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BANKA BUDÚCNOSTI?
BUDE INÁ, AKO SÚ TIE SÚČASNÉ
rukách držíte najnovšie vydanie
Vmagazínu.
nášho ekonomicko-finančného
Skladba textov, ktoré

nasvedčujú tomu, že tie dnešné
sa chtiac-nechtiac budú musieť
spojiť so spoločnosťami zameranými na rozvoj a produkciu
finančných technológií, ktoré sa
im postarajú o produkty a hlavne
o procesy. Ony samy sa zase budú
venovať komunikácii s klientmi
a servisu zazmluvnených činností. Či sa to naozaj skončí takto,
uvidíme. No ak to bude v prospech občana, určite nikto nebude protestovať.

na vás čakajú, nasvedčuje tomu,
že sme sa pozreli „na zúbok“ bankám. A to hneď z niekoľkých strán.
Očami klienta sme rozobrali bankové produkty, úrokové sadzby,
podmienky poskytovania služieb,
finančné technológie. Z toho najlepšieho, čo na trhu máme, sme
zostavili model ideálnej (fiktívnej)
banky. Jej existencia v tejto podobe
je prakticky nemožná, no určite by
potešila.
Pozreli sme sa však na témy aj zo
strany samotných bánk. Zistili
sme, že bankovníctvo v niekoľkých
nadchádzajúcich rokoch čakajú
dramatické zmeny. Vyzerá to tak,
že síce prežije túto a aj niekoľko
najbližších kríz, ale s bankami, ako
ich poznáme dnes, sa zrejme budeme musieť rozlúčiť. Zostanú síce
s nami, ale budú iné.
Vývoj informačných technológií
sa im nedarí tak, ako si vyžaduje dnešná digitálna doba. Všetky
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KRÁTKE SPRÁVY · Kríza možno bude len krátka · Tretina pozícií je v ohrození · Páči sa nám vo vlastnom

ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH
Autor: Redakcia Financial Report

Táto kríza možno bude jednou z najkratších, hoci ekonomický prepad bol naozaj hlboký

oronakríza síce mala rýchly nástup a dramatický
K
priebeh, ale podľa názoru ekonomických analytikov by to mala byť jedna z najkratších kríz, ktoré

nás postihli počas ostatných desaťročí. Ak očkovanie proti koronavírusu bude masívne a účinné, globálna ekonomika by sa na predpandemickú úroveň
mohla dostať už v druhej polovici roka 2021, za
6 štvrťrokov, teda výrazne rýchlejšie ako po globálnej finančnej kríze v rokoch 2008 – 2009. Vtedy na
to potrebovala 14 kvartálov. A to i napriek tomu,
že magnitúda recesie bola najväčšia od druhej svetovej vojny.

Foto: Unsplash

Problémy v roku 2020 zasiahli o tretinu viac pracovných pozícií ako v roku 2019

očet ohrozených pracovných miest vplyvom
Po 30pandémie
na Slovensku medziročne vzrástol až
%. Hoci počet ohrozených firiem v roku 2020

je prakticky zhodný s údajmi z roku 2019, množstvo
zasiahnutých pracovných miest je o tretinu vyššie.
Dôvodom je skutočnosť, že v pasci koronavírusu
uviazli aj väčšie spoločnosti. Podľa takzvaného korona indexu spoločnosti Bisnode bol najväčší počet
ohrozených firiem zaznamenaný paradoxne tesne
pred nástupom krízy vo februári 2020. Najväčší počet prírastkov ohrozených pracovných miest systém
zaznamenal počas minuloročného leta.

Foto: Shutterstock

Slováci ľúbia bývať vo vlastnom, časté sú až trojgeneračné domácnosti

Slovákoch je známe, že radi bývajú vo vlastnom.
O
Z prieskumu Eurostatu vyplýva, že až 9 z 10
Slovákov býva v byte alebo rodinnom dome, ktorý

vlastní. Po obyvateľoch Maďarska a Rumunska je to
najviac spomedzi všetkých krajín EÚ. Na Slovensku
síce máme viac vlastníkov ako nájomcov nehnuteľností, ale zároveň u nás funguje oveľa viac viacgeneračných domácností ako v krajinách západnej
Európy. Podľa posledného sčítania obyvateľstva
z roku 2011 sú až dve tretiny slovenských domácností zložené z troch generácií, teda z manželského
páru s deťmi a starými rodičmi.
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Foto: StockSnap

Marec 2021

Priveľa firiem spolupracuje so štátom · Lepší výhľad · Automobilky krízu zvládajú · KRÁTKE SPRÁVY

So štátom spolupracuje takmer 21-tisíc súkromných firiem, ich počet stále stúpa

štátnymi inštitúciami aktuálne obchoduje
Sčet20ozvýšil
944 firiem. Od konca roka 2019 sa ich poo viac ako dvetisíc. Najviac partnerov

verejného sektora pochádza z farmaceutickej oblasti (923), výstavby budov (876) a poradenských
služieb v oblasti podnikania a riadenia (680).
Podľa databázy spoločnosti Bisnode štát aktuálne
spolupracuje so 16 722 eseročkami, 1 595 akciovými spoločnosťami a 863 podnikateľmi – fyzickými osobami – nezapísanými v obchodnom registri. Najviac ich je z Bratislavského a Košického
kraja.

Foto: Shutterstock

Optimistická správa: Slovenský rating má po novom lepší výhľad

gentúra Standard & Poor´s (S & P) oznámila zmeA
nu výhľadu úverového ratingu Slovenska z negatívneho na stabilný. Samotné hodnotenie zostalo na

úrovni A+. Agentúra očakáva v roku 2021 oživenie
slovenskej ekonomiky, pričom pozitívne vníma prichádzajúce finančné prostriedky z fondu obnovy či
eurofondov. Ďalej oceňuje, že ekonomika dosiahla
v druhej polovici minulého roka pomerne dobrú výkonnosť, najmä v treťom kvartáli, čo pomohlo zmierniť celoročný prepad HDP. Priemysel si našiel spôsob,
ako fungovať aj počas pandémie. Darilo sa aj jednej
z najdôležitejších častí ekonomiky – automobilovému priemyslu. Svoju úlohu v pozitívnom hodnotení
zohrala aj podniková expanzia, ktorú ohlásila skupina Volkswagen na Slovensku.

Foto: Shutterstock

Koronakríza ovplyvnila automobilky menej, ako sa pôvodne očakávalo

a minulý rok bolo v automobilkách na
Zdiel,Slovensku
vyrobených približne 985-tisíc vozičo je o 11 percent menej oproti rekordnému

roku 2019. Ako ďalej informoval Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, rok 2020 bol pre
celý sektor extrémne náročný. Výsledky preto
prezident zväzu Alexander Matušek hodnotí ako
vynikajúci výsledok. Odhaduje sa, že v roku 2021
postupne ožije nielen produkcia motorových vozidiel vyrobených na Slovensku, ale aj domáci trh,
na ktorom sa očakáva okolo 95-tisíc registrácií nových vozidiel.

Foto: Kia
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KRÁTKE SPRÁVY · Nové tváre na strategických pozíciách

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Redakcia Financial Report

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR

Foto: MV SR

Novým riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR sa stal Ján
Orlovský. Úrad chce smerovať k hľadaniu nových príležitostí užšej spolupráce
so štátnymi orgánmi, občianskym sektorom, aj so samosprávou. „Je dôležité,
aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie, a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom
území,“ povedal. V minulosti pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej
spoločnosti, hovorca Západoslovenskej energetiky, a tiež ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washingtone.

Foto: IISD.org

Prezidentská kancelária má nového vedúceho. Metod Špaček má dlhoročné
skúsenosti najmä z oblasti diplomacie a medzinárodného práva. Pôsobil na
rôznych pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Naposledy bol riaditeľom Odboru medzinárodného práva ministerstva
zahraničných vecí. Okrem toho bol aj splnomocnencom vlády SR v konaní
pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros, zástupcom veľvyslanca SR v Maďarsku a pôsobil aj ako
právny poradca v rámci Stálej misie SR pri OSN v New Yorku.

Kancelária prezidenta SR

TV Markíza a TV Nova

Foto: FB

Programová riaditeľka televízie Markíza Silvia Majeská sa stala programovou
riaditeľkou aj v TV Nova. Pracovať bude z Prahy a povedie programové sekcie
pre obidve krajiny – Česko a Slovensko. Majeská prevezme zodpovednosť za
tvorbu programovej stratégie pre lineárne kanály a online platformu VOYO.
Počas jej pôsobenia uviedla Markíza množstvo úspešných programov, ktoré aj
po rokoch stále vysiela, napríklad Oteckovia, Horná Dolná či šou Tvoja tvár
znie povedome. TV Nova si od jej príchodu sľubuje, že zostane najinovatívnejšou a najkreatívnejšou televíziou v Česku.

Foto: Ján Kusý

Poisťovňa Uniqa má od 1. februára 2021 nového riaditeľa externého
obchodu. Stal sa ním Ján Kusý. Svoju kariéru začal v spoločnosti R+V
Versicherung Wiesbaden v Nemecku. V roku 1999 stál pri zakladaní
R+V poisťovne na Slovensku, kde neskôr zodpovedal za oblasť neživotného poistenia. Od roku 2005 do roku 2011 pôsobil v spoločnosti Uniqa ako
riaditeľ maklérskeho obchodu. Neskôr v rokoch 2011 až 2021 viedol v spoločnosti AXA pojišťovna oblasť predaja neživotného poistenia v Českej aj
Slovenskej republike.

Poisťovňa Uniqa
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Microsoft

Foto: Microsoft

Violeta Lucaová sa stala novou šéfkou českej a slovenskej pobočky Microsoftu.
Vo funkcii nahradila Rudolfa Urbánka. V predchádzajúcich dvoch rokoch viedla
Microsoft v Rumunsku, ktorý sa pod jej vedením stal zamestnávateľom číslo jeden v krajine. „Česká republika a Slovensko sa z pohľadu technologických
talentov a ich snahou o realizáciu potenciálu digitalizácie radia medzi najsilnejšie krajiny v Európe,“ hovorí nová riaditeľka. V minulosti pôsobila v medzinárodných spoločnostiach Metro C & C, Dante International, Flanco Retail,
Whirlpool Romania alebo AIG.

Prime Fund

Foto: Jozef Síkela

Bývalý generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne a člen predstavenstva Erste
Group Jozef Síkela mieri z bankovníctva do investičného sveta. Stal sa spoluzakladateľom a partnerom investičného fondu Prime Fund, ktorý sa zameriava na kombinovanie investícií do nových inovatívnych riešení a tiež do
zabehnutých firiem, ktoré by z týchto nových technológií mohli ťažiť. Síkela
pre fond predstavuje personálnu posilu s 30 rokmi skúseností v bankovníctve. Jeho úlohou je pomoc s oslovovaním nových partnerov medzi etablovanými spoločnosťami a s hodnotením rizík nových projektov.

Wüstenrot

Foto: Wüstenrot

Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa majú nového generálneho riaditeľa. Na pozíciu CEO nastúpil Marian Hrotka. Vo vedení
vystriedal Christiana Sollingera, ktorý naďalej zostáva finančným riaditeľom. Má skúsenosti v oblasti poisťovníctva, strategického plánovania,
riadenia obchodu a financií. Venoval sa produktovým inováciám, start-up
projektom a rozvíjaniu obchodných vzťahov. V skupine Wüstenrot pôsobí
od roku 2019 ako člen predstavenstiev zodpovedný za obchod, marketing,
produktový vývoj a treasury.

Foto: Facebook

Najväčšie slovenské herné štúdio Pixel Federation čakajú zmeny. Z postu CEO po viac ako 10 rokoch odchádza spoluzakladateľ a spolumajiteľ
firmy Simon Šicko. Nahradiť by ho mala trojica manažérov vrátane ďalšieho spolumajiteľa a spoluzakladateľa spoločnosti Mariána Fridricha.
Šicko však firmu neopúšťa. Zostane v nej viesť tím výskumu a vývoja,
ktorého vytvorenie pred dvomi rokmi inicioval. Pixel Federation patrí
k najväčším a najúspešnejším firmám, ktoré sa zaoberajú vývojom hier
v strednej Európe.

Pixel Federation
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BANKY · Účet zadarmo, šifrované platby či nulové úroky pri úveroch

VYBRALI SME TO NAJLEPŠIE
A VYSKLADALI TOP BANKU
NA SLOVENSKU
Autor: Roland Régely
Grafika: Redakcia Financial Report

Ak sa spýtate slovenských spotrebiteľov, ktorá banka je podľa nich
najlepšia a prečo, zrejme sa nedočkáte jednoznačnej odpovede. Je to
pochopiteľné – bankového partnera si každý vyberá podľa vlastných
kritérií, pričom dokonalá banka zrejme neexistuje. V redakcii magazínu
Financial Report sme sa preto pokúsili vybrať to najlepšie z ponuky
finančných inštitúcií pôsobiacich na Slovensku, a vytvoriť tak ideálnu
banku poskladanú z tých najlepších produktov a klientskych benefitov.

Účet zadarmo, s výhodami
a bez dodatočných podmienok

Účet zadarmo môže byť zaujímavým benefitom pre spotrebiteľa, a to najmä vo chvíli, ak nie
je podmienený splnením ďalších
kritérií, ako pravidelný príjem či
trvalé príkazy na úhradu. Účet bez
akýchkoľvek poplatkov v súčasnosti ponúkajú takmer všetky banky
na Slovensku, no len niektoré ho
smú propagovať aj ako účet zadarmo bez potreby spĺňať dodatočné
podmienky.
Bezplatný účet bez zmluvných „chytákov“ či poznámok pod čiarou
dnes ponúkajú tri banky: 365.bank,
mBank alebo Fio banka. Pred niekoľkými rokmi k nim patrila aj
ZUNO banka, tá však pred 3,5 rokom ukončila svoju činnosť.
Banka 365.bank pridáva k bezplatnému účtu aj možnosť založiť si
12

konto z pohodlia domova, postačí upravili svoje sadzobníky smek tomu len smartfón či tablet. Za rom nahor a klientov sa snažia
vedenie bežného účtu si banka „odlákať“ od hotovostných planeúčtuje žiaden poplatok, navy- tieb vyššími poplatkami za fyše ponúka inovatívne sporenie zické výbery peňazí z bankového
založené na zaokrúhľovaní pla- účtu.
tieb s názvom Syslenie a úrokom
Alternatívou zostávajú výber y
3,65 % ročne.
z bankomatov, no aj tam platia isté
obmedzenia. Niektoré banky spoplatňujú, ak si vyberiete peniaze
viac ako 1 – 2-krát za mesiac, prípadne platíte za každý výber a najmä za tie z cudzích bánk.

Výbery z ktoréhokoľvek
bankomatu bez poplatkov

Platiť v hotovosti je čoraz menej
populárne. Počas koronakrízy sa
darí najmä bezkontaktným platbám. Napokon občanov k tomu
nabáda aj štát, keď v rámci opatrení pred šírením koronavírusu
odporúča nepoužívať finančnú
hotovosť, ale skúsiť radšej bezkontaktné platenie kartou, mobilom či hodinkami. Ak sa predsa
len rozhodnete používať na platenie hotovosť, mali by ste vedieť
dôležitú vec – banky v roku 2020

Riešenie, ako sa vyhnúť poplatkom za výber z bankomatu, ponúka U Konto v UniCredit banke. Hotovosť si vďaka tomuto
účtu vyberiete bez poplatkov,
a to v akejkoľvek krajine a od
ktoréhokoľvek poskytovateľa.
UniCredit v prípade bezplatných
výberov uvádza jednu podmienku
– na účte klienta musí každý mesiac pribudnúť suma minimálne
400 eur, čo je však menej ako aktuálna minimálna mzda.
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Poskytuje najbezpečnejšie
„bankovanie“

Aplikácia Tatra banky stojí už niekoľko rokov na piedestáli mobilných bankových služieb nielen na
Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Okrem ľúbivého a unikátneho dizajnu ponúka aj vysoké štandardy
bezpečnosti či ochrany osobných
údajov. Aplikácia Tatra banky napríklad ako prvá priniesla prihlasovanie cez biometrické údaje, a pri
platení používa bezpečné šifrované
metódy.
Dnes viete s bankovou aplikáciou
Tatra banky zakladať digitálne
platobné karty s okamžitým použitím, viete získavať jednorazové

kódy pre bezpečné platenie na
internete a samozrejmosťou je
prihlásenie sa do účtu pomocou
spomínanej biometrie, prípadne
PIN kódu.
Tatra banka koncom minulého
roka medzi prvými priniesla jednoduché a bezpečné platby cez
četovacie aplikácie, ako WhatsApp,
Messenger či Viber, prostredníctvom služby PayMe. Rovnako aj
výbery z bankomatu Tatra banky
je možné realizovať bezpečnejšie
vygenerovaním kódu cez aplikáciu, čo potenciálnym zlodejom
znemožní krádež osobných údajov
cez rôzne zariadenia nainštalované
na bankomate. Samozrejmosťou je
tiež podpora bezpečných platobných metód cez mobil alebo hodinky prostredníctvom Apple Pay
a Google Pay.

Nemusím ísť do banky,
všetko vybavím cez mobil

Vybrať jednu bankovú aplikáciu, ktorá je používateľsky najlepšia, to znie
takmer ako nemožná úloha. Niežeby
nebolo z čoho vyberať, práve naopak – konkurencia je z roka na rok
silnejšia a nové technológie menia
svet mobilov takmer nepretržite.
Posledné roky sa v rôznych používateľských anketách umiestňovali na
najvyšších priečkach najmä aplikácie Tatra banky, VÚB či Slovenskej
sporiteľne. Podľa používateľských
hodnotení práve SLSP zaznamenala
najväčší skok v pozitívnom vnímaní
funkcionalít bankovej aplikácie.
Aplikácia Slovenskej sporiteľne sa
volá George a hravo zvládne nahradiť
13
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fyzickú návštevu banky. Vďačí za to
zrejme aj koronakríze, ktorá preverila online schopnosti všetkých bánk,
a tak inovácie za posledný rok pribúdali pomerne rýchlo aj v SLSP.
Dnes už cez Georgea vybavíte napríklad zmenu limitu na karte, pohyby na účte vidíte aj mimo aplikácie (cez push notifikácie), obnovíte
zabudnuté heslo a v neposlednom
rade si cez špeciálny e-shop jednoducho založíte účet, sporenie, získate pôžičku, poistenie, či dokonca
zvládnete aj pravidelné investovanie. V čase prísnych protiepidemiologických opatrení je preto dobré,
že používateľ už do banky nemusí
ani vkročiť, všetko dôležité si nosí
vo svojom mobile.

