zni-
žujú vstupné poplatky. Preddavok na úhradu od-
meny a výdavkov predbežného správcu sa znížil zo 
663,88 eura na 500 eur. Dlžník môže o zaplatenie 
preddavku požiadať Centrum právnej pomoci a po-
stupne ho splácať. 

Dlžník môže vstupovať do procesu zbavenia sa 
dlhov aj bez akéhokoľvek majetku. Na vyhlásenie 
osobného bankrotu bolo do príchodu nových pra-
vidiel nutné mať majetok vo výške aspoň 1 650 eur.

Pôvodná úprava bola postavená tak, že oddlže-
niu predchádzal konkurz, teda proces speňaženia 
majetku úpadcu. Nová úprava naďalej počíta s kon-
kurzom, druhou možnosťou je splátkový kalendár. 

Riešenie problémov s dlhmi je vhodné aj pre 
ľudí, ktorí majetok nemajú. „Nie je povinnosť mať 
príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý 
nemá príjem a ani majetok, tiež môže požiadať 
o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník maje-
tok, musí počítať s tým, že sa tento majetok speňa-
ží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že 
jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku,“ upo-
zorňuje Centrum právnej pomoci. „Táto alternatí-
va je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorí majú veľa 
dlhov, ich majetok nepostačuje na ich splatenie 
a súhlasia s jeho speňažením. Je vhodná aj pre dlž-
níkov, ktorí nemajú žiadny majetok a ani žiadny 
príjem,“ dodáva. 

Nové pravidlá počítajú aj s určitou ochranou býva-
nia. „V záujme ochrany dlžníkov pred úplnou stra-
tou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú 
hodnotu obydlia. Ide o sumu, ktorú si dlžník môže 
uchrániť a použiť ju na prechodné zabezpečenie 
bývania. Nepostihnuteľná hodnota obydlia bola 
stanovená nariadením vlády v objeme 10 000 eur. 
Tieto peniaze dlžník nedostane v hotovosti, ale 
budú uložené na osobitnom účte. Mesačne môže 
byť dlžníkovi z neho vyplácaných maximálne 250 
eur,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem 
a hodnota dlhov nepresahuje výšku majetku, môže 
byť vhodnou alternatívou splátkový kalendár. 
„Návrh na splátkový kalendár bude určený tak, aby 
dlžník uspokojil minimálne 30 % nezabezpečených 
dlhov,“ uvádza Centrum právnej pomoci. O tom, 
koľko zo svojich dlhov bude musieť dlžník splatiť 
počas obdobia piatich rokov, rozhoduje súd.

Zároveň sa skúma takzvaný poctivý zámer, teda 
úprimná snaha dlžníka riešiť svoj dlh v medziach 
svojich možností. „Pozitívom novej právnej úpravy 
je najmä to, že v prípade neočakávaného nárastu 
majetku dlžníka by mal dlžník v súlade s ,pocti-
vým zámerom‘ svojho konania dobrovoľne poskyt-
núť časť nadobudnutého majetku na uspokojenie 
pohľadávok veriteľov,“ uvádza spoločnosť HMG 
Advisory Group.

Zákon tiež špecifikuje takzvané nedotknuteľ-
né pohľadávky, teda dlhy, ktorých nie je možné sa 
zbaviť. Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri 
osobnom bankrote budú musieť byť uspokojené 
v plnej výške. Od trestných sankcií, cez výživné, ale 
aj zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva,“ 
upozorňuje ministerstvo spravodlivosti. 

Nová legislatíva otvára viac 
možností, ako osobný bankrot 

uskutočniť.
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VIACERÉ ŠTÁTY, AJ SR, 
DALI FIRMÁM SPORNÚ ŠTÁTNU 

POMOC. POLICAJTA ROBÍ EK

Jednotlivé krajiny sa úplne prirodzene 
pokúšajú prilákať veľké investície, no 
pri lákaní veľkých firiem do krajiny sa 
nemôžu jednoducho odtrhnúť z reťaze. 

Udeľovanie štátnej pomoci má svoje pravidlá 
a ich dodržiavanie vynucuje Európska 

komisia (EK). Vyšetrovaniu v tejto oblasti 
čelia viaceré krajiny a veľké spoločnosti, 

svoje skúsenosti má aj Slovensko. 

Autor:	Ján	Beracka

štáty prostredníctvom záväzných 
daňových stanovísk alebo inak nepo-
skytovali vybraným spoločnostiam 
výhodnejšie daňové zaobchádzanie 
ako iným. Konkrétnejšie, transakcie 
medzi spoločnosťami v skupine mu-
sia byť ohodnotené spôsobom, ktorý 
odráža hospodársku realitu,“ hovorí 
o svojej úlohe EK. Skutočne sa aj ob-
javujú prípady, keď EK nariadi doda-
točné zdanenie, či inú nápravu. 

Apple	a	Írsko
V októbri tohto roku EK opäť spo-
chybnila daňový režim, ktorý má 

Jednotlivé štáty EÚ si bilaterál-
ne vzťahy s veľkými a dôležitými 

firmami upravia tak, že tieto spo-
ločnosti majú vytvorené priaznivé 
podmienky na podnikanie. Zásadná 
investícia nadnárodnej korporácie 
môže priniesť konkrétnej krajine 
významný kapitál a napríklad nové 
pracovné miesta. Firma zase podni-
ká v podmienkach, ktoré sú pre ňu 
výhodné. Aj keď to vyzerá ako win-
win situácia, EK môže mať výhrady 
a štátnu pomoc kontrolovať.

„Úlohou kontroly štátnej pomo-
ci v EÚ je zabezpečiť, aby členské 

spoločnosť Apple k dispozícii v Írsku. 
Už 30. augusta tohto roka EK rozhodla 
o tom, že Írsko neoprávnene posky-
tuje americkému gigantu štátnu po-
moc vo forme daňových úľav. EK teda 
rozhodla, že Írsko musí za obdobie od 
roku 2003 do roku 2014 žiadať dopla-
tok na daniach vo výške do 13 miliárd 
eur a k tomu ešte úrokové platby. Írsko 
malo augustové rozhodnutie uviesť do 
praxe do 3. januára tohto roku. Keďže 
tak neurobilo, EK podala sťažnosť na 
Súdny dvor Európskej únie. 

Prípad spoločnosti Apple pou-
kazuje na prelievanie ziskov, teda 
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Slovenskej republiky automobilke 
Jaguar Land Rover. V tomto prípa-
de však EK neskúma daňový režim, 
ale možné narušenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže. V centre pozor-
nosti európskych orgánov je dotácia 
vo výške 125 miliónov eur, ktorú 
Slovensko mieni automobilke vy-
platiť za to, že sa rozhodla umiestniť 
svoj výrobný závod v nitrianskom 
regióne. Vyšetrovanie sa začalo 
v máji tohto roka, výsledky ešte nie 
sú známe.

Stanovisko Slovenska hovorí 
o tom, že stimul bol potrebný, aby 
investícia neskončila v Mexiku. EK 
však bude napríklad skúmať, či slo-
venský stimul neodlákal investíciu 
z iného členského štátu. Špekulovalo 
sa o tom, že v hre o túto investíciu 
boli napríklad Poľsko či Česko.

Aj poskytovanie tohto druhu 
štátnej pomoci má prísne pravidlá. 
Pomoc musí účinne nabádať príjem-
cov, aby investovali v konkrétnom 
regióne. Zároveň musí byť pomoc ob-
medzená na nevyhnutné minimum. 
Dôležitým pravidlom je, že pomoc 
nesmie odlákať investície z regiónu, 
ktorý je rovnako, alebo menej roz-
vinutý. Zároveň pomoc nesmie mať 
neprimerané negatívne účinky, na-
príklad tvorbu nadbytočných kapacít 
na upadajúcom trhu. 

„ K o m i s i a  d ô k l a d n e  p r e š e t -
rí, či plánovaná podpora zo strany 
Slovenskej republiky je skutočne 
nevyhnutná na to, aby spoločnosť 
Jaguar Land Rover umiestnila svoju 
investíciu v Nitre, či je táto podpora 
obmedzená na nevyhnutné mini-
mum, či narúša hospodársku súťaž, 
alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ,“ 
uviedla komisárka. Dotácia vo výške 
125 miliónov je najvyššou, akú moh-
la Slovenská republika udeliť. 

Luxembursko poskytlo spoločnosti 
Amazon nezákonné daňové výhody. 
V dôsledku toho zostali takmer tri 
štvrtiny zisku spoločnosti Amazon 
nezdanené. Inými slovami, spoloč-
nosť Amazon mohla zaplatiť štyri-
krát nižšie dane ako iné miestne spo-
ločnosti, na ktoré sa vzťahujú tie isté 
vnútroštátne daňové pravidlá,“ pove-
dala Vestagerová a opäť zdôraznila, 
že členské štáty nemôžu poskytovať 
nadnárodným skupinám selektívne 
daňové výhody, ktoré nie sú dostup-
né iným spoločnostiam. 

V tomto prípade je EK presved-
čená, že záväzné daňové stanovisko 
Luxemburska umožnilo spoločnos-
ti Amazon presunúť veľkú väčšinu 
jej ziskov zo spoločnosti Amazon 
EU, ktorá patrí do skupiny Amazon 
a podlieha dani v Luxembursku, na 
spoločnosť, ktorá dani nepodlie-
ha. Tou je Amazon Europe Holding 
Technologies. 

„Osobitne sa v záväznom daňo-
vom stanovisku schválila platba 
licenčného poplatku spoločnos-
ťou Amazon EU v prospech spo-
ločnosti Amazon Europe Holding 
Technologies, čím sa výrazne znížil 
zdaniteľný zisk spoločnosti Amazon 
EU,“ hovorí EK. Vyšetrovanie uká-
zalo, že výška licenčných poplatkov 
schválených záväzným daňovým 
stanoviskom bola navýšená a nezod-
povedala ekonomickej realite. V po-
rovnaní s inými subjektmi, pre ktoré 
platia rovnaké pravidlá, tak podľa 
európskych orgánov dostala firma 
Amazon selektívnu výhodu. 

Jaguar	Land	Rover	
a	Slovensko
Okolnosti poskytnutia štátnej po-
moci prešetruje EK na Slovensku. 
Ide o poskytnutie stimulov zo strany 

problém, s ktorým sa snaží EK bo-
jovať. Spoločnosť Apple v Írsku pô-
sobí prostredníctvom dvoch spo-
ločností, ktorými sú Apple Sales 
International a Apple Operations 
Europe. Tieto subjekty sú plne pod 
kontrolou a vo vlastníctve materskej 
spoločnosti Apple Inc. EK upozor-
ňuje, že írske subjekty vykonávajú 
vo svojom mene výskum a vývoj 
v USA. Platby na tento účel teda 
odchádzajú z Európy do Severnej 
Ameriky. 

Podľa EK sa efektívna sadzba 
korporátnej dane v Írsku pre sub-
jekt Apple Sales International po-
stupne medzi rokmi 2003 a 2014 
znížila z 1 % na 0,005 %. EK práve 
Írsku vyčíta, že daňový režim, ktorý 
pre spoločnosť Apple platí, jej umož-
ňuje zdaňovať predaj produktov po 
celej Európe práve v Írsku. Samotná 
EK pripúšťa, že režim, v akom Apple 
funguje, je legálny. Problém je však 
v tom, že americký technologický 
gigant dostal v Írsku lepšie daňové 
podmienky ako iné subjekty. 

„Č lenský štát  nemôže dávať 
daňové úľavy vybraným subjek-
tom. Podľa európskych pravidiel 
je to nelegálne,“ poznamenala k si-
tuácii spoločnosti Apple v Írsku 
Margrethe Vestagerová, komisárka 
EÚ zodpovedná za politiku hospo-
dárskej súťaže. Problém je podľa EK 
v tom, že rozdelenie ziskov neodráža 
ekonomickú realitu. 

Amazon	a	Luxembursko
Ve ľ m i  p o d o b n ý  p r o b l é m  m á 
Luxembursko vo vzťahu k spoloč-
nosti Amazon. V tomto prípade má 
členský štát vymáhať od americkej 
firmy 250 miliónov eur. EK s týmto 
záverom prišla v októbri tohto roku 
po trojročnom vyšetrovaní. 
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2012, pričom sa postupne približovali k mediánu 
eurozóny,“ upozorňuje NBS v aktuálnej Správe 
o finančnej stabilite. „Zásadnejšia zmena nastala 
v marci 2016, keď začala platiť legislatívna zmena 
limitujúca poplatok za predčasné splatenie úveru. 
Vzhľadom na jej retroaktívny charakter sa výraz-
ne zvýšil konkurenčný boj o všetkých existujúcich 
klientov, čo viedlo k výraznému poklesu úrokových 
sadzieb na úvery na bývanie,“ dopĺňa NBS.

Záujem o hypotekárne úvery zákonite spôsobu-
je rast realitného trhu. „Už pred rokom sme si klád-
li otázku, či hypotekárny a realitný trh dokážu ešte 
ďalej rásť. Dnes môžeme konštatovať, že zažívame 
najväčší boom v porevolučnej histórii. Aktuálne je 
rozostavaný rekordný počet viac ako 70-tisíc bytov,“ 
uvádza František Dragúň, obchodný riaditeľ spo-
ločnosti Fincentrum.

Pomaly sa však končí obdobie, keď budeme takto 
predbiehať Európu, rovnako sa dá predpokladať, že 
bude slabnúť efekt stimulov Európskej centrálnej 

V súčasnosti sa na trhu s úvermi na bývanie 
dajú nájsť aj úrokové sadzby, ktoré sú nižšie 

ako jedno percento. Podľa údajov Národnej ban-
ky Slovenska (NBS) je priemerná úroková sadzba 
na hypotékach pri jeden- až päťročnej fixácii 
na úrovni 1,73 %. „Už nie je kam klesať,“ zhodli 
sa účastníci konferencie Fincentrum Bývanie. 
Predpokladaný pohyb úrokových sadzieb bude 
teda smerom nahor. 

Banky	bojujú	o	klienta
Hypotekárne sadzby klesajú za posledné roky na 
Slovensku najrýchlejšie v Európe. „Pre banky sú 
hypotéky témou číslo jedna a bijeme sa medzi 
sebou aj o posledného klienta,“ vysvetlil dôvo-
dy poklesu Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm 
Všeobecnej úverovej banky.

Rýchly pokles úrokových sadzieb úverov na bý-
vanie nastal najmä od roku 2016. „Úrokové sadzby 
na úvery na bývanie na Slovensku klesali od roku 

ÚROKOVÉ SADZBY HYPOTÉK 
UŽ VEĽMI NEMAJÚ KAM KLESAŤ, 
BUDÚ SKÔR RÁSŤ

Úvery na bývanie sú výhodné a trh 
s nehnuteľnosťami sa zväčšuje. Taká je 
súčasná realita, ktorá však nemusí trvať 
dlho. Menová politika Európskej centrálnej 
banky (ECB) sa zrejme bude už len sprísňovať, 
a dá sa očakávať, že úrokové sadzby 
úverov na bývanie už dosiahli svoje dno. 