Mám viacero účtov, ale vystačím
si s jedinou aplikáciou

Mať bankový účet je dnes pre väčšinu občanov už samozrejmosťou.
Mnohí Slováci dokonca využívajú
aj niekoľko bankových účtov naraz.
Jedno konto vlastnia kvôli hypotéke, ďalšie napríklad preto, lebo
vedenie účtu je zadarmo. A presne na tých, ktorí majú viacero
bankových účtov, sa zamerala aj
Československá obchodná banka.
ČSOB nedávno priniesla takzvaný
multibanking. Ide o službu fungujúcu v zabezpečenom prostredí, kde
vďaka jednej aplikácii viete ovládať
viaceré bankové účty. Môžete tak
prehľadne sledovať zostatky na svojom účte či históriu pohybov. Pre
vybavenie prístupu do viacerých
bánk z jedného miesta ich nemusíte
ani fyzicky navštíviť.
Platby zadané cez multibanking
od ČSOB sa autorizujú samostatne, a službu zatiaľ nie je možné
14

prepojiť so všetkými bankovými
systémami na Slovensku. Aktuálne
sa dajú simultánne používať účty
Tatra banky, SLSP, VÚB a Raiffeisen
banky.

Finančné prostriedky od 600 do
1 000 eur môže klient použiť
prakticky na čokoľvek, pričom
svoj úver musí splatiť najneskôr
do 20 mesiacov. Úroková sadzba
je 0 % a ak ide o klienta Poštovej
banky, respektíve ak má v tejto banke založený bankový účet,
neplatí žiadny poplatok za poskytnutie úveru. V tomto ohľade
ponúka Poštová banka najlacnejší
úver na trhu.

Platenie faktúr so Scan & Pay
nebolo nikdy jednoduchšie

Časy, keď sme na platenie faktúr
potrebovali manuálne vypisovať číslo účtu či IBAN sú, zdá sa,
preč. Hoci je platenie faktúry cez
QR kódy štandardom už niekoľko
rokov, VÚB banka túto funkcionalitu posunula ešte o kúsok ďalej.
Po novom môžete PDF faktúry
jednoducho nahrať do bankovej
aplikácie VÚB, automaticky dôjde
k nasnímaniu IBAN či QR kódu,
a faktúra je tak predpripravená na
zaplatenie.
Funkcia Scan & Pay môže výrazne skrátiť čas tým občanom či
podnikateľom, ktorých rukami
prejdú desiatky či stovky faktúr
mesačne.

Spotrebiteľský úver s nulovým
úrokom a bez poplatku

Pandémia koronavírusu priniesla
mnohým spotrebiteľom finančné
problémy. Tí, ktorí prišli o svoje
príjmy, a teda aj schopnosť splácať pôžičky či úvery, mohli finančné inštitúcie požiadať o odklad
splátok. So zaujímavým riešením
prišla krátko po vypuknutí koronakrízy Poštová banka. Priniesla
úver, ktorý je vo svojej podstate
zadarmo.

Hypotekárny úver s nízkym
úrokom a malými splátkami

Získať financie na kúpu nového
bytu alebo rodinného domu je
pre bežného občana v posledných
rokoch o niečo ťažšie ako v minulosti. Podmienky hypoték sú z roka
na rok prísnejšie a Národná banka
Slovenska tlačí občanov k tomu,
aby pri financovaní bývania viac
využívali vlastné zdroje a menej
tie požičané. Zato úrokové sadzby
hypotekárnych úverov už niekoľko
rokov klesajú a v súčasnosti sa nebezpečne približujú k nule.
Podľa prieskumu magazínu Financial
Report jedno z najvýhodnejších
riešení pre vaše bývanie predstavuje hypotekárny úver od Prima
banky. Pri hodnote nehnuteľnosti napríklad 85-tisíc eur si môžete požičať 55-tisíc eur s 3-ročnou
fixáciou úrokovej sadzby 0,60 %.
Nehnuteľnosť splatíte o 35 rokov,
vaša mesačná splátka bude približne 145 eur, pričom úver preplatíte
len o približne 6-tisíc eur. Ak vám
to váš vek dovolí, splácanie úveru
si môžete predĺžiť až na 40 rokov,
čo spôsobí ďalšie zníženie mesačnej splátky hypotéky až na úroveň
bežnú skôr pre podstatne nižšie
spotrebné úvery. Na druhej strane
dlhšia doba splácania zvýši celkové
náklady na úver.
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ONLINE PODPIS
Potvrdenie Záznamu o sprostredkovaní
finančnej služby na diaľku.

Správy

Váš SMS kód na podpísanie dokumentu: 1234

e-mail

Dobrý deň, tento odkaz obsahuje znenie E-záznamu

Zadajte SMS kód:

1

2

PODPÍSAŤ ONLINE

Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk
www.eZaznam.sk
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ANDREJ ZAŤKO: OMLADILI SME
NAŠU STARÚ DÁMU,
TERAZ NASTAL ČAS VYTVORIŤ
MODERNÚ BANKOVÚ SKUPINU
Zhováral sa: Robert Juriš, Foto: archív Andreja Zaťka

Slovenský bankový trh v roku 2021 čakajú zmeny. Jedny z najzaujímavejších
budú rošády medzi Poštovou bankou a jej digitálnou dcérou 365.bank.
Nielenže plne digitalizovaná banka rozšíri svoje pôsobenie o desiatky nových
obchodných zastúpení, ale stane sa aj vlajkovou loďou tohto tandemu,
v ktorom doteraz hrala iba druhé husle. Viac sa dozviete z nášho rozhovoru
s CEO Poštovej banky, pod ktorú patrí aj 365.bank, s Andrejom Zaťkom.
Premrhali sme
množstvo času a financií

Plánované presuny medzi
Poštovou bankou a 365.bank
budú jednou z najzaujímavejších
aktivít na slovenskom
bankovom trhu v roku 2021.
O čo pôjde, aká je vaša stratégia?
Výzvu urobiť niečo s Poštovou bankou som prijal pred viac ako piatimi
rokmi. Zadanie bolo jasné, zo starej
dámy bankového trhu urobiť modernú bankovú inštitúciu, ktorá bude
mať stratégiu, víziu a zmysel. Dali
sme si na to 5 až 10 rokov. Poštová
banka sa odvtedy výrazne omladila
a doplnila svoje produktové portfólio. Päť rokov uplynulo, a čas na
ďalšiu zmenu je tu práve teraz. Rok
2021 je pre nás kľúčový, pretože sa
pokúsime z bankového outsidera,
ako bola banka v minulosti vnímaná,

Čas na zmenu
je tu práve teraz.
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teda z banky druhej voľby, urobiť
modernú bankovú skupinu, v ktorej
sa bude nachádzať moderná banka
prvej voľby a tradičná banka pre konzervatívnych klientov.
Čo to znamená, že už nechcete
byť bankou druhej voľby?
Znamená to, že klient, ktorý chce
prestúpiť do inej banky, alebo si vyberá svoju prvú banku, sa rozhodne
práve pre tú našu, respektíve si bude
vyberať zo skupiny troch až piatich
bánk, v ktorej by sme sa radi nachádzali aj my. Preto sme museli pristúpiť k zásadným zmenám. Je totiž
jasné, že starú dámu nemôžete zo
dňa na deň začať prezentovať ako digitálneho lídra. Práve preto sme uplynulých päť rokov tvrdo pracovali na
etablovaní našej dcérskej 365.bank,
a v rámci Poštovej banky na zmene
technológií, vnútorných procesov,
myslenia zamestnancov aj produktov.
Ak je Poštová banka dnes
starou dámou a 365.bank
plnodigitalizovanou bankou,
kam ich chcete v blízkej
budúcnosti posunúť?

365.bank: Cieľom je, aby sa stala
modernou omnichannelovou bankou. Chceme mať k dispozícii to
najlepšie z online sveta a spojiť to
s našimi bohatými skúsenosťami
z klasického pobočkového bankovníctva. Vďaka tomu sa stane
365.bank plnoformátovou bankou
a bude môcť priniesť aj komplikovanejšie produkty, ako sú hypotéka.
Najväčšou novinkou už o niekoľko
mesiacov bude rozšírenie jej pôsobenia o pobočkovú sieť. V tomto roku
o približne 60 pobočiek, v budúcnosti by ich malo byť maximálne 100.
Bude to banka s kompletne digitalizovanými procesmi smerom dovnútra aj voči klientovi. Inak povedané, naším zámerom je, aby sme sa aj
v pobočkách zaobišli bez používania
papiera. A zároveň, aby mal klient
k dispozícii plne digitálny daily banking v mobile. A spomenutý omnichannel sa prejaví v možnostiach,
ktoré bude mať klient na výber, keď
bude chcieť čokoľvek riešiť s bankou.
Poštová banka: Distribučnú sieť
banky zredukujeme o spomenutú
pobočkovú sieť, ktorú presunieme do
Marec 2021

pôsobnosti 365.bank, a obmedzíme
ju len na prevádzky Slovenskej pošty. Naďalej zostane bankou pre tradičnejšiu klientelu z menších miest
a starších ľudí, ktorí si nepotrpia na
digitálne technológie, ale vyžadujú
skôr osobný kontakt. Aj v budúcnosti zostane zameraná na poskytovanie
jednoduchých produktov. Klienti si to
tak vyžadujú. Neočakávajú nič komplikované, netúžia po bankových
aplikáciách, neplatia cez hodinky.
Pre každého niečo

Vyzerá to tak, že každá
z vašich bánk sa uberá úplne
iným smerom. Aká je cieľová
skupina tohto vášho projektu?
Banková skupina plánuje cieliť na
úplne celú populáciu. V súčasnosti
máme dve silné skupiny klientov. Na
jednej strane je to mladá a stredná
generácia, ktorá vyžaduje digitálne
technológie a moderné bankové produkty a postupy. Na strane druhej
sú to zväčša starší ľudia, prípadne
ľudia z regiónov, ktorí nevyžadujú

Aký je vzťah medzi
Poštovou bankou
a 365.bank?

Právne sú Poštová banka
a 365.bank jednou entitou.
Majú jednu bankovú licenciu,
jeden bankový systém, jedno
účtovníctvo, pričom v súčasnosti je 365.bank odštepným
závodom Poštovej banky. Tento
právny stav sa zmení v roku
2021, keď začne banka pôsobiť
pod značkou 365.bank, a jej
odštepný závod pod značkou
Poštová banka. Tieto dve značky si teda v podstate vymenia
pozíciu. Na trhu však vystupujú a budú naďalej vystupovať
ako dve samostatné značky
s vlastnou ponukou produktov,
vlastnou obchodnou sieťou aj
komunikáciou.

najmodernejšie „features“, ale potrebujú tradičnú osobnú komunikáciu
Jednoduché produkty?
a tradičné bankové produkty, napríklad jednoduchý účet, jednoduchý
Klienti Poštovej banky
úver, jednoduché sporenie, vrátane
si ich vyžadujú.
napríklad už pomaly vymierajúcich
vkladných knižiek. Zmenami, ktoré
uvedieme do života tento rok, plánujeme osloviť novú cieľovú skupinu klientov. Primárne ide o aktív- Aký je priemerný vek
nych ľudí v strednom veku, ktorí klienta 365.bank?
chcú vybaviť svoj daily banking on- Určite je mladší, ako v prípade
line, ale zároveň potrebujú riešiť aj Poštovej banky, no je to o niečo
otázku bývania, na čo je nevyhnutný viac, ako sme si pôvodne mysleli.
osobný kontakt.
V 365.bank máme mimoriadne silný
kmeň klientov v (mladšom) stredKeď sme pri vkladných knižkách, nom veku, ktorí zvládajú, vyžadujú
ktoré už svoje najlepšie roky
a oceňujú jej digitálne smerovanie.
majú za sebou a pomaly
V priemere je to približne do 35 rokov.
odchádzajú do dôchodku, koľko
rokov v priemere majú klienti
Pôjde to aj bez papiera?
Poštovej banky?
Určite je to viac ako priemer bež- Spomenuli ste, že bankové
ných bánk na Slovensku. Počas po- pobočky v 365.bank budú
sledných piatich rokov sa nám však kompletne digitalizované.
podarilo zásadným spôsobom zní- Čo to bude znamenať
žiť priemerný vek nových klientov pre vašich klientov?
Poštovej banky, a to o celých 10 ro- Primárne to, že budú fungovať na
kov. Z 55 na približne 45 rokov. Ešte princípe „paperless office“, teda
stále síce nie sme tam, kam cielime, ako bezpapierové kancelár ie.
ale považujeme to za úspech.
Komunikovať sa tu bude cez tablety,
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Zákaznícka spokojnosť
v pobočkách Slovenskej
pošty bola pre nás
vždy veľkou výzvou.

zmluvy prídu klientom do e-mailu.
Samozrejme, ak si bude klient chcieť
odniesť zmluvu či výpis z účtu v papierovej podobe, my mu ju vytlačíme.
Naším cieľom však je, aby o niekoľko
rokov už tlačiarne v pobočkách našej
banky vôbec neboli. Určite to však
nechceme za každú cenu a nasilu.
Takýto krok je zároveň aj krokom
k ekologickejšiemu fungovaniu, ktoré má značka 365 zakotvené vo svojej DNA prakticky od svojho vzniku.
Snaha o zmeny často súvisí aj
s reštrikčnými opatreniami.
Aké opatrenia ste prijali
vo vašej skupine?
Už pred tromi rokmi sme si dali za
cieľ urobiť takzvaný ozdravný proces
v celkových nákladoch. Rozhodli sme
sa, že ich každý rok znížime o 10 %.
V prvom rade sme sa pozreli na rozpočty jednotlivých divízií, zrušili sme
viacero projektov a aktivít, ktoré
nám nedávali zmysel. Máme zásadu,
že každá aktivita, ktorá sa na celkových výnosoch podieľa pod 5 % dnes
a pod 10 % do 5 rokov, musí dokázať
svoju zmysluplnosť. Sústredenie sa
na 100 malých vecí totiž zabíja focus
na to podstatné. Súčasťou úsporných aktivít bolo aj minuloročné
zníženie stavu zamestnancov, ktoré
vlani prinieslo hromadné prepúšťanie približne 7 % z vtedajšieho stavu
zamestnancov. Výsledkom bolo, že
vlani sme sa s nákladmi dostali pod
100 miliónov eur.
Zákaznícka skúsenosť,
cena a emócia

Ako by sa zmeny, ktoré
plánujete zrealizovať v tomto
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roku, mali premietnuť do
postavenia vašich bánk na
slovenskom bankovom trhu?
(V súčasnosti je Poštová banka
číslom 6 na trhu, pričom do jej
aktív sa započítavajú aj výsledky
365.banky – pozn. red.)
Čo sa týka veľkosti, nie je našou ambíciou dostať sa z hľadiska objemu
aktív do prvej trojky bánk na slovenskom trhu. Čísla, respektíve výtlak,
aký dosahujú Slovenská sporiteľňa,
VÚB a Tatra banka, je pre nás nereálny. A Československá obchodná
banka si vďaka fúzii s OTP bankou
výrazne posilnila pozíciu trhovej
štvorky. Po nich však nasledujú ďalšie
tri banky, vrátane tej našej. Aktuálne
sa nachádzame na 6. mieste a našou
ambíciou je stať sa stabilnou päťkou
na trhu. A v horizonte 5 a viac rokov
by sme chceli zabojovať o 4. miesto.

svojich zákazníkov v prípade
1 500 pobočiek Slovenskej pošty?
Zákaznícka spokojnosť v pobočkách
Slovenskej pošty bola a vždy bude
pre nás veľkou výzvou. Aj minister
dopravy Andrej Doležal nedávno vyhlásil, že chodiť na Slovenskú poštu
je ako za trest. Preto veľmi oceňujeme, že táto spoločnosť ide po dlhých
rokoch ozdraviť a reformovať poštové služby. Veríme, že pripravovaná zmena pomôže aj nám. V súčasnosti máme na poštách približne
200 vlastných pracovísk, na ktorých
vieme garantovať, že kvalita poskytovaných služieb bude na rovnakej
alebo aspoň porovnateľnej úrovni,
ako sú ľudia zvyknutí z iných bánk.
Musím však dodať, že dostupnosť
bankových služieb aj cez pracoviská
Slovenskej pošty aj v malých obciach
je stále naozaj silným tromfom.

Z pohľadu poskytovaných
produktov sa väčšina bánk
na seba mimoriadne podobá.
Rozdiely sú v detailoch.
V čom chcete byť iní ako
vaša ostatná konkurencia?
Bankovníctvo je generický produkt.
Len ťažko v ňom vymyslieť niečo
nové, alebo inak povedané, prakticky všetko v ňom už bolo vymyslené.
Predsa len, na konci svojho snaženia sú niektoré banky úspešnejšie
ako iné. Ja som presvedčený, že je
to predovšetkým o zákazníckej skúsenosti. A to už nie je len o ponuke,
ale aj o komunikácii a spôsobe riešenia klientskych problémov. Ďalej je
mimoriadne dôležitá cenová politika a tiež emócia, ktorá je pri podobnosti produktov jednotlivých bánk
často rozhodujúca.

Ako druhý dôležitý pilier ste
spomenuli cenu produktov.
Keďže v súčasnosti banky
majú len minimálne príjmy
z úrokov, rozdielové v celkovom
hodnotení sú poplatky za
poskytované služby. Ako
vnímate túto skutočnosť?
365.bank mala a vždy bude mať základný účet zadarmo. Vlani sme prišli
aj s plateným účtom. Ten však má
väčší rozsah služieb. V prípade úverov,
spotrebiteľských aj hypotekárnych,
v Poštovej banke klientom vieme pripraviť konkurencieschopnú ponuku.
Sme si vedomí, že naše slabé miesto
sú procesy pri spracovávaní hypotekárnych úverov. Napokon, niet sa čo
diviť, veď ich poskytujeme len tri roky.

Dôležité budú aj zmeny
v Slovenskej pošte

Rozmeňme si to na drobné.
Spomenuli ste zákaznícku
skúsenosť. V prípade približne
60 vynovených pobočiek
365.bank by to nemalo
predstavovať problém. Ako však
chcete garantovať spokojnosť

Za 5 rokov sa nám
podarilo znížiť
priemerný vek našich
nových klientov
o 10 rokov.
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Je dobré, ak každá
kríza prinesie nejaké
ponaučenie.

To, čo inde trvá dva dni, u nás možno
aj štyri, ale neustále sa zlepšujeme,
a už o pár mesiacov budeme na štandarde trhu. Hypotéky sú tak pre nás
asi najväčšou výzvou do budúcnosti.
Za tretí kľúčový pilier ste
označili emóciu, a teda
komunikáciu s klientom...
Máme dve značky a každá bude
komunikovať trochu iným štýlom.
Poštová banka vždy bude viac tradičná, rodinná, zameraná na regióny.
Jej štýl komunikácie je tomu prispôsobený, a v tomto chceme pokračovať. Naopak, 365.bank má odľahčenejšiu, priateľskejšiu komunikáciu,
s väčšinou klientov si dokonca tyká.
Zároveň sa venujeme napríklad aj
podpore kritického myslenia. Preto
robíme aktivity zamerané proti šíreniu hoaxov, a dokonca sa vyjadrujeme aj k spoločenským témam, čo
banky bežne nerobia.
Prežijú všetky
banky koronakrízu?