Autor:	Ivana	Michalová,	Ján	Beracka
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banky (ECB). Práve uvoľnená menová politika v euro-
zóne spôsobila, že v ekonomike sa ocitlo veľké množ-
stvo peňazí. ECB týmito opatreniami chcela podpo-
riť hospodársky rast a taktiež rast cenovej hladiny. 
Ekonomika eurozóny už postupne na tieto stimuly 
reaguje, no sadzby sú zatiaľ nízke. „Napriek solídne-
mu ekonomickému rastu a vyššej inflácii v eurozóne 
zostáva zatiaľ na trhu prebytok likvidity a tento do-
statok lacných peňazí vytvára nevyhnutné predpokla-
dy pre pretrvanie nízko úročeného prostredia. Tento 
dostatok lacných peňazí má zatiaľ vplyv na úrokové 
sadzby aj pre úvery na bývanie,“ približuje Marek 
Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.

Sprísňovanie	podmienok
ECB v uplynulom období v podstate bezprecedent-
ne uvoľnila svoju menovú politiku, čím výrazne 
ovplyvnila úverový trh. ECB znížila úrokové sadzby 
až na nulu a okrem toho odštartovala program ne-
štandardných opatrení, v rámci ktorého nakupova-
la dlhopisy, a tým vháňala do ekonomiky finančné 
prostriedky. 

Na svojom októbrovom zasadnutí ponechala 
ECB úrokové sadzby bez zmeny. Základná úroko-
vá sadzba je nulová, depozitná na úrovni -0,4 %. 
Úrokové sadzby jednodňových refinančných operácií 
zostávajú na úrovni 0,25 %. „Naďalej očakávame, že 
úrokové sadzby zostanú na súčasnej úrovni po dlhší 
čas a výrazne nad horizontom nákupov aktív,“ pove-
dal v októbri prezident ECB Mario Draghi.

 Práve programu nákupu aktív sa však týkajú 
zmeny, ktoré sú už na dohľad. Síce ECB naďalej 

keď Rada guvernérov zaznamená vývoj inflácie, kto-
rý bude v súlade s inflačným cieľom ECB,“ vyhlásil 
Draghi. 

Cieľom ECB je udržiavať mieru inflácie v stred-
nodobom horizonte na úrovni tesne pod hranicou 
dvoch percent. V septembri sa medziročná miera 
inflácie pohybovala na úrovni 1,5 %. 

ECB najprv teda stiahne neštandardné opatre-
nia a až potom príde na rad zvyšovanie úrokových 
sadzieb. Rast sadzieb však bude pozvoľný. Peter 
Hajko, člen predstavenstva Poštovej banky, od-
hadol rast sadzieb v budúcom roku na zhruba pol 
percentuálneho bodu. „K výraznejšiemu posunu by 
sme museli vidieť zásadný zvrat v politike ECB, čo 
sa v najbližšom roku neočakáva,“ informuje spoloč-
nosť Fincentrum.

Trh by skutočne mohlo čakať utlmenie. Okrem 
menovej politiky totiž majú tendenciu sprísňovať 
sa aj pravidlá poskytovania hypoték. Už od marca 
tohto roku platia obmedzenia pre poskytovanie 
hypoték vo vyššej sume ako 80 % hodnoty nehnu-
teľnosti. Navyše pravidlá by mohli byť čoskoro 
ešte striktnejšie. „Na konferencii napríklad odznel 
názor, že limit pre LTV by mohol klesnúť z 80 na 
70 percent a mohol by sa rozšíriť aj na spotreb-
né úvery. NBS by nové pravidlá mohla predstaviť 
začiatkom budúceho roka,“ uvádza spoločnosť 
Fincentrum. 

Okrem toho platia aj ďalšie pravidlá, ktoré majú 
viesť k obozretnému poskytovaniu úverov. Banky 
sledujú napríklad to, či sú klienti schopní tvoriť si 
rezervy.
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pokračuje s nákupmi 
v objeme 60 miliárd 
eur mesačne, od no-
vého roka sa tento 
objem výrazne zmen-
ší. Klesne až o polovi-
cu, čiže na 30 miliárd 
eur mesačne. Program 
nákupu aktív by mal 
oficiálne trvať do sep-
tembra 2018, môže sa 
však predĺžiť. „Bude 
trvať až do okamihu, 
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Diferenčné poistenie: Doplatí vám škody na majetku!

poistením, a pritom za tento rozdiel klient auto-
maticky získava okamžite všetky výhody poistenia 
ERGO Skvelé bývanie. Rozdiel v cene platí celú čas 
až do zániku starého poistenia.

Tento špeciálny produktu platí pre: 
a) diferenčné poistenie pre poistenie nehnuteľnosti,
b) diferenčné poistenie pre poistenie domácnosti,
c) diferenčné poistenie naraz pre poistenie domác-
nosti a nehnuteľnosti.

Ako	funguje	diferenčné	poistenie	
v praxi?
Aj v prípade existujúcej a trvajúcej zmluvy na po-
istenie domácnosti alebo nehnuteľnosti môžete  s 
ERGO Poisťovňou uzatvoriť novú zmluvu s dife-
renčným poistením a zaslať výpoveď aktuálneho 
poistenia do pôvodnej poisťovne. Prečo to robiť? 
Pretože okamžite od podpisu zmluvy platíte nielen 
diferenčnú cenu, ale v prípade poistnej udalosti do-
stanete aj diferenčné poistenie. 

Čo	je	to	diferenčné	poistenie?
Tento pojem je pre väčšinu Slovákov neznámy 
a niet sa čo čudovať. Je to novinka, ktorej cieľom je 
vyjsť v ústrety klientom uvažujúcim o zmene pois-
tenia. „Diferenčné poistenie je unikátnym druhom 
poistenia, ktoré ako prvá na Slovensko prináša 
práve ERGO Poisťovňa,“ hovorí Miroslav Lazový, 
riaditeľ úseku vývoja produktov v ERGO Poisťovni. 
V praxi to znamená možnosť kúpiť si lepšie pois-
tenie domu, bytu, chaty a domácnosti, aj keď má 
klient ešte poistenie v inej poisťovni. Pričom ne-
platí plnú cenu poistenia, iba rozdiel v cene medzi 
starou a novou poistkou až do končenia starého 
zmluvného vzťahu.

Finančná	výhoda	pre	všetkých
Výhodu diferenčného poistenia pocítia pri poistení 
majetku všetci, ktorí sú poistení v inej poisťovni 
a uzatvoria poistenia v ERGO Poisťovni. Samotný 
názov diferenčné poistenie je odvodený od faktu, 
že sa platí iba rozdiel medzi pôvodným a lepším 

DIFERENČNÉ POISTENIE: 
DOPLATÍ VÁM ŠKODY NA MAJETKU!

Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti 
je vhodné z času na čas overiť, či je  
výhodné. Nielen vzhľadom na pomer ceny 
a krytia, ale aj vzhľadom na iné ponuky 
na trhu. Diferenčné poistenie v tomto 
prípade môže byť výraznou pomôckou, 
ktorá vám ušetrí finančné prostriedky.  

Autor:	Redakcia	FR
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„Zmluva v pôvodnej poisťovni  klientovi trvá naprí-
klad ešte 5 mesiacov, ale počas tohto obdobia je už 
v ERGO poistený v diferenčnom poistení. To zna-
mená, že v prípade poistnej udalosti dostane vy-
platený rozdiel medzi plnením zo starej poisťovne 
a tým, čo by získal v ERGO poisťovni podľa nových 
podmienok,“ vysvetľuje zmysel diferenčného pois-
tenia Miroslav Lazový.

Príklad	plnenia	z diferenčného	
poistenia	v praxi
Význam diferenčného poistenia ukazujú čísla. 
Napríklad v prípade prepätia v domácnosti vyplatí 
pôvodná poisťovňa maximálne 500 eur, čo je na-
príklad jej  limit na riziko prepätia. Lenže skutoč-
ná škoda na zariadeniach domácnosti je 1 660 eur. 
ERGO Poisťovňa má maximálny limit poistného pl-
nenia pre riziko prepätia v domácnosti až do limitu 
3 000 eur, a to znamená, že od poisťovne dostane 

klient v rámci podmienok diferenčného poistenia 
doplatok 1 160 eur.

Koľko	za	diferenčné	poistenie	
zaplatíte?
Diferenčné poistenie je možné uzavrieť iba na 
komplexné krytie, teda ak klient má balíky Basic, 
Plus a Extra a podľa toho sa počíta aj poistenie. 
Poistné je určené zvlášť pre poistenie nehnuteľ-
nosti a zvlášť pre poistenie domácnosti. To zna-
mená, že ak si klient poisťuje nehnuteľnosť aj 
domácnosť súčasne a doba diferenčného krytia 
je päť mesiacov, tak klient zaplatí celkovo 21,74 
eura za päť mesiacov.

Po piatich mesiacoch, keď sa skončí poistenie v sta-
rej poisťovni, je klient plne krytý v ERGO Skvelé 
bývanie na komplexné krytie a platí štandardne 
vypočítané poistné.

 Existujúce poistenie od inej poisťovne

Výpoveď zmluvy Koniec zmluvy v súčasnej poisťovni

Začiatok poistenia

ERGO Skvelé bývanie diferenčné krytie ERGO Skvelé bývanie plné krytie

Máte všetky výhody ERGO Skvelé bývanie a jeho poistnú ochranu už dnes.

Dnes Zostávajúci čas do konca zmluvy

ERGO_diagram.indd   1 10/18/2017   3:30:38 PM

Trvanie diferenčného poistenia Poistné za celé trvanie diferenčného poistenia 

0 – 3 mesiace 0 €

4 – 6 mesiacov 10,87 €

7 – 14 mesiacov 16,31 €

Tabuľka: Príklad ceny diferenčného poistenia
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PARÍŽ: 
NEZABUDNUTEĽNÁ A VEĽKOLEPÁ 
EURÓPSKA METROPOLA

Mesto módy, mesto svetiel, mesto lásky, 
mesto snov. Francúzske hlavné mesto má 
toľko prívlastkov, ako možno žiadne iné 
mesto na svete. Písať o tom, aký je Paríž 
monumentálny a nezabudnuteľný, je jednoduché. 
Pretože nie je potrebné vôbec preháňať. 

Autor	a	foto:	Ivana	Michalová

zvyknú domáci Parížania nazývať, 
bola otvorená v roku 1889. Týči sa 
do výšky 324 metrov a má viac ako 
10-tisíc ton. Veža je umiestnená na 
Champ de Mars v blízkosti Seiny. Jej 
vyhliadka je zaujímavá najmä večer, 
keď sa rozsvieti. Vždy o celej hodine 

Najnavštevovanejšie	miesta
Ísť do Paríža a nevidieť Eiffelovu 
vežu je neodpustiteľným hriechom. 
Je to prvá pamiatka, prvý skvost, 
ktorý každému cestovateľovi hneď 
napadne pri plánovaní svojej turis-
tickej trasy. Železná dáma, ako ju 

sa začína divadlo, ktoré priláka mno-
ho turistov. Svetlá na veži začnú žia-
rivo blikať, čo pripomína nočnú oblo-
hu posiatu hviezdami. 

Za necelú pol hodinu je možné do-
stať sa metrom ku Katedrále Notre 
Dame, alebo Chrám Matky Božej 
v Paríži. Známa je najmä z rovno-
menného románu Viktora Huga. 
L egenda hovor í ,  že  ho napísal 
preto, aby prinútil ľudí k  rekon-
štrukcii katedrály. Samotný rím-
skokatolícky katedrálny chrám je 
postavený v gotickom štýle a na-
chádza sa v mestskej časti Île de la 
Cité. Zaujímavosťou je, že námestie, 
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tu môžu nájsť luxusné obchody, ka-
viarne a reštaurácie. Ulica sa začína 
Víťazným oblúkom, ktorý dal posta-
viť samotný Napoleon Bonaparte 
na znak víťazstva vo vojnách, kto-
ré vyhral. Je to druhý najvyšší ob-
lúk na svete, hneď po oblúku v se-
verokórejskom hlavnom meste, 
v Pchjongjangu.

Najkrajšie	záhrady	Európy
Aj keď sa Versailles nachádzajú pri-
bližne 30 kilometrov od Paríža, pat-
ria tiež k jednému z najnavštevo-
vanejších miest. Viaceré európske 
paláce sa snažili napodobniť, alebo 
len sa priblížiť, krásnym záhradám 
Versailles, no ani jednému sa to ne-
podarilo. Zaujímavosťou záhrad je 
umelo vytvorené jazero, takzvaný 
Veľký kanál, ktorý pripomína kríž. 
Pozdĺž celého kanála sú uličky, do 
ktorých možno vojsť. V každej z nich 
sa nachádza malá záhradka alebo 
socha. Ľudia najčastejšie trávia čas 
v záhradách, kde si pochutnajú na 

Od	múzea	až	po	oblúk
Oficiálny názov Le Grand Louvre 
je palácový komplex, ktorý sa na-
chádza uprostred Paríža. Dnes je 
v ňom umiestnené jedno z najväč-
ších múzeí sveta, a to Museé du 
Louvre, ktoré je v poradí tretím naj-
väčším múzeom sveta. V samotnom 
srdci areálu sa nachádza sklenená 
veža, ktorá tvorí aj hlavný vstup 
do múzea. K obdivovaným dielam 
patrí Mona Lisa od talianskeho 
umelca Leonarda da Vinciho alebo 
tiež Svadba v Káne Galilejskej od 
Veronesa. 

Trasu od múzea až po Víťazný oblúk 
je možné spojiť. Na konci múzea, po 
vonkajšej časti, sa nachádzajú zá-
hrady. Po prejdení záhrad už možno 
počuť ruch ulice. Stačí prejsť už iba 
cez križovatku a dostať sa tak na 
jednu z najluxusnejších ulíc sveta. 
Champs-Élysées je známa z televíz-
nych obrazoviek, keď po nej krúžia 
cyklisti z Tour de France. Návštevníci 

ktoré sa nachádza pred katedrálou, 
bolo v roku 2006 premenované na 
Parvis Notre-Dame – place Jean-
Paul-II na počesť svätého Jána Pavla 
II. Na pravej strane chrámu sa na-
chádza aj jeho socha. 

D r uhý m na jnavštevovane j š ím 
miestom po Katedrále Notre Dame 
je Chrám Najsvätejšieho Ježišovho 
srdca, po francúzsky Basilique du 
Sacré-Cœur. Jeho architektom bol 
Paul Abadie. Je to parížsky rímsko-
katolícky kostol a bazilika v štvrti 
Montmartre. Dosahuje výšku 83 met-
rov a ponúka výhľad, ktorý odjakživa 
láka turistov. 