Prejdime k bankárskym témam,
ktoré by čitateľa mohli zaujímať
bez ohľadu na to, ktorej banky
je klientom. Úrokové sadzby
úverov, predovšetkým tých
na bývanie, sú v časnosti na
historickom minime. Ako vidíte
ich možné pohyby smerom
nahor či nadol v blízkej či
vzdialenejšej budúcnosti?
Bol by som rád, ak by som mohol povedať, že už nevidím žiadny priestor
na znižovanie úrokových sadzieb.
Z objektívnych príčin ho tam naozaj
nevidím. Dôvod, prečo banky dokážu
ísť s úrokovými sadzbami tak nízko,
je v tom, že v bankách sú obrovské

prebytky peňazí, pričom všetku pre- Investori však hovoria, že
bytočnú likviditu dnes umiestňujú pre nich znamenajú skvelé
za záporné úrokové sadzby alebo príležitosti. Majú v sebe aj
blízko nule. Takže úroková sadzba nejaké pozitívne impulzy či
hypotéky kúsok nad nulou banke podnety pre banky?
umožňuje, aby si zabezpečili pozitív- Je dobré, ak každá kríza prinenu bilanciu oproti iným alternatívam sie nejaké ponaučenie. Napríklad
uloženia svojich peňazí. Aj preto ve- po tej z roku 2008 majú banky na
rím, že banky už nižšie s úrokovými Slovensku až prehnane tvrdé a prísne
sadzbami nepôjdu. Úrokové sadzby regulatórne opatrenia na vykrývanie
úverov v budúcnosti budú stúpať kapitálových požiadaviek a likvidity.
alebo klesať podľa toho, ako sa budú Výsledkom je, že žiadna z našich bánk
vyvíjať rizikové marže. Kvôli pandé- nebude mať problém prežiť a prekomii koronavírusu nevidíme, že by sa nať súčasnú koronakrízu. Všetky
nejakým spôsobom išli zlepšovať. Za banky v súčasnosti majú obrovské
normálnych okolností by však úro- prebytky likvidity. Možno budeme
kové sadzby, napríklad na spotreb- generovať menej zisku a menej prostriedkov investovať do rozvoja, ale ja
ných úveroch, naďalej klesali.
verím, že po čase sa opäť vrátime na
rastúcu vlnu.
Spomenuli ste pandémiu
koronavírusu. Ako tento
neočakávaný a neekonomický
fenomén so zásadným
Kto je
vplyvom na ekonomiku
Andrej Zaťko (44)
každého a všetkých ovplyvnil
fungovanie bánk?
Vlani množstvo aj našich klientov požiadalo o odklad splátok svojich úverov. Kvôli tomu si všetky banky tvorili
a stále si tvoria veľké rezervy v opravných položkách. Dobrá správa je, že
tieto rezervy sú napríklad v našej
banke výrazne vyššie ako počet klientov, ktorí sa nedokážu vrátiť k splácaniu svojich záväzkov. Takže zostávam
pokojný, aj keby koronakríza trvala
dlhšie, ako sa predpokladá. Čo sa týka
Od roku 2015 je predsedom
roku 2021, myslím si, že bude horpredstavenstva a generálnym
ší ako ten predchádzajúci. Aj preto,
riaditeľom Poštovej banky.
lebo prvá vlna koronakrízy v prvom
V roku 2017 sa stal krstným otpolroku 2020 sa prakticky nijako necom 365.bank, ktorá je súčasodrazila na výkonnosti slovenských
ťou bankovej skupiny. Predtým
bánk. Veľa ľudí malo odložené úspopôsobil ako generálny riaditeľ
ry, vďaka ktorým dokázali prežiť túto
slovenskej pobočky J&T banky.
vlnu bez toho, aby im nejako zásadne
Prešiel tiež viacerými manažérklesla spotreba. V súčasnosti však
skymi pozíciami v rámci holuž badať, že ľudia sú unavení, že už
dingu J&T, špecializoval sa na
vyčerpali svoje rezervy, oveľa menej
privátne bankovníctvo a spráz nich si teraz požičiava prostriedky
vu podielových fondov. V tejto
cez spotrebné úvery, predaj ktorých
oblasti pôsobí vyše 20 rokov.
zaznamenáva zásadný prepad.
V rámci Ekonomickej univerzity vyštudoval Fakultu hospoKrízy vo všeobecnosti nie sú
dárskej informatiky.
obľúbené. Je to čas uťahovania
opaskov, znižovania spotreby.
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HYPOTEKÁRNY TRH STÁLE RASTIE,
ČÍSLA VŠAK UŽ ŠTVRTÝ ROK PO SEBE
UKAZUJÚ SPOMALENIE
Autor: Vladimír Pisár
Foto: Shutterstock

Výrazný pokles ekonomiky, dočasné uzavretie prevádzok, znižovanie platov,
prepúšťanie... Slovensko a celý svet má za sebou veľmi neštandardný
rok. Pre trh s úvermi na bývanie to však neplatí. Vlani narástol objem
poskytnutých úverov o viac ako 9 % na vyše 33,1 miliardy eur.

Vplyv pandémie na
hypotekárne úvery

hovorkyňa Tatra banky Zuzana
Žiaranová.

Podľa slov hovorcu Národnej banky Slovenska Petra Majera v roku
2020 slovenské banky poskytli
klientom celkovo 33,1 miliardy eur
v úveroch na bývanie, čo znamená oproti roku 2019 nárast o vyše
2,769 miliardy, respektíve 9,13 %.

Môže za to súhrn viacerých faktorov. Najmä však historicky najnižšie úrokové sadzby spôsobili, že
rastie aj objem nových hypoték, aj
suma použitá na refinancovania
starých úverov.

„Pandémia nemala na rast hypoték výraznejší vplyv, na rozdiel
od spotrebných úverov, kde spomalenie v roku 2020 bolo výrazné. Hypotekárny trh rástol medziročne podobným tempom ako
v uplynulých rokoch,“ informuje

„Aktuálne sa sadzby držia na dlhodobo nízkej úrovni najmä vďaka
ECB. V roku 2021 neočakávame
dramatický rast úrokových sadzieb,
na druhej strane však už neočakávame ani ich významnejší pokles,“
komentuje produktová manažérka

Porovnanie objemu poskytnutých úverov na bývanie
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Dopyt po bývaní
je na Slovensku
stále silný.
mBank pre úvery na bývanie Soňa
Holíková.
Ľudia nemôžu investovať do cestovania, obmedzili aj nákup áut a podobných drahých produktov dlhodobej
spotreby. Zdá sa teda, že investujú do
kúpy nového bytu či domu, alebo do
zveľadenia domova, ktorý už vlastnia.
Sú tu však aj ďalšie príčiny. „Dopyt
po bývaní je na Slovensku stále silný a dopomohol k nemu aj pomerne stabilný trh práce. V roku 2020
napriek prudkému poklesu ekonomiky na jar nezamestnanosť stúpla
relatívne málo, čo spolu s nízkymi
úrokovými sadzbami podporilo dopyt po úveroch na bývanie,“ pripomína hlavná ekonómka Slovenskej
sporiteľne Mária Valachyová.
Objemy úverov rastú,
ale pomalšie

Objem financií poskytnutých na
bývanie pravidelne medziročne
Marec 2021
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rastie, intenzita rastu sa však
znižuje. Po 13,67 % v roku 2015
a 14,32 % v roku 2016 tempo navyšovania medziročne spomaľuje.
Cez 12,94 % v roku 2017, 11,56 %
v roku 2018 to predvlani bolo
9,79 % a v minulom roku 9,13 %.

Pokles sa začal vo februári a zastavil sa v apríli. Od mája úvery zo stavebného sporenia opäť
rastú, no do konca minulého roka
sa už nedokázali dostať na úroveň
z predchádzajúceho roka.

Pre porovnanie objem poskytnutých úverov zo stavebného sporenia
v roku 2020 predstavoval takmer
2,384 miliardy eur, kým v roku
2019 to bolo 2,401 miliardy eur.
Veľká štvorka má vyše 75 %

Stabilné zostalo vlani aj rozdelenie
Najvyšší medziročný nárast prišiel
trhu medzi jednotlivé banky. Už
v rokoch 2015 a 2016, teda v čase,
viac rokov štyri najsilnejšie domy
Trh s hypotékami
keď úrokové sadzby hypoték na
poskytujú vyše trištvrte všetkých
si medzi sebou
Slovensku klesali na úroveň euslovenských úverov na bývanie.
rozóny, v niektorých prípadoch aj
Zvyšné banky potom súperia o nerozdelila veľká
nižšie. „Pokles úrokových sadzieb
celých 25 %.
na Slovensku je dlhodobý trend,
štvorka.
pričom svedkami najprudšieho
Tradičnou jednotkou je Slovenská
poklesu sme boli na jar 2016, keď
sporiteľňa, ktorá v roku 2020 mala
sa priemerná výška úrokov na úve25,78 % z celého objemu. VÚB banroch na bývanie dostala pod úroveň „Ľudia počas prvej vlny šírenia ka mala minulý rok podiel 22,28 %
priemeru eurozóny a aj viacerých koronavírusu plánované investí- z poskytnutých úverov.
ďalších ekonomicky silnejších kra- cie na čas odkladali, a do investíjín,“ vysvetľuje hovorkyňa ČSOB cií sa púšťali až v letných mesia- Tatra banka minulý rok pokryla
Anna Jamborová.
coch. Napriek tomu, že trh bol 13,93 % hypotekárneho trhu. ČSOB
silne ovplyvnený pandemickou sa v roku 2020 podieľala na 12,46 %
Úvery zo stavebného
situáciou, objem nových úverov za úverov na bývanie (alebo 12,73 %
sporenia klesli
12 mesiacov minulého roka klesol spolu s ČSOB stavebnou sporiteľňou).
Výnimkou boli úvery zo staveb- iba mierne,“ poukazuje vedúci odného sporenia, ktorých objem sa boru komunikácie Prvej stavebnej K štyrom tradične najsilnejším
poskytovateľom sa v ostatných
znížil počas prvého lockdownu. sporiteľne Jozef Plško.
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štyroch rokoch priblížila Prima
banka Slovensko. Minulý rok stúpla až na 9,16 % z objemu trhu (zo
4,17 % v januári 2017).

aktuálne na sadzby pôsobí riziková
prirážka, ktorá má v časoch krízy
tendenciu rásť,“ pripomína analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Čo prinesie rok 2021?

Analytici a analytičky slovenských
bánk predpovedajú roku 2021 podobný priebeh ako vlani. Trh bude
ovplyvňovať konkurenčný boj
bánk, ceny nehnuteľností, ktoré napriek pandémii COVID-19
neklesajú, alebo aj menová politika
Európskej centrálnej banky (ECB).

„Aktuálne sa sadzby držia na dlhodobo nízkej úrovni najmä vďaka
ECB. V roku 2021 neočakávame
dramatický rast úrokových sadzieb,
na druhej strane však už neočakávame ani ich významnejší pokles,“
odpovedá produktová manažérka
mBank pre úvery na bývanie Soňa
Holíková.

„Predpokladáme, že úrokové sadzby
na úverovom trhu zostanú naďalej
nízke, keďže na nulovej úrovni sa
bude držať aj hlavná sadzba ECB.
Okrem toho voľná menová politika ECB a program kvantitatívneho
uvoľňovania budú taktiež tlačiť sadzby nadol. Opačným smerom však

„Na trhu je veľmi silná konkurencia,
ktorá bráni bankám vo zvyšovaní
úrokov. Sadzby na hypotékach začnú výraznejšie rásť až vtedy, keď
uvidíme rast výnosov na dlhých
vládnych dlhopisoch (10 a viac
rokov),“ dodáva hovorkyňa Tatra
banky Z. Žiaranová.

Podiel bánk na poskytnutých úveroch na bývanie

5%

6%
26 %

6%

Slovenská sporiteľňa
VÚB banka
Tatra banka
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Prima banka
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UniCredit Bank
ostatné banky

Zdroj: NBS

Nevidíme reálny
priestor na ďalší
pokles úrokových
sadzieb.

Aktuálne pretrvávajúce prostredie
historicky najnižších úrokových
sadzieb, samozrejme, praje žiadateľom o úvery. „Tento trend zostáva
zatiaľ nezmenený, výrazne ovplyvňovaný silným konkurenčným bojom na trhu. Je veľmi ťažké predikovať ďalší vývoj sadzieb, pretože
sa neodvíja iba od ekonomických
ukazovateľov, ale ovplyvňuje ho aj
silný konkurenčný boj,“ pripomína
hovorkyňa ČSOB A. Jamborová.
Podobný názor má aj riaditeľka odboru produktov Poštovej banky Melinda
Burdanová: „Možno predpokladať, že
nízke úrokové sadzby pretrvajú aj
v roku 2021. Treba brať do úvahy aj
ceny nehnuteľností, ktorých rast nezabrzdila ani aktuálna pandémia, a je
predpoklad, že budú naďalej rásť.“
Väčšina činiteľov teda podporuje
stabilitu na trhu, pomáha mu aj
jeho veľkosť. Čím väčší systém je
v pohybe, tým väčšiu silu treba na
jeho spomalenie alebo zmenu trendu. Vieme však, že v koronakríze
stojíme proti veľkej sile, ktorú zrejme ešte nejaký čas nebudeme mať
pod kontrolou.

Klesnú úrokové sadzby pod hranicu ziskovosti?

„Úrokové sadzby hypoték v uplynulom roku
opäť klesali, reálny priestor na ďalší pokles však
už nevidíme. Nedá sa však vylúčiť, že niektoré
banky v záujme získať klienta môžu ponúkať na
prvé obdobie viazanosti sadzby pod hranicou
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ziskovosti. Záujem o hypotéky bude závisieť od
vývoja pandémie. Aj keď ešte chvíľu môže rásť,
postupne zrejme dôjde k jeho zníženiu,“ uzatvára hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta
Cesnaková.
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HĽADÁTE
INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI?
VYBUDUJTE ŠTARTOVACÍ BALÍK
PRE SVOJICH POTOMKOV
Autor: Juraj Recký a Arian Ali
Foto: Shutterstock

Dostať od rodičov zaujímavý balík peňazí „na rozbeh“
dospeláckeho života je takmer ideálny scenár. Mnohí sme
si už neraz predstavili, o čo jednoduchšie by to s takýmto
balíčkom mohlo byť. Myslite preto na budúcnosť svojich
detí a pripravte im dobré finančné základy do života.
Pestrá ponuka
detského sporenia

Finančné inštitúcie ponúkajú
množstvo rôznych sporiacich produktov, ktoré sa pýšia prívlastkom
detské alebo pre deti. Priemerná
výška úrokovej sadzby je v týchto sporeniach okolo 0,5 % ročne.
Výška úroku je často podmienená
pomerne vysokými finančnými
vkladmi. Niektoré finančné inštitúcie môžu ponúkať špeciálne
zvýhodnenia pri splnení určitých
podmienok. Všetko to znie fér, no
treba sa pozrieť na reálne výsledky.
Ak by sme sporili mesačne rádovo
v desiatkach eur, získali zvýhodnenie a sporili napríklad 15 rokov,
pri priemernom úroku nasporíme
hrubým odhadom okolo 5 500 eur.
Ako základ na svadbu dobré, no sú
aj výhodnejšie možnosti.
Stavebné sporenie len
na kúpu nehnuteľnosti

Lákať nás môže aj stavebné sporenie. To má jednu zásadnú nevýhodu.
24

Nasporené peniaze po novom môžeme použiť jedine na bývanie. Tu
sa priemerná úroková sadzba pohybuje okolo 1 %, a dokonca môžeme získať štátnu prémiu do výšky
2,5 % z ročných vkladov. V roku
2021 maximálne 70 eur, ale je určená len pre ľudí s nižšími príjmami.

So sporením je
rozumné začať
čím skôr.
Banky môžu ponúkať ďalšie bonusy, no opäť je potrebné pozrieť sa
na reálne čísla. Ak by sme mesačne na sporenie odložili 30 eur počas obdobia 15 rokov, v komerčnej
banke by nám dnes vypočítali, že
nasporíme okolo 6 000 eur. Opäť
je to príjemná suma, no ako základ
pre budúcu hypotéku je nepostačujúca už dnes.

Nekombinujme
sporenie s poistením,
je to nevýhodné

V ponuke je tiež sporenie kombinované so životným poistením.
Tento produkt znie lákavo, no
málokto nám ho odporučí bez
postranných úmyslov. Väčšina
mesačného vkladu totiž ide na poplatky spojené s poistením, a na
sporenie sa použije minimum.
Keď si uvedomíme, že počas 15 až
20 rokov môžeme odkladať pravidelne relatívne nízku sumu,
potom sa ako veľmi zaujímavé
riešenie javia podielové fondy. Tu
sa v priemere hovorí o 2,5 % úrokovej sadzbe. Môže byť však aj výrazne vyššia.
Najvýhodnejšie riešenie
sú podielové fondy

Ako pri každom sporení, aj tu je
rozumné začať čím skôr. Dôležitý
tu je totiž dlhodobý horizont. Ak
investujeme na mesačnej báze rádovo desiatky eur, prvé roky sa
nám len kumuluje majetok, ktorý
Marec 2021
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sa začne zhodnocovať až neskôr.
Dôvodom je, že na začiatku nie
je nasporená suma taká výrazná,
aby sa zhodnotenie v podstatnej
miere prejavilo.

zaujímavo porastie, a naše dieťa
sa bude tešiť z väčšej nasporenej
sumy.