Paríž: Nezabudnuteľná a veľkolepá európska metropola ·	VOĽNÝ	ČAS
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totiž  typické par ížske raňajky. 
Nenahraditeľný croissant či bage-
tu. Je potrebné kúpiť ich skoro ráno, 
keď sú čerstvé. Práve francúzske ba-
gety sú špeciálne v tom, že ich chuť 
a mäkkosť sa vytratí hneď po tom, 
ako vychladnú. Pri klasických fran-
cúzskych raňajkách teda nesmie chý-
bať maslo, džem, pohár džúsu a šálka 
dobrej kávy.

Ochutnať netreba len croissant ale-
bo bagetu, ale aj pochúťku zvanú 
„panini“. Vyzerá to ako kebab ale-
bo palacinka z hrubšieho cesta. Na 
výber je sladká alebo slaná variácia. 
Panini by malo byť na gastrono-
mickej mape každého návštevníka 
Paríža. 

Francúzske reštaurácie ponúkajú 
naozaj výnimočné jedlá. Ich zaujíma-
vosťou sú však stoličky. Všetky sto-
ličky, ktoré sa nachádzajú na terase 
pred reštauráciou, sú otočené sme-
rom do ulice. Parížania sú známi tým, 

dobrom jedle v podobe pikniku, ale-
bo si idú zašportovať. 

Špeciálne	francúzske	jedlo
Hneď skoro ráno vidieť ľudí be-
hajúcich po obchodoch. Zháňajú 

že si dokážu všetko vychutnávať. To 
platí aj vtedy, ak ide o ruch ulice. Pri 
pití kávy Parížania pozerajú smerom 
do ulice, sledujú ľudí a okolitý svet 
v pohybe.
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Pri kúpe akumulátora BOSCH
poskytneme montáž ZDARMA 
Akcia platí v mesiacoch december 2017 − január 2018

45Ah 12V  už od  82,42 €
KONTAKT:

www.boschservis.sk
servis@boschservis.sk
0903 808 921 / 02-63 81 30 80

ADRESA:

AUTO-TEST SERVIS
Rovniankova 2/A
851 02 Bratislava
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AKO ZAUJÍMAVO STRÁVIŤ 
SILVESTER

Doma v obývačke a pred televízorom. To by 
mohol byť začiatok dobrého silvestrovského 
vtipu, ale určite nie večera. Prinášame pár tipov, 
ako si užiť vstup do roka 2018 možno mierne 
netradične, ale o to lepšie.

Autor:	Marek	Mittaš

V teple
V našich končinách sa rok končí v zim-
ných podmienkach, a preto je lákavou 
možnosťou zájsť za vyššími teplotami. 
Počítať treba však aj s vyššími cenami 
leteniek aj hotelov. Oči celého sveta 
sa na Silvestra pozerajú na Dubaj, kde 

V Sydney v minulom 
roku  do ovzdušia na 

Silvestra letelo viac ako 
2 000 rakiet.
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svetových lyžiarskych stredísk. Máte 
tu možnosť zažiť Silvester po sta-
rom. To znamená s lyžovačkou a sil-
vestrovskou zábavou v niektorom 
z množstva stredísk, alebo pokoj 
a  jedinečnú atmosféru napríklad 
v najvyššie položenom hoteli na 
Chopku. Keď odíde posledná lanov-
ka a zíde posledný lyžiar, je to oslava 
príchodu nového roka na romantický 
spôsob ako vyšitá. Ani pozorovať sal-
vy farieb z výšky 2 004 metrov nad 
morom nie je na zahodenie. 

Nový	rok	ignorujte
Dá sa to, alebo nedá? Záleží na tom, 
z akého uhla pohľadu sa na vec pozrie-
te. Ignorovať sa nedajú pyrotechnické 
odozvy, ale inak je to rovnaký večer 
ako každý iný. Na pekný a spokojný 
život sa nepotrebujete zaťažiť predsa-
vzatiami, ktoré aj tak po mesiaci odho-
díte ako niečo, čo vám život nezlepšuje. 
Jednou z množstva alternatív je sta-
viť na príjemné trávenie nového roka 
v kruhu rodiny. Zabudnúť na zábavy, 
na diskotéky a párty plné alkoholu. 
Pozvať rodinu, najbližších, stráviť deň 
aj večer a noc v spoločnosti tých, kto-
rých máte radi, na ktorých vám záleží. 
Spraviť si pekný večer, pozrieť si spo-
ločne dobrý film, relaxovať a rozprá-
vať sa pri skvelej hudbe, jedle, kozube 
alebo aspoň pri sviečkach. Že vám to 
pripomína trochu romantickú atmo-
sféru severských filmov? Nemýlite sa. 
Nenápadne sme načrtli trávenie vstu-
pu do nového roka v atmosfére hygge. 
Fenomén, ktorý kopíruje presne zmie-
nené atribúty a pochádza z Dánska, 
kde žijú najšťastnejší ľudia. Nebolo 
najlepšie prvý a posledný deň rokov 
stráviť najšťastnejšie? Je to o hľadaní 
výnimočnosti v každom okamihu, čo 
sa hodí aj počas každého dňa. Pocit 
šťastia sa dostaví sám.

Teplota vody je takmer konštantná 
okolo 27 °C. Romantická vilka na 
vode, šampanské v ruke, na veľké 
ohňostroje zabudnite, ale veď osla-
vovať sa dá aj inak. Jediné, čo vám 
môže romantiku silvestrovskej noci 
narušiť, je fakt, že Vianoce a Silvester 
sú na Maldivách obdobím špičky tu-
ristickej sezóny. To znamená vysoké 
ceny a preplnené ubytovacie zariade-
nia. Kuredo sa v tomto období podo-
bá Ibize počas letných párty, a preto 
je lepšie zamieriť skôr do tichších 
oblastí, napríklad na Dharavandhoo, 
na ostrov Cocoa s impozantným uby-
tovaním v lodičkách či Ihuru s uni-
kátnym podmorských životom. Je to 
začiatok roka, na ktorý sa nezabúda.

Športovo
Okrem toho, že si zalyžovať môžete 
aj v Dubaji, milovníci skutočnej lyžo-
vačky by rozhodne nemali obísť priví-
tanie nového roka na svahu. Dobrým 
tipom je určite oblasť The Portes du 
Soleil vo Francúzsku. Celá časť zasa-
huje dvanásť stredísk medzi Mont 
Blanc vo Francúzsku a Ženevským 
jazerom vo Švajčiarsku. Spolu to zna-
mená 650 kilometrov tých najlepších 
zjazdoviek. Ide skutočne o malý raj 
pre milovníkov zimných športov. 

Aj Rakúsko sa môže pochváliť 
výnimočným strediskom, ktoré si 
dokonca všimli až v USA. Centrum 
Arlberg patrí dlhodobo k vychyteným 
centrám lyžovania a pre nás je to 
prakticky na skok. V minulom roku 
získalo toto stredisko skutočne žiari-
vý lesk. Nová lanovka prepojila pri-
bližne 300 kilometrov zjazdoviek, na 
ktorých si užijú menej skúsení lyžiari 
aj zdatní majstri. Na oslavu Silvestra 
sú tu pripravení špičkovo. 

Ani Slovensko však nie ja poza-
du a Vysoké Tatry dostávajú nádych 

je priemerná novoročná teplota oko-
lo 25 °C, takže pokojne si vychutná-
te ohňostroj v krátkom tričku alebo 
v ľahkom svetri. Aj ten ohňostroj tu je 
presne taký, ako by ste od krajiny, kde 
sa nešetrí na ničom, čakali. 