Podielové fondy
Po niekoľkých rokoch však začne
sporenie rásť výrazne dynamickejsú vhodným riešením
ším tempom. Pre čo najjednoduchšiu predstavu si uvedieme príklad,
pre naše dieťa.
oslobodený od poplatkov a inflácie.
Predstavme si, že nám na účet pripísali úrok 3 % z 200 eur (na začiatku investovania) a z 3 500 eur Dôležitá je pravidelnosť
(po dlhšom období investovania). Výber sumy, ktorú chceme mesačV prvom prípade to bude 6 eur ne investovať, si musíme poriadne
a v druhom 105 eur. Ak sporenie zvážiť. Dôležité je totiž investovať
v podielových fondoch nastavíme pravidelne. Ideálne je nastaviť si
na 20-ročný horizont, už hovoríme trvalý príkaz na úhradu, pretože
o dlhodobom investovaní, výnos ceny cenných papierov ovplyvňujú

ponuka aj dopyt. Ak by sme investovali nepravidelne, môže sa stať,
že investujeme do niečoho, čo
má v čase investície vysokú cenu.
A teda nakúpime nevýhodne. Pri
pravidelnom investovaní sa nákupná cena priemeruje, a pravidelnosť tiež zabezpečí, že budeme
kupovať aj v časoch výrazne nižších cien.
Ak by tento scenár nastal, teda
príde obdobie nezvyčajne nízkych
cien, je vysoko efektívne uskutočniť mimoriadny vklad. Tu sa odporúča nechať si s investovaním
poradiť od našej banky, kde vývoj
cien pravidelne sledujú a vedia
nás upozorniť na neštandardnú
príležitosť.
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Istotou sú dve komodity

Podielové fondy sa skladajú z pomerne bohatého investičného
portfólia, vďaka čomu sa tiež znižujú riziká pre investorov. Je teda
namieste pýtať sa, na ako vyskladaný fond je dobré sa zamerať, ak
chceme čo najviac svoje prostriedky
zúročiť. Pri dlhodobom investovaní
sú to fondy, ktoré kombinujú výrazný podiel akcií a dlhopisov. Tento
názor vychádza z pozorovania historického vývoja správania sa hodnoty akcií a dlhopisov. Hodnota
jedného dolára investovaného
v roku 1900 do fondu, kde prevažovali akcie a dlhopisy, narástla do
roku 2018 na 1 654-násobok svojej
pôvodnej hodnoty.
Toto obrovské zúročenie je možné
vďaka zloženému úročeniu a pravidelnému investovaniu, ktoré

neustále zvyšuje základ, ktor ý
sa zúročuje. Myslime však na to,
že samotná skladba podielového fondu je vždy subjektívnym
rozhodnutím manažéra fondu.

Podielové fondy by sa
mohli volať aj „detské“

Pre každé sporenie
je dôležitý dlhodobý
horizont.

Máme teda veľa indícií, ktoré hovoria pomerne jasnou rečou, že
aj keď podielové fondy nemajú
priamo prívlastky „detské“ alebo
„pre deti“, sú veľmi rozumným
a výnosným riešením na dosiahnutie nášho cieľa. Je tu tiež jeden
bonus, ktorý pri produktoch pripravených priamo pre deti nikto
neponúka.

Ten, samozrejme, na základe vopred stanovených pravidiel, a so
zreteľom na čo najvyšší bezpečný výnos, skladá portfólio fondu.
Snaží sa ho zostaviť tak, že investuje na veľa miestach za relatívne
nízke sumy, čím výrazným spôsobom eliminuje riziká.

Ak by sa nám v období, keď sa naša
ratolesť rozhodne vydať sa vlastnou cestou, darilo natoľko, že nasporené peniaze nepotrebujeme,
môže v sporení pokračovať naše
dieťa. Ak by sa sporiaci horizont
predĺžil na 30 a možno aj viac rokov, nasporíme skutočne štedrú
sumu, vďaka ktorej bude život zasa
o niečo ľahší.

Výnosnosť finančných produktov
Produkt

Výnos (p. a.)*

Likvidita

Bežný bankový účet

0,01 % – 0,2 %

Peniaze k dispozícii ihneď

Sporiaci podúčet v banke

0,1 % – 0,4 %

Peniaze k dispozícii do niekoľkých hodín

Termínovaný vklad

0,1 % – 0,8 %

Viazané na vopred stanovený počet rokov

Stavebné sporenie

0,5 % – 1,5 %

Od r. 2019 len na financovanie bývania

Dlhopisy – štátne

- 0,1 – 3 %

Výnos spravidla vyplácaný raz ročne,
istina v dátume splatnosti dlhopisu

II. pilier – garantované dlhopisové fondy

0,1 % – 1,8 %

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom

II. pilier – negarantované akciové fondy

0,4 % – 5,5 %

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom

II. pilier – negarantované indexové fondy

0,2 % – 6,4 %

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom

0,49 % – 1,25 %

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom,
vlastné príspevky hocikedy

3%–4%

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom,
vlastné príspevky hocikedy

III. pilier – indexové fondy

1,6 % – 2,8 %

Výber až v dôchodkovom veku – súbeh s I. pilierom,
vlastné príspevky hocikedy

Dlhopisy – firemné

3,5 % – 7,25 %

Výnos spravidla vyplácaný raz ročne, istina v dátume
splatnosti dlhopisu

III. pilier – dlhopisové fondy
III. pilier – akciové fondy

Životné poistenie s investičnou zložkou

4%–8%

Výber kedykoľvek, no prvých 7 rokov pokuta
za predčasný výber

Zmenky

6%–8%

Spravidla raz ročne sa klient rozhodne, či chce
zmenku vyplatiť, alebo v nej pokračovať

Otvorené podielové fondy

8 % – 12 %

Prostriedky je možné vybrať kedykoľvek,
na účte k dispozícii do 3 – 5 pracovných dní

Akcie – riadené portfólio

desiatky %

Prostriedky je možné vybrať kedykoľvek,
na účte k dispozícii do 3 – 5 pracovných dní

*hodnoty výnosov sú orientačné
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BANKY SA VENUJÚ NIELEN SPORENIU
A ÚVEROVANIU, ALE AJ DÁTOVEJ ANALYTIKE
Autor: Magda Švančarková, Foto: Shutterstock

Odborníci v súčasnosti hovoria o naštartovaní digitalizácie
vo všetkých oblastiach. Firmy vo veľmi krátkom
čase dokázali spustiť služby, o ktorých predtým len
uvažovali. A tým, ktorí nezaspali, to rozhodne len
pomohlo. Aj bankový sektor prináša viacero noviniek.
anky už neslúžia len na poskyB
tovanie úverov a zhodnocovanie úspor klientov. Najnovšie sa

má skúsenosti s takýmito službami v rôznych bankových inštitúciách. „Technologicky nejde o inosnažia konkurovať súkromným váciu typu fintech,“ vysvetľuje
firmám z oblasti dátovej analytiky.
senior manažérka Deloitte Veronika
Hrašková. Podľa nej by však VÚB
Dáta a ešte raz dáta
túto službu mohla posunúť ďalej.
„Chceme byť firemným klientom „To znamená z roviny prehľadu o akužitočným partnerom, a preto tuálnom stave skúmaného subjektu
sme pripravili platformu Monitor. do roviny informačnej predikcie,
Podnikatelia vďaka nemu už o nie- a to by predstavovalo skutočnú inokoľko sekúnd dokážu získať pre bez- váciu,“ analyzuje V. Hrašková.
pečnosť svojho biznisu presne tie isté
údaje, ktoré využíva aj ich banka,“ hovorí o novinke riaditeľ úseku Firemné
Banky poskytovaním
bankovníctvo VÚB banky Andrej
Viceník. Platforma Monitor obsahuje
dát reagujú na
overené údaje z oblasti ekonomiky,
obchodu, hospodárstva a majetku.
požiadavky trhu.
Zameriava sa na trh, konkurenciu,
tendre, katastre či analýzy. Údaje
poskytuje zo všetkých dostupných
informačných a spravodajských ser- Podobnú službu ako VÚB poskytujú
visov, systémov a databánk na trhu.
viaceré finančné domy. V Slovenskej
sporiteľni ide o službu priamo v moZatiaľ to nie je žiaden fintech
bilnej aplikácii Business24, ktoStále však ide o jednoduchú agre- rú priniesli na trh približne pred
gáciu údajov. Spoločnosť Deloitte rokom. V Premium balíku majú

klienti k dispozícii údaje užitočné pre podnikateľské prostredie.
Zhromažďovaniu údajov a dátovej
analytike sa už niekoľko rokov venujú aj v Tatra banke. Pred dvomi rokmi
spustili aj vlastný Data Science tím.
„Venujeme sa viacerým oblastiam,
okrem štandardnejšej oblasti správy
rizík je to napríklad aj analýza transakcií alebo spracovanie prirodzeného jazyka – NLU,“ reaguje hovorkyňa
banky Zuzana Žiaranová.
Banky ešte nie sú
konkurencieschopné

Všetky tieto bankové novinky prinášajú informácie firmám, ktoré sa
usilujú zlepšovať svoju pozíciu na
podnikateľskom trhu. Množstvo
údajov je tiež základom pre dátovú
analytiku – proces, pri ktorom sa
dáta filtrujú a vyhodnocujú na základe rôznych metód, úvah a cieľov.
Vďaka tomu si firma môže zlepšiť
svoje fungovanie, vybrať vhodné
miesto na novú prevádzku, správne
zacieliť marketingovú kampaň, ale
aj získať odpoveď na otázku, kto sú
naši zákazníci. Banky takto reagujú
na požiadavky trhu, ktoré priniesla
smernica PSD2.
„Aby mala analýza dát pre firmy
skutočnú pridanú hodnotu, musí
byť dostatočne adresná a špecifická. Predpokladám, že tento nástroj
bude zaujímavým bonusovým zdrojom dát pre firmy vo fáze, kým pôjde o bezplatné riešenie,“ konštatuje
finančný analytik OVB Allfinanz
Marián Búlik. Podľa neho banky
zatiaľ ešte nedokážu konkurovať
bezplatným flexibilným webovým
riešeniam alebo špecializovaným
firmám, ktoré sa zameriavajú na
zber a spracovanie dát.
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PREDAJ SPOTREBNÝCH ÚVEROV
SA VÝRAZNE SPOMALIL.
TAKÝTO POKLES
SME TU EŠTE NEMALI
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sa predaj spotrebných úverov
slovenským domácnostiam spomaľuje. V decembri 2020 došlo
k najvýraznejšiemu medziročnému poklesu v doterajšej histórii, ktorý
predstavoval 7,2 %. Výrazne nižší záujem klientov o spotrebné úvery sa
prejavil najmä kvôli rastu priemerných úrokových sadzieb spotrebných
úverov, opatrnosti klientov, kontrolovaným výdavkom či rastúcej
neistote na trhu. Dôvodom sú aj sprísnené úverové opatrenia NBS.
anky na situáciu zareagovali odB
lišne, niektoré úrokové sadzby
znižujú, iné, naopak, zvyšujú.
Odklady splátok, zvýšená neistota
na trhu a opatrnosť klientov čerpať
nové úvery spôsobila, že banky prichádzajú o príjmy z nových úverov.
Medziročný pokles až o 7,2 %

Koronakríza výrazne ovplyvnila
klientov bánk pri čerpaní spotrebných úverov. Ich nižší záujem
o tieto úvery sa prvýkrát prejavil už
v marci minulého roku na začiatku
pandémie.
„Poskytovanie spotrebných úverov aj naďalej klesá – decembrový medziročný pokles o 7,2 % bol

Koronakríza zabrzdila
dopyt po spotrebných
úveroch.
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najvýraznejší v doterajšej histórii.
Ich objem stagnoval už pred krízou,
počas krízy sa trend poklesu novej
produkcie prehĺbil,“ uvádza hovorca
NBS Peter Majer.
Podľa hovorcu NBS spomalenie
nastalo vo viacerých krajinách.
„Slovensko sa v tempe rastu úverov posunulo zo 4. priečky na 5. až
6. v Európskej únii. Od marca 2020,
keď sa začala koronakríza, bolo hlavným faktorom spomalenia poskytovania úverov domácnostiam výrazné
zníženie spotrebného financovania,“
dodáva P. Majer.

Čo je to
spotrebný úver

Spotrebné úvery poskytujú
banky svojim klientom na nákup spotrebného tovaru alebo
služieb. V praxi ide napríklad
o úver na auto, elektroniku
či dofinancovanie hypotéky.
Banka klientovi požičia na vopred stanovené obdobie istú
sumu peňazí, a klient sa zaviaže poskytnuté peniaze vrátiť
a zaplatiť úroky.

Nepriaznivý vývoj predaja spotrebných úverov ovplyvnili aj viaceré opatrenia zo strany NBS. Podľa hovorcu
NBS sa dôsledkom pandémie v druhom štvrťroku 2020 plošne sprísnili
úverové štandardy v bankách.

stúpli o 0,5 percentuálneho bodu na
približne 8,4 %,“ vysvetľuje Majer. Aj
to určite malo vplyv na nižší predaj
spotrebných úverov.

„Išlo napríklad o zvýšenie marží pre
rizikovejšie úvery, čo bolo zrejme aj
jedným z dôvodov rastu priemerných úrokových sadzieb spotrebných úverov. Tie od konca roka 2020

Banky sa zhodujú na tom, že situácia počas pandémie je diametrálne
odlišná od tej, na ktorú boli za ostatné roky zvyknuté. Mnohé domácnosti prehodnotili priority aj

Na vine sú tiež odklady
splátok, opatrnosť a neistota
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Medziročný pokles predaja spotrebných úverov
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spotrebu, ďalšie zase požiadali o odklad splátok úverov až na deväť mesiacov. „To malo do istej miery vplyv
aj na dopyt po spotrebných úveroch
v mesiacoch december 2020 a január 2021,“ potvrdzuje analytička
Poštovej banky Jana Glasová.
Za zníženým dopytom po spotrebných úveroch vidí viacero dôvodov.
„Keďže klienti požiadali o odklad
splátok, nemali záujem ani neboli
schopní vziať si nový úver. Okrem
toho ľudia vzhľadom na situáciu začali byť opatrnejší a začala rásť nezamestnanosť, s ktorou rastie aj miera
neistoty,“ vysvetľuje J. Glasová.

poskytovanie spotrebných úverov svojich spotrebných úverov, od čoho
obmedzuje aj fakt, že časť klientov je si sľubovala zvýšenie záujmu klienv režime odkladu splátok, a v tomto tov. „V októbri minulého roku bola
období logicky ďalšie úvery nečer- úroková sadzba našich spotrebných
pajú a ani nenavyšujú tie, ktoré už úverov na úrovni 8,88 %, v novemmajú.“ Podľa nej je pochopiteľné, že bri klesla na 7,99 % a v decembri
ľudia v čase krízy obmedzili spotrebu na 7,89 %,“ vymenúva PR manažér
a nakupujú najmä nevyhnutné veci. VÚB banky Dominik Miša.
Ako uviedla ďalej, rast spotrebných úverov spomaľujú aj regulatórne opatrenia, ktoré Slovenská
sporiteľňa považuje za oprávnené
a správne. „Majú zabrániť tomu,
aby sa ľudia nadmerne zadlžili,“ vysvetľuje M. Cesnaková.

Naopak, niektoré iné banky aj napriek nižšiemu záujmu o spotrebné úvery neplánujú úrokové sadzby znižovať. „V súčasnosti zmeny
úrokových sadzieb neplánujeme,“
potvrdzuje ekonomický analytik
Tatra banky Tibor Lörincz. Úrokové
sadzby svojich spotrebných úverov
nebude meniť ani UniCredit banka.
Banky bojujú s úrokovými
„Aktuálne sú naše úrokové sadzby
K podobnému názoru sa pridáva sadzbami po svojom
aj hovorkyňa Slovenskej sporiteľ- V závere minulého roka sa VÚB ban- pre spotrebiteľov na historických
ne Marta Cesnaková: „Aktuálne ka rozhodla znížiť úrokové sadzby minimách,“ tvrdí hovorkyňa banky
Zuzana Ďuďáková.
Inak zamýšľa nastaviť úrokové sadzby spotrebných úverov Poštová banka, ktorá koncom februára zvýšila
ich úrokovú sadzbu. „Od novembra
2020 sme našim klientom predávali
spotrebné úvery s úrokom už od 4 %
ročne a bez poplatku za poskytnutie.
Koncom februára 2021 sme však úrokovú sadzbu upravili od 5,99 % ročne,“ konštatuje J. Glasová z Poštovej
banky. Okrem toho klienti Poštovej
banky môžu využiť aj spotrebný úver
s 0 % ročnou úrokovou sadzbou a bez
poplatku za jeho poskytnutie pri maximálnej výške tisíc eur.
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AJ NAŠE BANKY UŽ
PRACUJÚ SO ZÁPORNÝMI
ÚROKOVÝMI SADZBAMI
Autor: Magda Švančarková
Foto: Shutterstock

Bankový systém je hore nohami. Aj tak by sa dal nazvať príchod
záporných úrokových sadzieb, ktoré už využívajú niektoré európske
banky, a začínajú po nich pokukovať aj tie naše. Pôvodne s nimi začali
banky na severe Európy, presnejšie švédska Riksbank a Centrálna banka
Dánska. Zápornú sterilizačnú sadzbu zaviedla aj Európska centrálna
banka (ECB). Na mínusovej úrovni sa drží už niekoľko mesiacov.
Poplatky za bezpečné
uloženie peňazí

Nekonvenčný finančný nástroj otáča naopak bežné bankárske praktiky. Namiesto toho, aby vám banka
platila za to, že ste si v nej uložili
peniaze, platíte vy banke za to, že
vám to dovolí. Dá sa to nazvať aj
poplatkom za uskladnenie.
S takýmito zápornými úrokovými
sadzbami sa pracuje už aj v našich
bankách. Začala s tým Tatra banka
a po nej pribudla aj ČSOB. Takýto
opačný bankový postup však platí
iba pre bohatých firemných klientov,
čiže pre tých, ktorí majú na účtoch

viac ako jeden milión eur. A banke
tak musia platiť za to, že si v nej
môžu bezpečne uložiť svoje financie.
Dôvod tohto opatrenia má svoju jednoduchú príčinu. Banky pri vkladoch
nad určitú sumu odvádzajú financie
do Fondu ochrany vkladov aj do rezolučného fondu, a takisto musia platiť
cez Národnú banku Slovenska (NBS)
Európskej centrálnej banke (ECB).
Boj s nízkou infláciou, ale aj
snaha o podporu ekonomiky

V ČSOB to funguje tak, že pri zostatku na bežnom účte podnikateľa alebo firmy do jedného milióna eur sa

Platíme banke za to,
že nám dovolí
si v nej bezpečne
uložiť peniaze.

záporná sadzba neuplatňuje. Pri vyššej hotovosti na účtoch však už banke musí platiť za bezpečné uloženie
peňazí. „Pri zostatku nad jeden milión eur je úroková sadzba 0,5 % p. a.
a pri zostatku nad päť miliónov eur je
sadzba 0,7 % p. a.,“ objasňuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.
Zápornú úrokovú sadzbu podľa
nej spôsobil boj s nízkou infláciou
v eurozóne, ale aj snaha podporiť
ekonomiku dostupnými úvermi, či
zavedenie mínusovej sterilizačnej
sadzby ECB. ČSOB však nepredpokladá uplatnenie takéhoto úročenia
na bežných účtoch fyzických osôb.
Niektoré banky zaviedli záporné úrokové sadzby pri firemných
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účtoch, ktoré vedú v inej mene ako
v eurách už koncom minulého roka.
V Tatra banke podliehajú účty právnických osôb so zostatkom nad tri
milióny eur poplatkom za vedenie
účtu vo výške 0,40 % p. a.
„Negatívnu úrokovú sadzbu na
bežných účtoch banka uplatňuje
len v tých prípadoch, keď klient
uprednostní toto riešenie pred
aplikáciou poplatku za vedenie
účtu s nadlimitným kreditným zostatkom,“ objasňuje podmienky hovorkyňa Zuzana Žiaranová. V banke zatiaľ neuvažujú o záporných
úrokových sadzbách na depozitné
produkty pre spotrebiteľov.
Možno príde rad aj na
bežných bankových klientov

Podľa analytikov je cieľom záporného úročenia, okrem iného, aj
presvedčiť firmy, aby financie presunuli inam, alebo investovali do
bankových produktov. „Očakávam,
že v ďalšom kroku banky skúsia zaťažiť zápornými úrokmi aj firemné
eurové účty s veľmi vysokými zostatkami,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Marián Búlik
s tým, že zatiaľ to platí len pre účty
vedené v inej ako eurovej mene.