Ešte teplejšie bude v Austrálii, 
kde v závislosti od mesta nájdete 
vzduch rozohriaty až na 30 stup-
ňov. V mekke ohňostrojov v Sydney 
očakávajte príjemných 26 stupňov. 
V minulom roku svetelná šou stála 
niekoľko miliónov a do ovzdušia sa 
vznieslo viac ako 2 000 rakiet. 

Skutočným silvestrovským luxu-
som môžu byť Maldivy. Po celý rok sa 
priemerné maximálne denné teploty 
na Maldivách pohybujú medzi 30 až 
32 °C, počas noci medzi 24 až 27 °C. 

Ako zaujímavo stráviť Silvester ·	VOĽNÝ	ČAS
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VOĽNÝ	ČAS	· Luxus poteší aj pod stromčekom

LUXUS POTEŠÍ 
AJ POD STROMČEKOM

Luxusné veci nie sú vyslovene potrebné, no 
môžu zlepšovať spoločenské postavenie svojho 
nositeľa. Luxus a Vianoce jednoducho patria 
k sebe. Dávame si darčeky, ktoré možno nutne 
nepotrebujeme, no tešia nás a naše dni spravia 
výnimočnými.  

Hodinky
Sú asi to najlepšie, čo si môžu muži 
aj ženy nájsť pod stromčekom. Aj 
tie luxusnejšie značky je možné de-
liť od ceny niekoľkých stoviek až po 
desiatky či stovky tisíc eur. Hodinky 
pritom nikdy nezanechajú nepríjem-
nú pachuť nechceného. Dajú sa totiž 
nosiť stále. K skutočne najluxusnej-
ším značkám patrí Audemars Piguet, 
ktorá vyrába 36 000 len prestížnych 
hodiniek ročne. 

V ý ro b a  h o d i n i e k  Va c h e ro n 
Constantin funguje od roku 1755 
a  nosil ich napríklad Napoleon, 
Harry Truman či pápež Pius IX. 
Hodinky Patek Philippe je opäť znač-
ka z polovice 19. storočia a stavia 
na luxusnom dizajne a prepracova-
nom komplikovanom mechanickom 
konštruovaní. 

Značka Chopard bola založená v roku 
1860 a hoci sa modernizovala, má 
charakter sofistikovaných modelov. 
Rolex je tradícia, ktorou sa nedá nič 
pokaziť. Má svojich zberateľov, ich 
hodinky nikdy nestrácajú cenu, nao-
pak rastú, a je to jedna z mála luxus-
ných značiek, ktoré dokážu produko-
vať 200 hodiniek za deň a neznížiť 
kvalitu.

Vône
Keď sa povie vôňa, mnoho z nás si 
predstaví parfum. Ale to nemusí 
vyčerpávať celú plejádu voňavých 
darčekov. Mužov, samozrejme, viac 
poteší klasika, ale ženám ulahodí aj 
vonná svieca. Práve tie začali produ-
kovať už aj svetoznáme spoločnosti. 
Príkladom je značka ARQUISTE, kto-
rú založil Mexičan Carlos Huber po 

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Rolex,	faber-castell.com
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údajne nemá konkurenciu. Kilo stojí 
takmer sto dolárov, ale oplatí sa. Jej 
produkcia rastie pod tieňmi starých 
stromov guava. 

Zaujímavou kávou je aj produkcia 
z farmy St. Helena z rovnomenné-
ho ostrova. Okrem skvelej chuti má 
aj jednu výnimočnosť. Káva sa tu 
začala pestovať vďaka Napoleonovi 
Bonaparte, ktorý na ostrove strávil 
posledné roky svojho života a chcel 
si dopriať dobrú kávu. Piť kávu ako 
Napoleon je skutočne zážitok. 

Ďalšou chuťovkou môže byť aj 
Fazenda Santa Ines. Pochádza z ká-
vovej mekky, z Brazílie. Mnoho káv je 
tu produkovaných ako na bežiacom 
páse, ale práve Fazenda Santa Ines je 
klasika. Žiadna mechanizácia, žiadna 
chémia, táto káva prichádza na svet 
jedinečným tradičným spôsobom 
a chutí ako karamel. 

Čaj
Netradičný darček, ale zvlášť cez zimu 
poteší aj zahreje. Pritom niektoré čaje 
sú drahšie ako tie najluxusnejšie au-
tomobily. Napríklad v roku 2013 bol 
na aukcii čínskych čajov vydražený 
čaj FuYuanChang pu erh z roku 1900 
za viac ako 1,7 milióna dolárov. Išlo 
o dvojkilové balenie.

Výnimočným darom budú aj lac-
nejšie čaje, napríklad aj Tieguanyin. 
Zmes zeleného a čierneho čaju, kto-
rého listy je možné zaliať až sedem-
krát a stále lahodne chutí. Je to jeden 
z najkvalitnejších čajov sveta a vyjde 
vás na 3 000 dolárov za kilogram. 

Čaj Gyokuro je pre tých, ktorí 
dokážu oceniť kvalitu a dobre vedia, 
že ide o extra darček. V tej najlepšej 
kvalite sa jeho cena pohybuje nad 
úrovňou 650 dolárov za kilogram. 
Dá sa kúpiť aj na Slovensku a je výni-
močný dlhými ihličkami listov.

je všetko. Toto pero je spojené s tými 
najcennejšími umeleckými dielami. 
Boli nimi napísané napríklad diela od 
Pucciniho alebo príbehy Sherlocka 
Holmesa. A bolo to pero mnohých vý-
znamných ľudí, ale aj tých, ktorí chceli 
bezchybné písacie potreby. Povesť do-
konalého pera si drží značka dodnes. 
Zaujímavým darčekom môže byť aj 
pero Montblanc od slávneho nemec-
kého výrobcu, ktorý dokonca vyrobil 
tretie najdrahšie pero na svete. Nesie 
meno Montblanc International GmbH 
Limited Edition Mystery Masterpiece 
a jeho cena bola 730 000 dolárov.

Luxus	v šálke	
Medzi vhodné darčeky môže pat-
riť aj niečo malé, chutné a pritom 
výnimočné. Napríklad dobrá káva. 
Zabudnite na cibetku, ktorá nie je ani 
najlepšia, ani najzdravšia a jej prípra-
va nie je najhygienickejšia. 

Medzi skutočné skvosty patria iné 
triedy. Hacienda La Esmeralda, jedna 
z najoceňovanejších a najchutnejších 
káv sveta, ktorá sa pestuje v Paname. 
Ľudia z celého sveta si tento druh vy-
chutnávajú pre jedinečnú chuť, ktorá 

tom, ako dlhé roky pracoval vo firme 
Polo Ralph Lauren. Razom sa dostal 
medzi top päť značiek v USA. 

Takisto aj svetoznámy Dior ponúka 
parfumy, šaty, kabelky aj vonné sviece. 
Mať všetko od Diora znemená splniť 
nejednej žene sen o luxuse. Dotyk lu-
xusu ponúka aj parfum Annick Goutal. 
Je typicky francúzsky, priamo z kolísky 
parfumového remesla. Celá výroba je 
dodnes vo Francúzsku.

Písacie	potreby
Perá, ceruzky, farbičky. Skvelý druh 
daru, ktorý sa dá zohnať za pár eur, 
no môže mať aj punc luxusu. Jednou 
z osvedčených luxusných značiek 
je určite Faber-Castell, ktorá ponú-
ka ceruzky, perá, ale predovšetkým 
skutočné maliarske fabričky. Okrem 
toho omaľovánky sú absolútnym 
hitom dnes aj u preťažených mana-
žérov. Nemecká spoločnosť založená 
na začiatku 18. storočia je najväčším 
producentom drevených ceruziek na 
svete. 

Perá Parker, ktoré sú od založenia 
značky vo Wisconsine reprezentá-
ciou pravých džentlmenov. A to nie 
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MÓDA	· Kroje sú slovenským „haute couture“

Iná	dedina,	iný	kroj
Ako sa ľudovo hovorí: „iný kraj, iný mrav“. V rov-
nakom duchu sa nieslo aj oblečenie. Hoci dediny 
alebo mestá boli od seba vzdialené pár kilometrov, 
krojovaný odev bol v každej obci iný. Celý odev 
žien a dievčat pozostával v skratke zo sukne a blúz-
ky. Aby sukňa nepadala, pod ňou bolo niekedy aj 
desať vrstiev spodníc. Na vrch sukne išla zástera, 
v niektorých dedinách nazývaná „šurc“. Na blúzku 
sa zvyčajne obliekala vestička, niekde známa aj ako 
„lajblik“. Niektoré obce využívali aj rôzne ozdoby na 
krk, či už to boli šatky alebo koráliky okolo krku. 
Odev sa, samozrejme, prispôsoboval udalosti, na 
ktorej sa žena zúčastnila. Tie sa orientovali najmä 
na cirkevné sviatky, podľa ktorých sa žena oblieka-
la. Iný bol smútočný a iný zase svadobný kroj. 

Rozdiel	medzi	vydatou	a slobodnou	
Zaujímavosťou bola v tomto prípade úprava hlavy. 
Podľa toho, čo mala žena na hlave, sa dalo ľahko 
rozpoznať, či je vydatá, alebo ešte nie. Keď išlo 
o dievča, ktoré sa ešte nevydalo, vlasy poväčšine 

KROJE SÚ 
SLOVENSKÝM 
„HAUTE COUTURE“

Kroje sú odjakživa súčasťou 
našej kultúry a aj keď sa 
na ne občas zabúda, stará 
mama či starý otec budú mať 
nejaké vzácne kúsky určite 
schované na povale. Tamara 
Šimončíková-Heribanová 
sa však rozhodla neskrývať 
ich doma na povale, ale 
ukázať ich celému Slovensku 
v rámci výstavy „Od kolísky 
v kráse“. Kroje sú pokladom 
Slovenska a skutočným 
„haute couture“, teda každý 
kroj je originál, šitý na mieru.   

Autor:	Ivana	Michalová	

Foto:	Tamara	Šimončíková-Heribanováá
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nosilo zopnuté smerom dozadu, napríklad vlasy za-
pletené do vrkočov. Chýbať nesmeli ozdobné mašle. 
Ak išlo o vydatú ženu, tá musela mať pokrytú hlavu 
takzvaným čepcom. Tie sa rovnako, ako oblečenie, 
líšili podľa jednotlivých regiónov. 

Slovenský	kroj	pre	Alžbetu	II.	
Jedinečné slovenské kroje sa dokázali  do-
stať aj do sveta. Jedným takým je ženský kroj 
z Hornej Stredy z okresu Nové Mesto nad Váhom. 
Hornostredský kroj je variantom piešťanského kro-
ja. Počas 20. storočia sa kroj tešil obrovskej popu-
larite. V medzivojnovom období si ho začali oblie-
kať ženy pri rôznych oslavách ako prejav národnej 
hrdosti. 

V roku 1922 sa tento kroj vystavil v múzeu 
v Brooklyne. V roku 1953 bol ako symbol najcen-
nejšieho hmotného daru zaslaný kráľovnej Alžbete 
II. pri príležitosti jej korunovácie. 

Špecifickým prvkom tohto kroja je systém dvoch 
záster, ktoré spolu tvoria sukňu. Tento typ kroja 
patrí v oblasti výzdoby k technicky najnáročnej-
ším, najmä vzhľadom na rozsiahlu bohatú výšivku 
na rukávcoch. Vo výzdobe starších žien prevládala 
zelená, modrá, fialová, dievčatá a mladé ženy nosili 
žltú, červenú, oranžovú a ružovú. 
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AUTO-MOTO	· BMW prichádza so SUV, ktoré má pripomínať kupé

BMW PRICHÁDZA SO SUV, 
KTORÉ MÁ PRIPOMÍNAŤ KUPÉ

Značka BMW rozširuje svoju ponuku automobilov SUV o ďalší model. 
V marci 2018 sa na trh dostane BMW X2, ktoré dopĺňa už existujúci rad 
vozidiel. Automobilka tvrdí, že tento model je určený ľuďom žijúcim 
v mestách, ktorí majú aktívny životný štýl a sú spojení s digitálnym 
svetom. Nové BMW má viacerými prvkami pripomínať kupé.

Zdroj:	BMW	

Foto:	BMW
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na sto sa auto vybavené benzínovým motorom do-
stane za 7,7 sekundy, maximálna rýchlosť bude na 
úrovni 227 km/h. Model s týmto motorom je vyba-
vený sedemstupňovou automatickou dvojspojko-
vou prevodovkou Steptronic. Naftový motor BMW 
X2 xDrive20d ponúka maximálny výkon 140 kW, čo 
predstavuje 190 konských síl. Zrýchlenie z pokoja 
na 100 km/h je v porovnaní s benzínovým motorom 
rovnaké, teda 7,7 sekundy. Maximálna rýchlosť je 
však o čosi nižšia, pohybuje sa na úrovni 221 km/h. 
Kombinovaná spotreba je podľa údajov výrobcu na 
úrovni od 4,6 l/100 km do 4,8 l/100 km.

Silnejší naftový motor BMW X2 xDrive25d dosa-
huje maximálny výkon 170 kW, to znamená 231 koní. 
V porovnaní so slabším naftovým motorom zvládne 
tento agregát zrýchlenie z nuly na sto o celú sekun-
du rýchlejšie, túto akceleráciu zvládne teda za 6,7 se-
kundy. Maximálna rýchlosť nového BWM sa v tomto 
prípade posúva až na 237 km/h. Stúpa však kombino-
vaná spotreba, automobilka hovorí o intervale od 5,1 
l/100 km do 5,3 l/100 km. V prípade obidvoch nafto-
vých variantov je auto vybavené pohonom všetkých 
štyroch kolies. Majitelia oboch naftových verzií môžu 
počítať s osemstupňovým automatom Steptronic. 

Nové BMW ponúka aj dve športové verzie, nesú 
označenie M Sport a M Sport X. Tieto športové 
modely sú štandardne vybavené 19-palcovými dis-
kami, prípadne sú k dispozícii aj 20-palcové disky. 
Štandardom pre nové BMW X2 sú 17-palcové disky. 

Automobilka sa vo všeobecnosti snaží zvýraz-
ňovať športovú povahu nového SUV, hovorí o tom, 
že mu nechýba športový nádych typický pre kupé. 
Športový výzor tohto modelu podporuje výzor 
C-stĺpikov, na ktorých nechýba „Hoffmeisterova 
krivka“. Je to prvok, ktorý je pre BMW typický. 
Tieto stĺpiky sú navyše doplnené o logo BMW. Ide 
o odkaz na klasické kupé z dielne automobilky, 
akými boli napríklad modely 2000 CS a 3.0 CSL. 
Kupé by mala pripomínať aj línia strechy.