Čo je to sterilizačná
sadzba Európskej
centrálnej banky

ECB stanovuje tri hlavné
úrokové sadzby: sadzbu jednodňov ých refinančných
operácií, sadzbu hlavných refinančných operácií a sadzbu
jednodňových sterilizačných
operácií. ECB sadzbou jednodňových sterilizačných operácií úročí vklady bánk v centrálnej banke. V roku 2014 sa
prvýkrát dostala do mínusu.
Je súčasťou opatrení na zabezpečenie cenovej stability.

Na to, že banky v budúcnosti budú
zvažovať zavedenie záporných úrokových sadzieb na vkladoch, by sa však
mali pripraviť aj bežní klienti. „Nedá
sa vylúčiť, že niektorá banka nemôže
toto opatrenie rozšíriť aj na fyzické
osoby, aj keby riskovala výraznejší
odlev úspor bonitnejších klientov.
Prínos pre bežných ľudí vidím minimálny. Ak, tak sekundárny v tom, že
časť peňazí by sa presunula do obehu
a pomohla rozprúdiť ekonomiku,“ reaguje výkonný riaditeľ Finančného
kompasu Maroš Ovčarik.

napríklad 50 eur a ukladáte si ich na
účet s úrokom 0 % ročne, tak by ste
po piatich rokoch mali mať nasporenú sumu 3 000 eur. Reálna hodnota
je však nižšia, približne 2 852 eur.
Z vašich úspor vám totiž odkrojila
inflácia aj bankové poplatky.

Z úspor nám
odkrajuje inflácia
aj bankové poplatky.

Banky sa snažia už teraz motivovať
klientov, aby presúvali svoje financie do podielových fondov, alebo
aby svoje úspory investovali na finančných trhoch. Zavádzajú rôzne „To je takmer také, akoby ste mali
jednoduché formy investovania pre záporný úrok. Teda platili banke za
bežných ľudí a využívajú aj pande- to, že si u nej odkladáte peniaze,“
mické obdobie na to, aby motivo- vysvetľuje predseda predstavenvali ľudí k investovaniu, plánova- stva Prvej penzijnej správcovskej
niu a správe svojich peňazí.
spoločnosti Poštovej banky Martin
Kaňa. Bežní obyvatelia prerábajú
„Potenciál je obrovský. K septem- na sporiacich účtoch, kde zvykne
bru 2020 mali Slováci na banko- byť úrok aj o niečo vyšší než nula.
vých účtoch vyše 39 miliárd eur, Hoci aktuálna inflácia nie je vysoká,
z toho na bežných účtoch bolo nedokáže ju vykryť. Odborníci pre22 miliárd eur,“ analyzuje potenciál to vyzývajú na investovanie, ktoré
zhodnocovania financií M. Búlik.
vie zhodnotiť peniaze v čase.
Sporenie na účte je už teraz
akoby záporne úročené

Nadnesene môžeme hovoriť o záporných úrokových sadzbách pre bežných ľudí už aj v dnešných podmienkach. Ak totiž sporíte každý mesiac

Podľa M. Kaňu, ak by klient 50 eur
mesačne investoval v nejakom aktívnom fonde, jeho úspory by sa po
piatich rokoch zhodnotili na úroveň
3 505 eur, a to aj po zohľadnení inflácie na úrovni dvoch percent.
31

FINTECH · Platformy kombinujú robotické technológie s odborným know-how profesionálov

INVESTOVAŤ SA DÁ
UŽ AJ CEZ „APKU“

A ZA ASISTENCIE ROBOTA
Autor: Magda Švančarková
Foto: Shutterstock

Digitálna éra prináša nové možnosti aj do oblasti investovania.
Investorom sa dnes môže stať každý bez ohľadu na výšku svojho
majetku, kvalitu vzdelania či predchádzajúce investičné skúsenosti. Všetko
prebieha v online priestore, a začať sa dá hoci aj s minimálnou sumou.
lovenský trh aktuálne ponúka
SInvestorom
viaceré možnosti investovania.
môže byť mamina na

skupina uvádza, že ide o výnosnejšiu alternatívu k sporiacim účtom či
podielovým fondom.

materskej dovolenke, študent vysokej školy či predavačka v obchode. Nemusíte investovať žiadne horibilné sumy. Stačí iba 15 – 20 eur
mesačne.

Klient ani nemusí navštíviť kamennú prevádzku a investuje online.
„Pre zostavenie portfólia stačí úvodná investícia v minimálnej výške.

profesionálov. Za všetkým je robo-advisor. Je to automatizovaný
online nástroj, ktorý na základe
dotazníka vyhodnotí investičný
profil klienta, navrhne mu optimálne možnosti investovania, investíciu sleduje, a v prípade potreby do
procesu zasiahne.
„Šetrí náklady a v rámci poplatkov
vychádza výrazne lacnejšie ako podielové fondy alebo privátna správa portfólia,“ vysvetľuje výhody
platformy marketingový manažér
Portu Ondřej Karanský a dodáva,
že klient neplatí vstupné ani výstupné poplatky. Za správu aktív sa
účtuje jedno percento ročne z hodnoty spravovaného majetku.
Algoritmy hľadajú riešenia

Na trhu sú aj ďalšie možnosti.
Drobní investori môžu vyskúšať
napríklad platformu Finax. Tá
Pomôže robotický poradca

Česko-slovenská investičná skupina Wood & Company koncom
roku 2020 priniesla na slovenský
trh novú modernú platformu. Volá
sa Portu a je určená najmä pre pasívnych investorov hľadajúcich
dlhodobé zhodnocovanie svojich
finančných prostriedkov. Investičná
32

Sumu je možné kedykoľvek zvýšiť
alebo znížiť. Používateľ si zároveň
kedykoľvek svoje peniaze môže vybrať. Používanie platformy ho teda
k ničomu nezaväzuje,“ vysvetľuje
riaditeľ Portu Radim Krejčí.

Vhodné portfólio
pre investora
vyberajú algoritmy.

Platforma kombinuje robotické
technológie s odborným know-how
Marec 2021
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ponúka investíciu so širokým roz- n i e ko l e k t í v n e i nve s to va n i e .
ložením rizika a nadpriemernými „Algoritmus kryptomeny pravidelvýnosmi. Portfólio sa riadi tak, aby ne prepočítava tak, aby investícia
investorom nevznikla daňová po- čo najpresnejšie kopírovala vývoj
vinnosť. Aj v tomto prípade sa za celého trhu. To investorom uľahsprávu platí jedno percento ročne. čuje rozhodovanie. Nemusia sa
Obchodovanie, výber, výkonnosť rozhodovať a skúmať, ktorá krypa vedenie účtu sa nespoplatňujú. tomena je pre nich najvhodnejšia,“
Spoločnosť nedávno uviedla na trh vysvetľuje šéf marketingu a PR
aj mobilnú aplikáciu.
Fumbi Boris Haško.
„V rámci registrácie mu algoritmy
automaticky vyberajú vhodné portfólio z pohľadu rizika podľa jeho
investičného profilu a investície.
K dispozícii je 11 portfólií postavených na 10 fondoch ETF sledujúcich základné svetové akciové a dlhopisové indexy, približne 9 500
akcií a dlhopisov,“ objasňuje vedúci investovania Finaxu Radoslav
Kasík.
Nárast záujemcov zaznamenala aj
platforma Fumbi, ktorá investuje
do kryptomien, už od 50 eur. Ide
o priame vlastníctvo kryptomien,

Na trhu sú možnosti
pre pokročilých
investorov aj pre
začiatočníkov.

Niektoré platformy ponúkajú aj
také formy investovania, ktoré kopír u j e prác u ú s p ešných
obchodníkov.
Investovanie online aj
vo finančných domoch

Možnosť investovania v online
priestore svojim klientom ponúkajú aj banky a poisťovne. Klienti
môžu investovať prostredníctvom
internetbankingu alebo cez webovú stránku, a v mobilnej aplikácii
si môžu zobraziť prehľad portfólia,
históriu transakcií, investovať cez
mobilnú aplikáciu vo väčšine prípadov nemôžu.

Požiadavkou je vek od 18 rokov
a minimálna výška investície sa začína už pri sume približne 15 eur.
„Našim klientom sa snažíme ukázať, že investovanie nie je len o vyNa trhu sú aj ďalšie možnosti. sokých sumách, ale že každý sa
Viaceré sú určené pre pokroči- môže stať investorom a začať tvolých investorov s vyššími sumami riť svoje portfólio,“ vysvetľuje provkladov a náročnejším riadením. duktový manažér investícií mBank
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V čase nulových
úrokových sadzieb je
investovanie najlepší
nástroj na zachovanie
hodnoty majetku.

sporenie do podielových fondov
jednoducho na pár klikov cez
mobil je práve takýmto krokom,“
analyzuje Martin Smrek z Tatra
Asset Managementu s tým, že
klient si prostredníctvom mobilnej aplikácie zvolí, koľko, ako
dlho a ako často si bude sporiť.
Investovanie je bez vstupných
poplatkov.
Začiatočníci, pozor!

Jan Kamenský. Podobne je to aj vo
VÚB. Aplikácia umožňuje iba pasívne zobrazenie investícií. Klienti
môžu nakupovať investície iba cez
internetbanking alebo v pobočke
do fondov od 150 eur, alebo v rámci sporiacich schém od 20 eur.

a od 400 eur pri jednorazovej investícii,“ vysvetľuje možnosti manažér odboru vzdelávania a rozvoja sietí poisťovne Generali Ján
Matejovič.
Investovanie cez „apku“

Podľa odborníkov počet investorov neustále rastie a investovanie je už naozaj dostupné pre
každého. „Ani korekcia na trhoch z prelomu februára a marca
2020 ľudí vo veľkom nevystrašila,
a malí investori pokračujú v nastavenej investičnej stratégii,“
analyzuje finančný analytik OVB
Allfinanz Marián Búlik.

Niektoré banky priniesli na trh
Investovanie umožňujú už aj pois- možnosť aktívne investovať proťovne. Napríklad v Generali sa dá stredníctvom mobilnej aplikádo podielových fondov investo- cie. Prvá bola vo februári 2020 Na dr uhej strane internet povať prostredníctvom investičné- Slovenská sporiteľňa. Aktuálne núka množstvo návodov a zaho životného poistenia. „Našim má klient – investor, k dispozícii r učených riešení, ktoré môžu
klientom, samozrejme, ponúka- tri typy fondov s rôznou mierou začiatočníka odradiť, alebo zname možnosť investovať aj menšie rizika, zhodnotenia a s odporú- menajú pre neho skôr veľké risumy. Konkrétne od 20 eur me- čaným obdobím investovania. ziko. Podľa Búlika mnohé invessačne pri pravidelnej investícii Ďalšie banky sa postupne pridá- tičné aplikácie nie sú vhodné pre
vajú a mobilné investovanie za- začiatočníkov.
raďujú do svojho portfólia. Podľa
odborníkov práve v čase nulových „Obsahujú množstvo nástrojov a tiúrokových sadzieb je investova- tulov. Bez dostatočných znalostí
nie najlepší nástroj na zachovanie môžu viesť k rýchlej finančnej straInvestičné sporenie
hodnoty majetku a zabezpečenia te. Pri prvých krokoch v investovaučí ľudí starať sa
si lepšej životnej úrovne.
ní by si mal každý nechať poradiť
a zostaviť investičný plán a až podo svoje financie.
„Učenie ľudí, ako sa majú starať ľa neho investovať do vybraných
o svoje peniaze, je aj o búraní ba- sektorov a nástrojov,“ uzatvára
riér. Možnosť otvoriť si investičné M. Búlik.
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BANKY · Výhodu majú tí, ktorí si intenzívne sporili dávno pred tým, ako požiadali o hypotéku

ZAČNITE SPORIŤ ČO NAJSKÔR
A ZÍSKAJTE VÝHODNEJŠIE
PODMIENKY NA HYPOTÉKU
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Kritériá na získanie hypotekárneho úveru sa sprísňujú, ale stále
je tu príležitosť získať výhodnejšie úverové podmienky. Výška
úrokovej sadzby závisí aj od podielu úveru na hodnote kupovanej,
respektíve zakladanej nehnuteľnosti. Čím viac vlastných peňazí
si k úveru našetríte, tým môže byť vaša hypotéka výhodnejšia.
anky sa v posledných rokoch
B
snažia eliminovať zadlžovanie svojich klientov aj tým, že im
ponúkajú výhodnejšie úrokové
sadzby pri nižšom podiele úveru
na cene bývania. Vlastné úspory,
ktoré pokryjú zvyšnú časť ceny nehnuteľnosti, sú preto pri žiadosti
o hypotéku naozaj mimoriadne
dôležité.
Opatrenia majú posilniť
finančnú stabilitu

V posledných troch rokoch
Národná banka Slovenska (NBS)

urobila niekoľko zásadných zmien
v poskytovaní úverov, aby udržala
finančnú stabilitu ekonomiky do
budúcnosti. Cieľom opatrení je poskytovať úvery tak, aby ich bankoví
klienti aj pri prípadnom raste úrokových sadzieb v budúcnosti dokázali splácať.
Hovorca NBS Peter Majer vysvetľuje nevyhnutnosť týchto opatrení: „Cieľom NBS je, aby klienti
bánk boli schopní splácať úvery aj
v horších časoch. Znamená to, aby
mali vytvorené vankúše pre prípad

NBS priebežne
pripravuje balíčky
na ochladenie
trhu s bývaním.

negatívneho vývoja ekonomiky.“
Inak povedané, klienti v čase krízy sú tým odolnejší, čím menej zo
svojich príjmov vynakladajú na
splácanie záväzkov, teda aj úverov.
„NBS priebežne už od roku 2017
pripravovala balíčky na ochladenie trhu s bývaním. Reagovala tým
na prudký rast zadlžovania domácností, ktorý môže byť jedným
z najvýznamnejších rizík z pohľadu
finančnej stability,“ tvrdí PR manažér VÚB banky Dominik Miša.
Boli to opatrenia, ktoré klientom
bánk sťažili situáciu s financovaním nového bývania. Od júla
2018 už banky nesmeli poskytovať
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úvery, pri ktorých je podiel výšky To znamená, že ak klient požiada Sporenie si založte čo najskôr
úveru na cene nehnuteľnosti, ta- o 70 % hypotéky namiesto 80 %, „Ak má klient záujem o výhodnejkzvaný loan to value (LTV), vyšší má možnosť od banky získať aj ší úver na bývanie, je ideálne, ak si
ako 90 %. „O rok neskôr vstúpilo výhodnejšie úverové podmienky. vopred zabezpečí úspory, z ktorých
do platnosti opatrenie, že úve- „V Poštovej banke môže klient bez dofinancuje zvyšnú hodnotu kury s LTV od 80 % do 90 % môžu ohľadu na bonitu získať úrokovú povanej nehnuteľnosti,“ vysvetľuje
predstavovať najviac 20 % poskyt- sadzbu už od 0,50 % ročne, ak L. Žáčková. Výhodu majú tí, ktorí si
nutých úverov,“ vymenúva zmeny LTV nepresahuje 50 % z hodnoty intenzívne sporili dávno pred tým,
hovorkyňa Poštovej banky Lýdia zakladanej nehnuteľnosti,“ dopĺňa ako sa rozhodli požiadať o hypoteŽáčková.
kárny úver. V prípade, že klientovi
chýbajú nasporené prostriedky na
Ako získať výhodnejšiu
dofinancovanie hypotéky, môže vyúrokovú sadzbu
užiť prostriedky zo stavebného spoViac vlastných
Ku komplikáciám zo strany NBS
renia, alebo si požiadať o spotrebný
dnes banky svojim úverov ým
úver
v banke. Ten si však popri hyprostriedkov = menej
klientom pribalili aj jednu zápotéke môžu dovoliť zväčša len bosadnú výhodu. Úvery vo výrazne
nitnejší ľudia s vyšším príjmom.
rizikových úverov.
menšom objeme, ako je hodnota
kupovanej, respektíve zakladanej
Výhodnejšiu úrokovú sadzbu môže
nehnuteľnosti, môžu byť teraz
klient získať aj založením sporenia
výhodnejšie. „Aj samotné banky si
v tej istej banke, kde plánuje žiauvedomujú, že úvery s vyšším LTV L. Žáčková. Možnosť výhodnej- dať o úver: „Naša banka dlhodobo
sú rizikovejšie ako úvery s nižším ších podmienok v prípade menej ponúka sporenie na bývanie. Jeho
LTV, preto sa snažia klientov mo- rizikovej hypotéky potvrdzuje aj výhodou je nielen to, že klient si
tivovať, aby si zobrali tie nižšie. hovorkyňa Slovenskej sporiteľne chýbajúce prostriedky nasporí, ale
Pri nižšom podiele hypotéky na Marta Cesnaková: „Rizikovosť aj to, že vďaka tomuto sporeniu vie
cene nehnuteľnosti býva motivá- hypotéky sa môže čiastočne pre- získať najnižšie komunikovanú úrociou možnosť získania nižšej úro- mietnuť aj do ceny, teda do výš- kovú sadzbu hypotéky, ktorú máme
kovej sadzby zo strany banky,“ vy- ky úrokovej sadzby. Dnes už je v ponuke, a to až na výšku úveru
svetľuje Lýdia Žáčková z Poštovej v podstate štandardom hypotéka 10-násobku nasporenej sumy,“ dobanky.
dáva M. Cesnaková zo SLSP.
do 80 % LTV.“
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EURÓPSKA SMERNICA OTVORILA
NEBANKOVÝM SUBJEKTOM
CESTU K PLATOBNÝM SLUŽBÁM
Autor: Roland Régely
Foto: Shutterstock

Viac bezpečnosti pri internetových platbách, silnejšia ochrana spotrebiteľa
a tiež nová príležitosť pre nebankové subjekty v bankovom sektore. Tak
možno v skratke charakterizovať Európsku smernicu o platobných
službách pod pracovným názvom PSD2, ktorá vstúpila do platnosti
začiatkom roka 2021. Zisťovali sme, ako ovplyvnila fungovanie platieb
na Slovensku, a či vďaka nej u nás pribúdajú nové subjekty.
Na prvýkrát to nevyšlo

Trojfaktorové overovanie

Payment Services Directive 2 (PSD2)
je smernica Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti 13. januára 2018. Jej cieľom je zvýšená
ochrana a bezpečnosť spotrebiteľa
pri platobných službách na vnútornom európskom trhu. Prvým
míľnikom PSD2 mala byť jeseň
2019. Európske banky mali vtedy
povinnosť zaviesť silné overovanie
klienta pri platení s cieľom zvýšenia bezpečnosti. Niežeby doterajšie
spôsoby neboli bezpečné, Európska
únia (EÚ) však chcela novým pravidlom zaviesť štandard pre všetky
svoje členské krajiny.

Nová smernica zaviedla silnú autentifikáciu klienta, takzvanú SCA
(Strong Customer Authentication)
pri online platbách a tiež internetovom prístupe na účet klienta. V praxi to znamená, že všetky internetové platby sú po novom overované
dvomi alebo viacerými bezpečnostnými prvkami, ktoré sú od seba
nezávislé. Zjednodušene povedané,
overovanie sa realizuje niečím, čo
klient vlastní, čo vie, a kým naozaj je.

Európske banky sa na novinku
pripravili, no nestačilo to. Ešte počas leta 2019 prebehla kontrola
zo strany európskych orgánov pre
bankovníctvo, z ktorého vyplynulo,
že riešenia bánk v žiadnej z krajín
neboli postačujúce. PSD2 tak dostalo odklad, ktorý sa skončil v závere
roka 2020. „Potom už banky museli
spĺňať podmienky na silné overenie
klienta, žiadne dodatočné odklady
nebudú,“ píše sa na webovej stránke
Národnej banky Slovenska (NBS).
38

Nová smernica
zaviedla silnú
autentifikáciu klienta
ďalším overovacím
faktorom.
Vysoké štandardy bezpečnosti malo
Slovensko aj predtým, no PSD2 si
vyžiadalo viaceré úpravy. Slovenské
banky tak okrem 3D Secure systému pri platení kartou na internete

pridali ešte jeden overovací faktor
– cez kód, prípadne cez biometriu.
Banky zároveň prešli na novú verziu
takzvanej 3D Secure šifrovacej metódy, a pri platbách už presmerujú
klienta do mobilnej aplikácie či internetbankingu, ktorý sa odomkne
biometricky alebo kódom. Tento
spôsob je pre európsku smernicu o úspešnej platbe postačujúci.
Slovenské banky upravili metódy
platenia na internete aj napriek
tomu, že podľa údajov ECB patríme
k trom krajinám s najnižšou mierou
podvodovosti pri používaní platobných kariet. Z celkového objemu
platieb kartou boli na Slovensku
podvodné len štyri tisíciny percenta.
Zriedkavejšie ako u nás sa zneužívali
karty už len v Rumunsku a v Poľsku.
Príležitosť pre
nebankové subjekty

Pôvodným cieľom Európskej únie
bolo okrem zvýšenej bezpečnosti
priniesť klientom aj viac možností, ako využívať základné platobné
služby. PSD2 tak otvorila dvere do
bankového biznisu aj pre nebankové subjekty. Tretie strany, ktoré prešli prísnym licenčným procesom a sú
Marec 2021
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Cieľom je zvýšenie
bezpečnosti klienta
a rozšírenie možností
platobných služieb.
uverejnené v registri poskytovateľov
týchto služieb, už môžu poskytovať
informácie o stave účtu a služby súvisiace s vykonaním platby.
Z PSD2 napokon v oboch prípadoch
ťaží spotrebiteľ. Vďaka rôznym
licencovaným aplikáciám tretích
strán môžu klienti získavať informácie napríklad o svojom bankovom účte aj prostredníctvom iných
aplikácií, ako poskytuje ich vlastná
banka. Spotrebiteľ tiež môže vykonávať prevody cez mobilnú aplikáciu takejto tretej strany, ktorá bude
zobrazovať platby zo všetkých účtov
klienta (takzvaný multibanking). Aj
pri nákupe v internetovom obchode
môže spotrebiteľ zaplatiť za tovar
alebo služby zo svojho bankového
účtu prostredníctvom tretej strany.

Multibanking na Slovensku
odštartovala ČSOB

Prvou bankou, ktorá ponúkla multibankingovú službu na Slovensku,
bola ČSOB. Zároveň je jedinou,
ktorá to umožňuje prostredníctvom prehľadnej mobilnej aplikácie. Klienti tejto banky už dlhšie
môžu vo svojom SmartBankingu
sledovať a platiť účty simultánne
aj z iných účtov. SmartBanking
ČSOB sa vie takto spojiť napríklad
s účtom v Tatra banke, Slovenskej
sporiteľni, VÚB a Raiffeisen banke.
Pripojenie účtu cez MultiBanking
je z dôvodu legislatívy časovo obmedzené na maximálne 90 dní,
a prihlásenie, ako aj obnova prístupu k účtu, sa realizuje po presmerovaní na stránku druhej banky.
Tatra banka ponúka podobnú službu
s názvom One bankingTB. Klientovi
umožňuje v jednom internetbankingu sledovať kompletný prehľad
o účtoch zo Slovenskej sporiteľne,
ČSOB a Raiffeisen banky. Slovenská
sporiteľňa ponúkla multibanking
najprv pre firemných klientov, teraz
pracuje na jeho integrácii s aplikáciou George. Ostatné banky podľa

aktuálnych vyjadrení „pozorne sledujú“ záujem zákazníkov o multibanking, a v prípade zvýšeného
dopytu plánujú „zareagovať vlastnou aplikáciou“.
Zemetrasenie sa
(zatiaľ) nekoná

Keďže smernica PSD2 začala
reálne platiť až v januári 2021,
na „revolúciu“ nebankových
subjektov v bankovníctve to
stále nevyzerá. „Na reálnu
implementáciu PSD2 podľa
predstáv svojich tvorcov si ešte
budeme musieť počkať. Zatiaľ
vnímame skôr rozšírenie možností bánk v rámci portfólia
existujúcich služieb, napríklad
o možnosť pripojenia účtov
iných bánk do internetbankingu,“ komentuje novinku člen
výkonného výboru Združenia
pre bankové karty Peter Géc.
Podľa jeho slov reálny nábeh
nebankových (alternatívnych)
prevádzkovateľov budeme vidieť až v blízkej budúcnosti.
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ANKETA: AKO SA
MASÍVNY NÁSTUP DIGITALIZÁCIE

PREMIETOL DO KONANIA LÍDROV
A RIADENIA FINANČNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Autor: Robert Juriš

Doba „kovidová“ priniesla množstvo obmedzení, nepríjemností
a obáv. Pre mnohých sa však spája nielen s negatívnymi
zážitkami a skúsenosťami, ale tiež s príležitosťami. Väčšina
lídrov hovorí, že čo sa im dlhé mesiace až roky nepodarilo
presadiť, zrazu išlo v priebehu niekoľkých dní ako po masle.
Zmeny sa zväčša týkajú pracovných postupov, spôsobov
komunikácie a nástrojov, ktoré využívajú. Lenže nie je to len
o nich, pretože digitalizácia je iba úvodom do novej éry.

enia sa totiž nielen technológie, ale aj spôsoby
M
riadenia. My sme sa pozreli na to, ako funguje digitalizácia v líderstve a spôsob riadenia v slovenských

finančných spoločnostiach. Oslovili sme riaditeľov bánk,
poisťovní a maklérskych spoločností. Spomedzi tých,
ktorí nám odpovedali, sme poskladali mozaiku názorov.

igitalizácia v poisťovníctve išla
ruka v ruke s vývojom technoD
lógií a prístupom k celoplošnému

Martin Žáček
generálny riaditeľ poisťovne Uniqa
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dátovému pokrytiu. Štandardné
procesy prešli v posledných troch
rokoch kompletnou premenou.
Viacero aktivít sa zautomatizovalo, papierové nosiče nahradili dáta.
Všetky inovácie vedú aj k tomu, že
v kanceláriách sa výrazne znížil počet administratívnych pracovníkov.
Digitalizácia spôsobuje vysoké nároky na manažérov tímov, ktoré teraz pracujú na diaľku, plne digitálne.
Predpokladom je teda zmena spôsobu ich myslenia aj prístupu k vedeniu tímov. Som presvedčený, že stav
pred koronou sa už nevráti a vysoký

podiel dištančnej práce zostane aj do
budúcnosti. Aj keď tieto procesy sú
veľmi efektívne, napriek tomu pred
nami stojí množstvo výziev. Pre mňa
ako CEO je z tohto pohľadu kľúčové,
aby sme vedeli uspokojovať potreby
klientov, ktoré sa neustále menia.
Netreba zabúdať, že pri niektorých
produktoch zohrávajú stále dôležitú
úlohu osobný kontakt a poradenstvo.
Klient vie najlepšie, čo potrebuje,
a sám si vyberie, akou formou bude
s nami komunikovať. Myslím si tiež,
že príde aj k významnejšiemu využitiu robotiky, keď niektoré rutinné
operácie, ako je napríklad fakturácia,
budú vykonávané pomocou umelej
inteligencie.
Marec 2021
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o skúseností vieme, že ak chcete
Zmôžete
uspieť na preplnenom trhu, nepostupovať tak, ako bolo

Lukáš Novák
spoluzakladateľ maklérskej
spoločnosti FinGO.sk

bežné. FinGO.sk od začiatku preto
nebudujeme ako offline finančného
poradcu, ale ako technologicko-marketingovú spoločnosť, ktorej cieľom
je vytvorenie komplexnej platformy.
Zo skúseností sa mi osvedčili menšie
tímy s vysokou úrovňou samostatnosti, ktoré robia rozhodnutia na
základe dát z business intelligence.
Aj v takom klasickom odvetví, ako
financie, je možné fungovať ako
startupy a technologické firmy. Na
základe dát prichádzajú s návrhmi
a ideami na projekty a aktivity, ktoré
by v štandardnom prostredí zapadli.

o vedení spoločnosti Prosight
Vže ajSlovensko
si plne uvedomujeme,
finančné sprostredkovanie sa

Peter Mačák
CEO Prosight Slovensko

veľmi dynamicky vyvíja. Vnímame
to tak, že práve ten, kto bude na
trhu udávať digitálne trendy, bude
v budúcnosti úspešnejší ako ostatní.
Kľúčové bude, aby digitálne inovácie boli reálnou pridanou hodnotou
pre prácu finančných sprostredkovateľov, pretože vtedy prinesú zvýšenie kvality služieb pre klientov.
Digitálna transformácia pre nás
neznamená len naprogramovanie informačného systému alebo
aplikácie. To by bolo veľmi málo.
Digitálna transformácia sa dotýka

igitalizácia nie je len o špičkoD
vých technológiách, aby ľudia
mohli pracovať efektívnejšie. Je

Michal Liday
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Tatra banky

veľmi dôležité, aby ich práca v novom digitálnom prostredí bavila.
Hovorím o zmene firemnej kultúry, ktorá si vyžaduje čas. Je dôležité, aby zamestnanci nemali obavy z technológií a automatizácie
procesov, ale, naopak, aby vnímali,
že ich odbremeňujú od rutinných
alebo časovo náročných manuálnych úkonov, aby sa mohli sústrediť

Pri výbere nových kolegov vyberáme
z profesionálov aj z iných odvetví,
ako sú telco, marketing, e-commerce
či IT. V menších tímoch, ktoré pracujú agilne, ľahšie využijú skúsenosti
z iných odvetví, ktoré prenášajú do
služieb pre klientov. V rámci nášho
prístupu dávame príležitosť nielen
nápadom od ľudí z nášho tímu, ale
vyhľadávame aj spolupráce a synergie s partnermi či dodávateľmi. Tak
realizujeme nové projekty, ktoré nám
pomáhajú ďalej rásť. Tým, že sme
česko-slovenská skupina s tímom
vo viacerých mestách, prirodzenou
súčasťou našej práce sú videokonferencie aj aplikácie na trackovanie
projektov.

všetkých častí spoločnosti, všetkých jej procesov, je o správnom
nastavení celého ekosystému. Ten
sa začína pri stanovení vízie, misie,
hodnôt spoločnosti a jej firemnej
kultúry, jej DNA. Takéto prostredie
priťahuje do všetkých jej štruktúr
kvalitných ľudí, ktorí chcú byť jej
súčasťou. Vo vedení spoločnosti je
u nás jasný zámer – takýchto ľudí
do nášho tímu hľadať, nechať im
priestor na realizáciu, uplatnenie
svojich kvalít a spoločne napredovať. Dnes, aj napriek koronakríze,
investujeme najviac finančných
prostriedkov práve do špičkových
ľudí a do technológií.

na kreatívnejšie oblasti, na nové
nápady a vzájomnú spoluprácu.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je evolúcia pracovných miest.
Potrebujeme ľudí vybaviť zručnosťami, ktoré potrebujú na zvládnutie
nových sofistikovanejších pozícií.
Zároveň je pre nás úplne kľúčové
nachádzať talenty, rozvíjať ich potenciál a robiť dostatok aktivít na
ich udržanie, pretože konkurenčný
tlak, najmä na západe Slovenska, je
enormný.
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igitalizácia je v poisťovni Generali
D
súčasťou dlhodobej stratégie
a vďaka tomu sa premieta do všetké-

Juraj Jurčík
CEO poisťovne Generali

ho, čo robíme, ako rozmýšľame, ako
sa rozhodujeme, jednoducho, stala
sa súčasťou našej DNA. Vnímanie
digitalizácie, ako neoddeliteľnej súčasti spoločnosti, nie je u všetkých
zamestnancov automatické a nedá
sa vynútiť, ak o jej kladoch nie sú presvedčení. Je preto dôležité nájsť medzi kolegami tých, ktorí sú prirodzene zvedaví a odvážni skúšať nové veci.
Oni sú tí správni ambasádori digitalizácie. Ja sám sa považujem za inovačného nadšenca, preto si uvedomujem, že ako generálny riaditeľ musím
ísť mojim kolegom príkladom. A teda

ové okolnosti, ktoré priniesla panN
démia, nepochybne urýchlili digitalizáciu systémov a procesov v kaž-

Peter Majer
hovorca Národnej banky Slovenska

dej inštitúcii, vrátane NBS. Klasické
porady, ako sme ich poznali doteraz,
sa preniesli do virtuálnych platforiem,
kde je treba oveľa viac pozornosti venovať interakcii jednotlivých členov
tímu. Online priestor však nesmie
brzdiť kreativitu a nápady zamestnancov, ktorí pracujú napríklad na
spoločnom projekte. S vysokou pravdepodobnosťou bude treba klásť ešte
väčší dôraz na cross-riadenie toku

inančné spoločnosti a ich lídri si
Flizovať.
plne uvedomujú potrebu digitaHľadajú v nej zdroj rastu

Filip Schochmann
CEO softvérovej spoločnosti Positive
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a dokonca prežitia spoločnosti aj
udržania si svojej vlastnej kariéry.
Digitalizáciou budú postupne prechádzať všetky odvetvia aj procesy.
Bolo to zrejmé už pred koronakrízou, súčasná situácia to len urýchlila.
Ukázala naliehavosť týchto potrieb.
Proces nástupu digitalizácie predstavuje prirodzenú evolúciu, a je nemožné to ignorovať. Kvalitní lídri si
boli vždy vedomí potrieb inovovať.
V tomto zmysle každú spoločnosť čakajú zmeny a od lídrov bude závisieť,

nielen vysvetľovať zmysel digitalizácie a inovácií, ale aj prinášať nové
nápady a návrhy na zmenu k lepšiemu. Úlohou CEO je vytvárať vhodné
a podnetné prostredie na to, aby sa
firma posúvala vpred. Z môjho pohľadu sa netreba obávať ani spolupráce
s partnermi z externého prostredia,
ktorí môžu do spoločnosti priniesť
novú kultúru a iný spôsob nazerania
na danú problematiku. Tento spôsob
manažmentu totiž pomáha podnecovať k inováciám a digitalizácii v rámci
spoločnosti, a nám sa osvedčil v podobe vytvárania zmiešaných tímov
zložených z kolegov z rôznych oddelení a externých partnerov, napríklad
z oblasti fintechu a startupov.

informácií medzi jednotlivými tímami, pretože odosobnenie by mohlo
mať vedľajší efekt v zabúdaní na niektoré automaticky zaužívané komunikačné rituály. CEO digitálnej éry
musia dať oveľa väčší dôraz na upevňovanie tímového ducha, pretože
v čase online a obmedzení môže byť
táto úloha niekoľkonásobne náročnejšia. Dôležité je preto mať pred sebou vždy víziu, že digitalizácia je najmä príležitosť, ktorá môže míľovými
krokmi posunúť efektivitu v riadení
celej spoločnosti.

ako šikovne sa zorientujú a transformujú. Dnes sme napríklad svedkami
snáh plne automatizovať obhliadky
poistných udalostí (pri poškodení
vozidla) za pomoci umelej inteligencie. Vďaka nej sa rozvíjajú aj chatboty. Na rozdiel od inovatívnych lídrov,
niektoré spoločnosti na trhu sú konzervatívne, šetria náklady a čakajú
na overené riešenia. Byť inovátorom
však nie je jednoduché. Pri rozvoji
nových myšlienok sa ťažko ohraničujú náklady, pričom mnohé ani neprinesú želaný výsledok. Na druhej
strane byť prvý znamená náskok
a šancu na vyššiu maržu.
Marec 2021
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PREVEZMITE ČINNOSŤ SFA
V EXISTUJÚCEJ SPOLOČNOSTI
Portfólio zahŕňa akciové spoločnosti
a spoločnosti s ručením obmedzeným.
Získate oprávnenie na výkon činnosti
samostatného finančného agenta
vo všetkých 6 sektoroch.
Spoločnosti majú uzatvorené zmluvy
s väčšinou subjektov finančného trhu.
Služba poskytuje zvýhodnené
provízne podmienky.

Robte biznis,
byrokaraciu nechajte na nás.
Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk

www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 700
Positive ervices s.r.o.