BMW prichádza s SUV, ktoré má pripomínať kupé ·	AUTO-MOTO

Tento model bude od začiatku k dispozícii s tromi 
rôznymi motormi. Všetky sú štvorvalcové. K dis-

pozícii bude jedna benzínová pohonná jednotka a 
dve naftové. Benzínový agregát BMW X2 sDrive20i 
dosahuje výkon 141 kilowattov (kW), teda 192 kon-
ských síl. Kombinovanú spotrebu výrobca sľubuje 
v intervale od 5,5 l/100 km do 5,9 l/100 km. Z nuly 
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VOĽNÝ	ČAS	· Program SNG na mesiac november/december

Fotograf	Bazovský	
16. 11. 2017 — 25. 2. 2018 
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava  
Autorská koncepcia: Aurel Hrabušický
Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 
– 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slo-
venskej maľby bolo už mnohokrát predstavené 
na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako 
fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú 
výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce me-
dzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav 
Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý 
dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným 
fotografom súčasne. Fotografický aparát používal 
(najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto 
skicára, pomocou neho budoval akúsi vizuálnu data-
bázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvar-
ných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako 
jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a kompo-
noval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú 
viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho 
zábermi a niektorými kresbami a obrazmi. 

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke 
témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a do-
kumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla 
Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného 

štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval 
aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragic-
kým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.
Bazovský svoje snímky nepublikoval, no v Archíve 
umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor 
negatívov, a ten sa stal základom pripravovanej 
výstavy.

Ponuka	sprievodných	programov
Nedeľa 19. 11. | 15.00
Siesta v  galérii:  Nestex – Tvorba F.  X. 
Messerschmidta
Siesta bude venovaná výhradne životu a die-
lu významného juhonemeckého sochára Franza 
Xavera Messerschmidta (1736 – 1783). Výklad 
bude zameraný aj na legendami opradený život 
tohto umelca, ktorý dožil v Bratislave na predmes-
tí Zuckermandel. Unikátna kolekcia zo zbierok 
Slovenskej národnej galérie obsahujúca 69 búst, 
ktorej časť je prezentovaná na výstave Nestex, je 
príkladom záverečnej tvorby autora, v ktorej za-
chytáva extrémny výraz až grimasy ľudskej tváre.
Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstup voľný 

Pondelok 20. 11. | 19.00
LQ literárny kvocient #14
Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s naj-
povolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa pro-
pagáciou ani PR – jediným kritériom je kvalita. 
Tentoraz bude reč o knihách spisovateľov Michala 
Hvoreckého Trol a Daniela Majlinga Ruzká klazika. 
Dve známe mená slovenskej literatúry, ruský kon-
text a lacné náhrady trvalých literárnych hodnôt 
v rôznych podobách. 

Debatujú Vladimír Barborík, Gabriela Magová 
a Ján Štrasser. Moderuje Marta Součková.
Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstup voľný 

Štvrtok 23. 11. | 18.00  
Workshop pre dospelých: S fotkou po mape
Fotografie Miloša Alexandra Bazovského predsta-
vujú Slovensko očami umelca po prvýkrát verejne, 

Miloš Alexander Bazovský: Bez názvu. 1930 – 1945
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v galerijnom prostredí. Neboli totiž určené na pub-
likovanie. Slúžili ako nástroj, skicár a zásobník ná-
metov a kompozícií, ktoré autor pretavil a zužit-
koval pri tvorbe. My budeme na workshope tiež 
komponovať, hoci nie priamo krajinu, ale vďaka jej 
spoznávaniu a zaznamenávaniu vytvoríme osobný 
denník.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstupné: 3 €, R: barbora.tribulova@sng.sk 

Nedeľa 26. 11. | 15.00 – 17.00 | Rodina
Nedeľa po stope: 32 pokusov
Nie pre všetkých je fotografia momentkou – oka-
mihom navždy zachyteným do albumu spomie-
nok. Niektorým slúži ako prostriedok na skúmanie 
kompozície. Ale čo ak nie je nekonečne veľa mož-
ností hľadať ten správny obraz? Spolu zistíme, či 
nám 32 pokusov stačí a objavíme aj výtvarnú silu 
diapozitívu. 
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstupné: 4 €/rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Utorok 26. 9. | 17.00
Čaj o piatej v SNG: Tančiareň
Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, mul-
tižánrové podujatie, ktoré pravidelne organizuje 
STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG. Po letnej 
prestávke opäť ako tanečné popoludnie v príjem-
nom prostredí kaviarne Berlinka. Na parket pozýva 
učiteľ tanca z tanečnej školy Jagermajster.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 26. 11. | 15.00
Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotic-
ké umenie Spiša okolo roku 1500
Nedeľný pohodový výklad uvedie poslednýkrát 
dielo neskorogotického maliara na pozadí nových 
technológií.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstup voľný

Utorok 28. 11. | 17.00
Čaj o piatej v SNG | Tančiareň
Tanečné odpoludnie pre dámy a pánov v najlep-
ších rokoch je pokračovaním podujatia Čaj o piatej 

v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne or-
ganizuje STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG. 
Na parket opäť pozýva učiteľ tanca z tanečnej školy 
Jagermajster.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, 
Bratislava, Vstup voľný

Utorok 28. 11. | 18.00
Literatúra vo výklade s Riou Valé
Denisa Fulmeková opísala v knihe Konvália, za 
ktorú bola nominovaná na literárnu cenu Anasoft 
litera, vzťah svojej starej mamy Valérie Reiszovej 
s františkánskym mníchom a básnikom Rudolfom 
Dilongom. Aktuálne vychádza titul Môj sen o lás-
ke – Z poézie múzy Rudolfa Dilonga, kde k bás-
nickým zbierkam pripojila aj osobné spomienky 
a sprievodnú štúdiu literárnej vedkyne Kristíny 
Pavlovičovej. 

Uplynulo vyše sedemdesiat rokov od čias, 
keď vyšli dve zbierky poézie pod pseudonymom 
Ria Valé, ktorých autorom nebol Rudolf Dilong, 
ale jeho partnerka a matka jeho dieťaťa Valéria 
Reiszová. Po dlhých rokoch, keď sa pre svoj židov-
ský pôvod nemohla hlásiť k svojim dielam, je na-
mieste vrátiť Riu Valé do literatúry. 
Esterházyho palác – kníhkupectvo Ex Libris v SNG, 
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
15. 12. 2017 – 15. 4. 2018
Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma 
(1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa 
architektonickej avantgardy na Slovensku. 

Prostredníctvom dokumentácie realizovaných 
aj nerealizovaných architektonických diel priblíži 
architektovu predstavu o „dobe primeranom sta-
vebnom umení“. Prezentovanými dielami osvet-
lí pojem spoločensky angažovanej architektúry. 
Ukáže prácu architektonického ateliéru prvej po-
lovice 20. storočia, štruktúru objednávok, postupy 
navrhovania a zobrazovacie zvyklosti. Sprítomní 
dobovú predstavu o architektúre novej vecnosti. 
Esterházyho palác – 2. poschodie,  Bratislava 
Kurátori: Henrieta Moravčíková (Ústav stavebníctva 
a architektúry SAV), Denis Haberland (SNG)
Otvorenie výstavy: 14. 12. 2017 o 18.00, kaviareň 
Berlinka – Esterházyho palác v Bratislave
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www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov

Porovnanie ponúk
15 rôznych poisťovní

na jednom mieste

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

Povinné zmluvné
poistenie

Havarijné 
poistenie

Cestovné
poistenie

Dom
Domácnosť

Zodpovednosť
za škodu

Budúcnosť je v online.

Najväčší, nezávislý a spoľahlivý 
porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.

Navštívte www.KalkulackaOnline.sk 
a požiadajte nás o                 verziu.DEMO
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