SÚŤAŽ · Zapojte sa do našej ankety a svojím hlasom prispejte k výberu Banky roka 2021

FINANCIAL REPORT
ZISŤUJE SPOKOJNOSŤ
KLIENTOV
S FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI
Autor: Redakcia Financial Report

Finančný a ekonomický magazín Financial Report bude prostredníctvom
ankety na svojom portáli www.finreport.sk zisťovať, aká je spokojnosť
klientov so službami finančných inštitúcií. Začíname s bankami pôsobiacimi
na slovenskom finančnom trhu. Pripravili sme pre vás 12 otázok. Na
základe vašich odpovedí vyhodnotíme, s ktorou bankou na Slovensku sú
jej klienti najspokojnejší, a tá získa prestížne ocenenie magazínu Financial
Report Banka roka 2021 podľa klientov. Každý hlasujúci sa môže zapojiť
do žrebovania o hlavnú cenu – iPhone SE a tiež o finančné výhry.
Klienti rozhodnú

Banky čakajú v niekoľkých nadchádzajúcich rokoch dramatické zmeny. Síce prežijú túto a aj niekoľko
najbližších kríz, ale s bankami,
ako ich poznáme dnes, sa zrejme
budeme musieť rozlúčiť. Zostanú
s nami, ale budú iné. Dnes pracujú
na množstve klientskych aplikácií
a fintechových riešeniach, ktoré sa
navzájom ani veľmi neodlišujú. Čo
z nich však môže spraviť ideálnu
voľbu pre klientov?
„Banky určite môžu byť ešte lepšie, ako sú v súčasnosti. Existencia
modelu ideálnej banky, ako ju
načrtávame na stranách 12.–14.
nášho magazínu, ktorý sme zostavili z toho najlepšieho, čo v súčasnosti na trhu máme, je v tejto
podobe prakticky nemožná. Preto
chceme dať možnosť vyjadriť sa
klientom jednotlivých bánk, aby
vyjadrili svoj názor. Výsledky hodnotenia rozhodnú, ktorá banka na
44

Slovensku je momentálne z pohľadu klientov tou najlepšou,“ predstavuje novú aktivitu magazínu
Financial Report jeho šéfredaktor
Robert Juriš.
Postupne alebo naraz

K l i e n t i b á n k p ô s o b i ac i c h n a
Slovensku budú v ankete hodnotiť
celkovú spokojnosť s bankovými
službami, možnosti digitálneho
využitia, internetbanking, mobilné aplikácie, bankové produkty,
bežný účet, výšku bankových poplatkov či prístup, komunikáciu
zamestnancov alebo spoločenskú
zodpovednosť finančných domov.
Zodpovedia tiež otázku, či aj naďalej chcú zostať klientmi svojej súčasnej banky, alebo uvažujú o zmene.
Do hlasovania na portáli
www.finrepor t.sk sa môže zapojiť klient ktorejkoľvek banky
na Slovensku. Zvolí si jednu alebo viacero bánk, s ktorými má

osobnú skúsenosť, a označením
hodnoty na metri spokojnosti (od
0 do 100 %) zodpovie danú otázku. Otázok je dvanásť, môže ich
zodpovedať všetky naraz, alebo
postupne sa k nim vracať.
Sledujte našu stránku

Čím viac otázok hlasujúci zodpovie,
tým väčšiu šancu má zvíťaziť v žrebovaní o hlavnú cenu iPhone SE,
pretože každá zodpovedaná otázka
mu pridá jeden lós v žrebovacom
osudí. Ak teda zodpovie všetkých
dvanásť otázok, získa 12 lósov
v žrebovaní o hlavnú cenu, a zároveň sa dostane do každotýždenného žrebovania o 50 eur.
O spustení hodnotenia finančných spoločností, pravidlách hlasovania, aj o vyhlásení výsledkov
vás budeme informovať na stránke www.finreport.sk. Sledujte
našu stránku a dozviete sa všetko
potrebné.
Marec 2021
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Aké skóre
získa tvoja banka?

Z 10 BODOV

www.finreport.sk

Nezávislý finančno-ekonomický magazín Financial Report
organizuje hodnotenie finančných produktov a inštitúcií ich klientmi.
Víťaz získa prestížne ocenenie magazínu Financial Report.
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MICHAL LIDAY: SME BANKA,
KTORÁ JE POSADNUTÁ
INOVATÍVNOSŤOU A MLADOSŤOU
Zhováral sa: Robert Juriš, Foto: Tatra banka

Na slovenskom trhu má zvláštny zvuk. Je inovatívna, moderná, udávajúca trendy
a oceňovaná. Pri vyslovení jej mena spozornejú najmä mladší ľudia a milovníci
online IT technológií, ale nielen oni... O Tatra banke a jej digitálnej ceste, ktorá
je pre ňu zároveň cieľom, sa zhovárame s jej riaditeľom Michalom Lidayom.
Tatra banka sa predvlani stala
najinovatívnejšou bankou
v strednej a východnej Európe.
Toto označenie vám umožnilo
prekročiť hranice krajiny aj
regiónu. Čím sa vaša banka
odlišuje od ostatných bánk na
slovenskom trhu, čo máte vy
a ony nie?
V skutočnosti sme sa stali najinovatívnejšou bankou na svete. A som
šťastný, že za minulý rok sme dostali až tri ocenenia na celosvetovej
úrovni. A, áno, každá banka je iná.
Je to podobné ako s ľuďmi – sme
rozdielni osobnosťou, temperamentom, charizmou či hodnotami.
My ako banka máme svoju identitu a jej súčasťou je inovatívnosť.
Autentická identita a kultúra firmy
je veľmi dôležitý faktor jej úspechu,
je podstatou konkurenčnej výhody. Je to ten faktor, ktorý sa nedá
kopírovať.
Nedá sa však urobiť rozhodnutie
stať sa inovatívnou firmou
a očakávať, že sa to podarí
z večera do rána...
Nám to trvalo roky, prechádzali
sme fázami úspechov aj omylov,
radosti aj starostí, a dodnes máme
pochybnosť, či je naše napredovanie
stále dostatočne rýchle. Dve skúšky
správnosti v nás však posilňujú
optimizmus. Jednou sú už spomínané unikátne ocenenia zo strany
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renomovaných svetových inštitúcií,
tou druhou je hlas našich zamestnancov. Oni nám totiž vedia nastaviť neúprosné zrkadlo. A keď sa spýtate ktoréhokoľvek z nich, tvrdenie,
že sme naozaj inovatívnou bankou,
dostanete s pravdepodobnosťou
veľmi blízkou istote.

Podstatou
konkurenčnej výhody
je autentická identita
a kultúra firmy.

Benchmark pre iné banky

Odlišnosť v podnikaní
je nevyhnutná. Na vývoj
inovatívnych digitálnych
technológií ste sa zamerali pred
10 rokmi. Čo všetko sa vám za
ten čas podarilo stihnúť?
Áno, pre nás je odlišnosť principiálne dôležitá. Jedna z vecí, ktoré ma
najviac desia, je predstava splynutia s inými v nevýraznom priemere.
A som šťastný, že sa nám darí byť
odlišnými. Čo všetko sme stihli?
Podarilo sa nám stať sa veľmi rešpektovanou digitálnou bankou
v celosvetovom meradle. Teší nás,

keď sa dozvedáme, že sme benchmarkom pre iné banky, najmä
v zahraničí. Sme najpríťažlivejšou
bankou pre mladé generácie, ktoré
majú najvyššie nároky na digitálne
riešenia.
Ak by ste mali spomenúť
niektoré zásadné momenty
uplynulej dekády,
ktoré by to boli?
Prechádzali sme od fázy individuálnych inovácií cez fázu ich reťazenia s kvalitatívne vyššou pridanou
hodnotou. Typickým príkladom sú
biometrické inovácie, od podpisovej, cez hlasovú, po tvárovú, ktoré
nám umožnili ako prvej banke na
trhu vzdialenú obsluhu, dokonca
aj akvizíciu, s výrazným zvýšením
komfortu pre klientov. Dokázali
sme veľmi unikátne spojiť biznis
model tradičnej banky s biznis
modelom neobánk, ktoré operujú
takmer výhradne cez mobilnú aplikáciu, čím sme opäť zvýšili komfort
pre klientov a získali kombinovanú
výhodu z dvoch svetov. Toto môže
byť odpoveďou na otázku, prečo
na Slovensku nezaznamenávajú
banky, ako Revolut, taký úspech
ako v iných krajinách. Dnes však už
smerujeme k ďalšiemu levelu. Tým
je ambícia fungovať ako platforma,
stať sa orchestrátorom ekosystému, ktorý presahuje hranice čistého
bankovníctva.
Marec 2021

Zacielené na mladých ľudí

Hrdíte sa tým, že máte
podchytenú generáciu ľudí
okolo 20 rokov. Je to generácia
budúcich silných klientov,
o ktorých medzi sebou bojujú
všetci na trhu. Čo všetko musí
mať banka, aby zabodovala
u mladých ľudí?
My sme dokonca posadnutí mladosťou. Spolu s inovatívnosťou je to
ďalší parameter našej identity. Oni
spolu vzájomne súvisia. Výsledkom
je potom fakt, že sme najsilnejšou
bankou v študentských segmentoch, a dokonca aj vekové rozloženie našich vlastných klientov je
také, že ich máme absolútne najviac vo vekových kategóriách okolo
20 rokov. Toto je generácia s najvyššími nárokmi na digitálnu vyspelosť
banky, preto ten výsledok. Zároveň
sme sa naučili s týmto segmentom
komunikovať úplne odlišným spôsobom než s ostatnými, čo v minulom roku vyvrcholilo predstavením
prvej digitálnej influencerky v našom geografickom priestore.
Pre nás je však úspech v tomto segmente principiálne dôležitý aj z iných
dôvodov, než len to, že tvorí našu budúcu bonitnú klientsku bázu. Pre nás
je nesmierne dôležitý pocit, že chápeme „ducha doby“. Zorientovať sa
v dnešnom rýchlo sa meniacom svete
je extrémne ťažké, a mladé generácie
sú nositeľmi nového vetra. Byť atraktívny pre nich znamená rozumieť
vektorom, po ktorých sa hýbe svet
dopredu. A ešte jeden faktor – vedome sa tak nútime zostávať mladí duchom ako inštitúcia. Bránime sa tým

Teší nás, keď sa
dozvedáme, že sme
benchmarkom
pre iné banky.

strate flexibility a skostnateniu, ktoré niekedy postihujú veľké inštitúcie
rovnako ako ľudí.
Tvárová a hlasová biometria,
biometrický podpis, vlastná
digitálna influencerka... kam
až môžu tieto progresívne
technológie v bankovníctve
zájsť a čo ešte máte v talóne?
Nemáme ambíciu chcieť vidieť príliš
ďaleko. Snažíme sa vnímať očami
mladej generácie tie vibrácie, ktoré
menia svet. A snažíme sa rozumieť
tomu, ako sa pravdepodobne bude
meniť úloha banky v čase. Tam
patrí už tiež spomínaná téma platforiem a ekosystémov. Ale hlavne
chceme byť sprievodcom každého
nášho klienta vo svete jeho financií,
chceme to robiť jednoducho, komfortne a excelentne, a k naplneniu
tejto ambície veľmi potrebujeme tie najmodernejšie technológie s prvkami aplikovanej umelej

inteligencie. A uvedomujeme si, že
toto je cesta, ktorá pravdepodobne
nemá cieľ, ale táto cesta bez konca
je pre nás sama cieľom.
Vo svete umelej inteligencie

Pred časom ste uviedli do
života prvého bankového
chatbota Adama. Ako sa vám
osvedčil a ako napreduje vo
svojom vývoji?
Adam je dynamický technologický
systém, ktorý sa stále učí cez princípy tzv. machine learning, a chce
klientom rozumieť stále lepšie. Od
svojho spustenia zodpovedal viac
ako stotisíc otázok a už dnes zvláda
vykonať viaceré operácie za klienta. Navyše vie byť veľmi rýchly, čo
mnohí oceňujú. Pre Adamovo rýchle napredovanie sme dokonca v banke vytvorili platformu, ktorá sa volá
Adamova škola. Adama totiž treba
učiť rozmýšľať v kontexte, rozlíšiť
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rôzne gramatické a sémantické
špecifiká slovenčiny, no najťažšie
a najdôležitejšie je naučiť Adama
porozumieť, čo je zámerom klienta,
ktorý kladie otázku. Stovky kolegov v banke práve s týmto Adamovi
pomáhajú. Táto aktivita má zároveň zaujímavý kulturálny aspekt.
Zvyšuje spolunáležitosť a umožňuje
aj tým kolegom, ktorí priamo nevyvíjajú alebo neodporúčajú inovácie,
prispieť v roli učiteľov Adama osobne k inovatívnosti Tatra banky.
Niektoré banky, naopak,
v súčasnosti stavajú
na osobnú komunikáciu,
zdôrazňujú návrat k ľudskosti
– čo je teda väčší benefit,
ktorá cesta je správna?
Správny balans ľudskosti a technológií je skutočná alchýmia a očakávam, že v budúcnosti bude zásadným spôsobom rozhodovať
o úspechu či neúspechu banky. Už
dnes máme početnú skupinu klientov, ktorá nechce chodiť do pobočky
a vďaka digitálnym riešeniam na
to ani nemá dôvod. Plnohodnotná
obsluha klientov však zahŕňa aj poradenstvo. V tom najlepšom prípade individualizované poradenstvo.
Firemní alebo prémioví klienti takéto poradenstvo majú, a to vo variante starostlivosti osobnej alebo
vzdialenej. Našou ambíciou je takúto starostlivosť demokratizovať,
teda priniesť ju všetkým.
Predpokladáme, že raz sa stane
virtuálnym osobným personalizovaným poradcom každého klienta.
Naša vízia je, že jedného dňa bude
presne vedieť odlíšiť vaše finančné
náležitosti od iného klienta. A bude
vedieť, čo v danej situácii potrebujete. Alebo vás upozorní na nejaký
nezdravý stav vo vašich financiách a dá vám návod, čo robiť. Aj tá
klientela, ktorá preferuje digitálne
kanály, takto získa prístup k individualizovanému poradenstvu, ktoré
jej bude pomáhať manažovať svoj
finančný život. A čo sa týka ľudskosti, aj Adam je dizajnovaný tak,
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aby napodobňoval ľudskú interakciu. Som presvedčený, že jedného
dňa bude pre klienta veľmi náročné
rozlíšiť, či komunikuje s chatbotom,
alebo so živým človekom.
Ako Adam zapadol do tímu

Čo ste sa pri programovaní
Adama naučili?
Pri vývoji technológií, paradoxne,
sme lepšie spoznali klienta a jeho
potreby. Klienti aj pri tejto forme
komunikácie vyžadujú small talk.
Majú tendenciu komunikovať menej formálne a oveľa častejšie používajú im vlastné výrazy pre bankové produkty a služby. Tie sa musí
Adam naučiť. Emócie dávajú aj do
písomného prejavu, aj keď sú oveľa
ťažšie odčítateľné. V každom prípade je sentiment niečo, čo nás pri
tejto službe zaujíma. Robí túto konverzáciu ľudskejšou, a to je pre nás
kľúčové. Pomoc a informácie hľadajú u Adama najmä mladí ľudia, pre
ktorých sú prirodzené chatovacie
platformy. Od nich má náš Adam aj
najlepšie hodnotenia.

Toto je cesta,
ktorá nemá cieľ,
ale možno ona sama
je cieľom.

Koľkých ľudí nahradil a,
naopak, koľkí ľudia naňho
musia dohliadať?
V princípe nenahradil nikoho, ale
uvoľňuje kapacitu kolegov v call
centrách a pobočkách na iné aktivity. A čo sa týka veľkosti jeho
dohľadu, to je ťažšia otázka. Ak
zoberiem do úvahy aj učiteľov
v Adamovej škole, tak sú ich stovky.
Digitalizácia vo všeobecnosti mení
štruktúru pracovných pozícií smerom k sofistikovanejším, s vyššou
pridanou hodnotou, ale na celkový

počet zamestnancov nemá až taký
zásadný vplyv. Svet sa mení, a my
musíme na jeho zmeny reagovať.
Pred rokmi sa nám ani nesnívalo,
že budeme mať v Tatra banke také
pracovné pozície, ako dátoví vedci,
lingvisti, change manažéri, digitálni
marketéri či dizajnéri používateľskej skúsenosti.
Poskytujú tradičné
aj menej tradičné služby

Zrejme vrcholným dielom
digitalizácie bankových
procesov bude, ak sa
hypotekárny úver podarí
vtesnať do bankovej aplikácie,
teda od A po Z. Je to tak?
Áno, toto je určite jeden z mojich
snov, ale je zatiaľ stále limitovaný
legislatívou. Hypotéka je jedným
z najkomplexnejších bankových
produktov. Je rozdiel, či si kupujete byt, alebo staviate dom, či bude
dom murovaný, alebo montovaný.
Má veľa procesných, administratívnych a iných zložitostí. Tlak na marže je však taký obrovský, že budeme
musieť zlacnieť ich administratívnu
a procesnú náročnosť. Presun do
mobilu alebo do internetbankingu
sa ukazuje ako jediná konštruktívna
cesta do budúcnosti. Už dnes klient
dokáže celý proces vybaviť v pohodlí domova, a do pobočky príde len
kvôli jednému podpisu.
Máte však aj vlastné
a z bankového pohľadu
menej tradičné služby. Ako
sa vám osvedčila konzultačná
služba My Doctor?
Občas mám pocit, že máme nejakú zvláštnu schopnosť intuície.
Pred 10 rokmi sme sa rozhodli
stať sa inovatívnymi, v dobe, keď
sa takáto ambícia s bankami vôbec
nespájala. Pred dvoma rokmi sme
sa rozhodli zaviesť pre mnohých
kolegov prácu z domu, čo nám nesmierne zjednodušilo našu operabilitu pri vzniku pandémie. Službu
My Doctor sme priniesli v čase, keď
sme ešte ani netušili, aké výzvy
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Digitalizácia mení
štruktúru pracovných
pozícií smerom
k sofistikovanejším.

našim klientom epidemiologická
situácia prinesie. S odstupom času
sa aj toto rozhodnutie ukázalo byť
veľmi prezieravým.
Ako táto služba vyzerala
v praxi po vypuknutí
pandémie koronavírusu?
Službu, poskytovanú v spolupráci so
spoločnosťou Diagnose.me, pôvodne
len pre držiteľov kreditných kariet,
sme počas pandémie sprístupnili pre
všetkých našich klientov. Chceli sme,
aby sa mali na koho obrátiť, najmä
keď boli štátne informačné linky preťažené a mnohí zostali doma v neistote. Podpora súvisiaca so zdravím
bola po vypuknutí krízy veľmi dôležitá a služba My Doctor reagovala
presne na aktuálne potreby našich
klientov a pomáhala im vyrovnať
sa s náročnou situáciou. Počas pandémie sme zaznamenali vyše 400 %
nárast počtu takýchto konzultácií
v porovnaní s bežným obdobím.
Spätná väzba od klientov bola veľmi
pozitívna. Našu iniciatívu dokonca
zaznamenal aj prestížny americký
magazín Global Finance a udelil nám
za ňu ocenenie „Outstanding Crisis
Leader in Healthcare“.
Súťažia sami so sebou

Vzhľadom na pandémiu
koronavírusu sa pre vás stala
digitalizácia nielen časovou,
ale aj konkurenčnou výhodou.
Ako sa Tatra banke darí
zvládať obdobie lockdownu?
Intenzívne vnímame, že väčšina
života sa presunula z kontaktného
priestoru do bezpečnejšieho online

prostredia. Po digitálnych technológiách siahli aj ich dovtedajší zarytí
odporcovia. Práve počas pandémie
sme zaznamenali historicky najvyšší podiel transakcií cez mobilné
bankovníctvo, dokonca historicky
najvyšší počet jeho používateľov.
Napriek tomu, že na súčasnú situáciu nás nemohol pripraviť žiadny
z našich krízových scenárov, dokázali sme sa veľmi rýchlo adaptovať.
Ako digitálne vyspelá banka sme
mali značne zjednodušenú úlohu.
Z tohto hľadiska vnímam súčasnú
situáciu ako príležitosť. Vidím v nej
však aj hrozbu. Práca z domu má
okrem nesporných výhod aj zjavné
riziká. Veľmi nám záleží na angažovanosti našich zamestnancov, je pre
nás dôležité, aby žili spolu s bankou,
cítili ju, aby bola banka pre nich aj
sociálnym prostredím, aby cítili
spolunáležitosť s ostatnými. Toto
všetko je v menej osobnom digitálnom kontakte oslabené a asi nie
som sám, kto sa už nevie dočkať
toho času, keď budeme môcť správne vyvažovať prezenčný a vzdialený
mód práce.
Je zrejmé, že investovanie
do digitalizácie procesov sa
vám osvedčilo. Dnes sa touto
cestou vydávajú úplne všetci.
Aké kroky teraz podniknete,
aby ste o tento svoj náskok
neprišli?
Priznám sa, že nerozmýšľam úplne takto. Myslím si, že sme v takej
fáze zrelosti, že „súťažíme“ oveľa
viac sami so sebou než s inými. Je
pre nás principiálne dôležité, aby
sme boli zajtra lepší ako dnes, aby
sme rozumeli smeru, ktorým ukazuje „duch doby“, a aby sme mali
veľkú vnútornú silu a energiu hýbať
sa tým správnym smerom rýchlo
dopredu. A čo je tým smerom? Ak
to veľmi zjednoduším, s plným uvedomením si množstva nedostatkov,
ktoré máme, chceme, aby zážitok
každého klienta mal stále viac parametre excelentnosti. Spôsob, akým
vytvárame produkty, služby a ako
reagujeme v rôznych situáciách,

ktoré klient s nami dennodenne
zažíva, by nemal byť dielom náhody. Máme v banke profesionálnych dizajnérov tejto skúsenosti
a používame veľmi sofistikované
metódy tohto dizajnu. Musíme byť
pripravení vyhľadávať a poskytovať
našim klientom nové služby s pridanou hodnotou, a to aj nad rámec
klasického bankovníctva. Našou
ambíciou je vytvoriť takú skúsenosť a ekosystém, ktoré presahujú
zažitú predstavu bankovníctva, aby
sme sa stali súčasťou každodenného života našich klientov a aby už
nechceli byť bez nás.

Kto je
Michal Liday

Od roku 2015 je predsedom
predstavenstva a generálnym riaditeľom Tatra banky.
V banke začal pracovať na pozícii riaditeľa pobočky v roku
1997. Vyštudoval matematiku a výpočtovú techniku na
Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a následne pokračoval na doktorandskom
postgraduálnom štúdiu na
E ko n o m i c ke j u n i ve r z i te
v Bratislave so špecializáciou
kvantitatívne metódy v ekonómii. Vzdelanie si rozšíril
na Mankato State University
v Minnesote (USA), City
University v Londýne (VB)
a Harvard Business School
v Bostone (USA).
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ÚROKOVÉ SADZBY

KREDITNÝCH KARIET
SA BLÍŽIA K ZÁVRATNÝM 20 %
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Kreditné karty sú užitočný finančný nástroj. Pri ich používaní
prostriedky nečerpáme z vlastného účtu, ale priamo z banky. Aby
sme sa zbytočne nezadlžili, potrebné je poznať, ako fungujú.
ri nedodržaní splatnosti požičaP
nej sumy sa nám totiž po bezúročnom období začnú pripočítavať
štandardné úrokové sadzby, ktoré
u bežných kreditiek aktuálne dosahujú až takmer 20 % ročne. Prečo
sú také vysoké?
Hlavne nezabudnúť
na termín splatnosti

Kreditné karty prispievajú k nášmu
komfortu pri platení a mnohí si
život bez nich nevedia takmer
ani predstaviť. Iní ich zase príliš
neobľubujú, keďže platby kreditnou kartou sa niekedy dokážu
poriadne predražiť. Výhodou je,
že financie sa dajú čerpať do výšky nastaveného limitu, či už na

online nákupy, rezervácie ubytovania, leteniek alebo na čokoľvek
iné, pričom požičané finančné
prostriedky od banky je potrebné splatiť do termínu zúčtovania.
V opačnom prípade za nesplatenú
sumu nabiehajú za každý deň vysoké úroky.
Peniaze, ktoré klient čerpá v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, stačí zvyčajne vrátiť okolo
15. až 21. dňa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti stanoví banka v závislosti od typu kreditnej
karty. Dlžnú sumu môže klient
uhradiť jednoducho cez internetbanking či mobilnú bankovú
aplikáciu na účet danej banky,

alebo tak urobí osobne v ktorejkoľvek bankovej pobočke.
Bezúročné obdobie
netrvá večne

„Bezúročné obdobie, ktoré zvyčajne
trvá 45 až 50 dní, termín splatnosti, ako aj výška minimálnej splátky,
ktorá bežne predstavuje 5 % z čerpanej sumy alebo 5 % z úverového
rámca, je nastavená rôzne v závislosti od konkrétnej karty,“ približuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne
Marta Cesnaková. „V Tatra banke je
povinnosťou klienta uhradiť minimálne 5 % dlžnej sumy do 17. dňa
nasledujúceho mesiaca pri kreditnej karte Visa štandardná alebo
do 21. dňa nasledujúceho mesiaca
v prípade kreditnej karty Visa zlatá a Visa Platinum. Do daného dňa
čerpá klient finančné prostriedky
bezúročne,“ opisuje PR manažérka
Tatra banky Nadežda Palušová.

Bezúročné obdobie
trvá 45 až 50 dní,
potom je už
potrebné platiť.
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Základný aj sankčný
úrok nabiehajú
na dennej báze.

Vo všeobecnosti platí, že počas
bezúročného obdobia môže klient
využívať peniaze banky zadarmo.
Stačí, ak celú dlžnú sumu splatí
najneskôr do vopred stanoveného termínu. Pozor však na výbery hotovosti z bankomatu. Tie sú
u kreditných kariet zvyčajne spoplatnené aj v bezúročnom období.
Existujú však výnimky, keďže niektoré banky ponúkajú aj kreditky
s možnosťou výberu hotovosti
z bankomatu zadarmo.
Kedy sa kreditka predraží

Pre disciplinovaných klientov
splátky kreditných úverov nebývajú problém. Nevýhodnými sa
stávajú až pri nedodržaní hraničného termínu splatnosti. Ak
klient nedorovná účet a nesplatí
požičané peniaze banke do termínu splatnosti, za každý deň
sa mu z nesplatenej sumy pripočítavajú úroky. Výška úrokov je
v niektorých bankách známa aj
ako „poplatok za komfort“. Ak sa
klient ocitne vo finančnej tiesni
a nie je schopný splatiť celkovú
požičanú sumu z kreditnej karty, banky požadujú splatiť aspoň
minimálnu požadovanú sumu.
Jej výška závisí aj od nastavenia
úverového rámca, do výšky ktorého klient môže čerpať finančné
prostriedky.
V prípade, že na splátky nechcete myslieť, stačí si s bankou dohodnúť aspoň splácanie povinnej
minimálnej splátky bezhotovostným odpísaním peňažných prostriedkov z vášho účtu. V prípade,

že v mesiaci nesplatíte z kredit- úveru je 19,5 % ročne. „V prípaného úveru nič, teda ani povinnú de VISA Gold je to 13,5 % ročne,
minimálnu splátku, banky vám respektíve zvýhodnená sadzba
k základnému úroku, ktorý je už 12,5 % ročne z nesplatenej sumy
sám osebe dosť vysoký, a u nie- čerpania,“ uvádza M. Cesnaková
ktorých sa šplhá až ku 20 %, pri- zo Slovenskej sporiteľne. Pre popočítajú aj legislatívne stanovený rovnanie, úrokové sadzby v Tatra
úrok z omeškania vo výške ďal- banke sú v prípade kreditnej karty
ších 5 % k štandardnej úrokovej Visa štandardná 18,8 %, Visa zlasadzbe. Nazýva sa aj sankčný tá 14,9 % a Visa Platinum 10,9 %.
úrok a spolu so základným úro- „Tieto úroky začínajú nabiehať
kom nabieha na dennej báze.
klientovi po skončení bezúročného obdobia, čiže od 18. dňa nasledujúceho mesiaca za predpokladu,
Úroky sa blížia k 20 %
V Slovenskej sporiteľni je štan- že klient nesplatil 100 % čerpanej
dardná úroková sadzba kreditných sumy,“ dopĺňa N. Palušová z Tatra
kariet nastavená takmer vo výške banky.
20 %. Ide o klientov, ktorí vlastnia a používajú kreditnú kartu „Ak klient nesplatí minimálnu
VISA Classic, kde úroková sadzba sumu splátky, v prípade krátkodoza nesplatenú časť kreditného bejšieho omeškania si môže banka
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Bankám chýba
tlak zo strany
spotrebiteľov.

uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie v sume 8 eur,“ vysvetľuje
M. Cesnaková.
Zároveň dodáva, že legislatívne
stanovený úrok z omeškania 5 %
ročne si banka uplatňuje iba v prípade dlhodobého omeškania a
nesplatenia celej pohľadávky, kde
sa v tomto prípade na rozdiel od

zásadné zníženie úrokových sadzieb na kreditných kartách, je
logické, že banky si stanovujú ich
výšku, aby boli čo najviac ziskové. Na tomto tvrdení sa zhodujú
viaceré banky. „V súčasnosti nepociťujeme tlak od spotrebiteľov
na zníženie úrokových sadzieb
pre kreditné karty, ani neposkytujeme kreditné karty v rámci
balíkov, resp. kreditné karty nie
iných bánk prestáva pripočítavať sú predávané k iným produktom,“
potvrdil PR manažér VÚB banky
štandardný úrok.
Dominik Miša. Rovnaký pohľad
„zdieľa“ aj PR manažérka Tatra
Dôvodom je chýbajúci
tlak od spotrebiteľov
banky N. Palušová. Podľa nej
O tázka znie, prečo sú úroko- Tatra banka v súčasnosti nezav é s a d z b y k re d i t ný c h k a r i e t znamenáva žiadne výrazné tlaky
omnoho vyššie než u ostatných zo strany spotrebiteľov na znížeúverových bankových produk- nie úrokových sadzieb na kredittov. Keďže klienti nepožadujú ných kartách.

7 rád, ako používať kreditku efektívne a bez zadlženia sa
1. Dávajte si pozor na výber peňazí z bankomatu kreditkou. U väčšiny klasických
kreditných kariet sú výbery z bankomatu
spoplatnené.			
2. Výpisy z účtov nevyhadzujte hneď, naopak,
pravidelne si ich kontrolujte.		
3. Cieľom je mať prehľad o tom, aké sumy ste
zaplatili vašou kreditkou, a v prípade nezrovnalostí čo najskôr informujte svoju banku,
aby preverila transakciu.		
4. Urobte si poznámku, aby ste celkovú sumu
požičaných peňazí zaplatili do dátumu
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splatnosti. Len tak sa vyhnete zbytočne
drahým úrokom.			
5. Aj keď podmienkou banky je splatenie minimálnej sumy, najlepšie urobíte, ak splatíte celú požičanú sumu.		
6. Nastavte si na vašom bežnom účte 100 %
inkaso, čím si zabezpečíte, že dlžnú sumu
na kreditnej karte vždy splatíte v bezúročnom období.			
7. Berte na vedomie, že v prípade nesplatenia
ani minimálnej sumy sa vám ku klasickému
úroku pripočíta za každý deň ešte sankčný
úrok vo výške 5 % ročne.
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AUTOMATIZOVANÁ AKTUALIZÁCIA
ÚDAJOV Z POISŤOVNE
Webové služby, ktoré poskytujú
konsolidované dáta zo systémov
poisťovní do maklérskych systémov.

ÚDAJE
Z POISŤOVNÍ

KONSOLIDOVANÉ
DÁTA

Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk
www.positive.sk/CentralDataAPI
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NASTAL ČAS SPLÁCANIA
ODLOŽENÝCH ÚVEROV,
PRIBLIŽNE 5 % KLIENTOV MÁ PROBLÉM
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Odklad splátok úverov pomohol najmä tým, ktorí počas pandémie
prišli o svoje príjmy. Mnohým sa aktuálne končí deväťmesačný
odklad, a podľa najnovšej analýzy Slovenskej bankovej asociácie
(SBA) sa až 95 % klientov postupne vracia k splácaniu svojich úverov.
Znamená to, že podľa SBA má problém približne 5 % domácností.
o odklad splátok si ku
Žnežiadosť
koncu leta 2020 podalo viac
140-tisíc fyzických osôb a vyše
8-tisíc firemných klientov. Väčšina
z nich požiadala o odklad splátok
na maximálne obdobie 9 mesiacov.
Výsledkom šiestich prieskumov
je mierny optimizmus

Rovnako Národná banka Slovenska
(NBS) počas minulého roku pozorne
sledovala situáciu finančného stavu
zadlžených domácností. Doposiaľ
vykonala spolu šesť reprezentatívnych prieskumov o tom, ako domácnosti vidia šance znovu si plniť svoje záväzky voči bankám po skončení
splátkového moratória.

počtu ľudí s problémom začať splácať. Podľa výsledkov posledného
prieskumu riadne splácanie neočakáva asi 7,3 % domácností. V praxi to predstavuje približne 0,7 %
z celkového objemu retailových
úverových klientov.
Skutočnosť je zatiaľ lepšia,
ako predpokladali

nič zásadne negatívne. Odklady
splátok začali exspirovať už skôr na
konci minulého roku a pozorovaná
situácia je o niečo lepšia, ako sme
pôvodne predpokladali. Nevyzerá to
zatiaľ na zásadný problém,“ opisuje
dianie na úverovom trhu PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

V Slovenskej sporiteľni ku koncu jaMierny optimizmus zdieľajú aj ban- nuára evidovali už 60 % domácnosky, ktoré aktuálnu situáciu označu- tí, ktorým sa skončil odklad splátok.
jú za udržateľnú. „Na začiatku roku „Klienti v drvivej väčšine prípadov
2021 sa neudialo v tejto súvislosti nabehli na štandardné splácanie, iba

Hoci Slovensko naďalej bojuje proti
pandémii koronavírusu, podľa posledného prieskumu NBS analytici
nepredpokladajú zásadný nárast

Banky sú pripravené
pomôcť klientom
formou individuálnych
riešení.
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Čistý zisk bankového
sektora sa vlani
prepadol o tretinu.

menej ako 5 % z nich má problémy
s dodržiavaním splátkového kalendára,“ približuje hovorkyňa Slovenskej
sporiteľne Marta Cesnaková.
Štvrtinová splátka
pre domácnosti

Banky už od začiatku odkladov prispôsobili politiku úverovania vzniknutej situácii a posilnili aj procesy
monitoringu a riadenia, aby dokázali operatívne a v predstihu reagovať na možné negatívne scenáre. riešenie v zmysle bankovej reguláPre klientov, ktorí majú problém cie môžu klienti až do 30. júna tohúver znovu začať splácať, prinášajú to roka.
vlastné riešenia. „Klientom, ktorí
po odklade nedokážu začať splácať Existujú aj ďalšie možnosti
svoje úvery v plnej výške, sme pri- O reštrukturalizáciu splátok môžu
pravení vyjsť v ústrety. Splátku úve- požiadať aj klienti Poštovej banky.
ru im na obdobie troch až šiestich „Všetko bude závisieť od možností
mesiacov znížime len na štvrtinu. klienta. V hre je možnosť ďalšieho
Je to pre nich cesta, ktorou sa po- odkladu splátok, ak situácia neustupne dokážu vrátiť do normálu,“ možní iné riešenie. Tento odklad
vysvetľuje M. Cesnaková.
však už bude viditeľný v úverových registroch,“ tvrdí hovorkyňa
Aj Tatra banka je pripravená svojim Poštovej banky Lýdia Žáčková. VÚB
klientom, ktorí sa nevedia po od- banka ponúka klientom, ktorým
klade vrátiť k plnej výške splácania, sa skončil legislatívny odklad splána päť mesiacov znížiť minimál- cania, viacero možností. „Okrem
nu splátku na 25 % tej pôvodnej. štandardného odkladu je to predĺ„Zároveň sme pripravení pomôcť ženie splatnosti či odklad splácania
im prostredníctvom individuál- istiny. Pre klientov sme pripravili aj
nych riešení,“ pripomína hovorky- špeciálny formulár na našom webe,
ňa Tatra banky Zuzana Žiaranová. kde môžu klienti s problémom začať
Túto možnosť využíva viacero splácať oznámiť a opísať svoju situáklientov. „Z tých klientov, ktorí ciu,“ opisuje D. Miša.
mali problém vrátiť sa k štandardnému splácaniu, majú približne tri Stabilita finančného sektora
štvrtiny nastavenú individuálnu by nemala byť ohrozená
reštrukturalizáciu so svojou ban- Banky preventívne vytvárajú rekou a pokračujú v splácaní s nový- zervy na možné zlyhania úverov
mi podmienkami,“ spresnil hovorca v budúcnosti. Podľa ostatnej Správy
NBS Peter Majer. Banky tak preu- o finančnej stabilite od NBS si bankazujú snahu pomôcť svojim klien- ky do konca septembra 2020 na
tom, keďže požiadať o individuálne tento účel odložili v čistom 296

Zápis
v úverovom registri

Klienti, ktorí požiadali o 9-mesačný odklad splátok podľa
zákona Lex Korona, nebudú
vedení v úverovom registri.
Pokiaľ však klient po skončení odkladu splátok nedokáže
splácať úver a požiada o zníženie splátky, táto informácia už
podľa platnej legislatívy musí
byť zapísaná do úverového
registra. Tento krok by si mal
preto každý dôkladne zvážiť,
keďže v budúcnosti to môže
klientovi znížiť dostupnosť
ďalšieho úveru.

miliónov eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje
nárast o 157 %. Minulý rok banky
vytvorili viac opravných položiek
ako v rokoch 2018 a 2019 spolu.
Banková rada NBS síce očakáva, že
pandemická kríza bude mať určité
negatívne dôsledky pre solventnosť
domácností a firiem, no nie takého
rozmeru, aby to ohrozovalo stabilitu finančného sektora.
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BANKA BUDÚCNOSTI VYUŽIJE
PRODUKTY TECHNOLOGICKÝCH
GIGANTOV A SAMA SA BUDE
STARAŤ „LEN“ O KLIENTOV
Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Mnohokrát sa už objavili negatívne predpovede ohľadne budúcnosti
bánk. Už v 90. rokoch minulého storočia sa hovorilo, že „bankovníctvo
je nevyhnutné, banky však nie“. Vďaka rozmachu finančných technológií
a inovácií, ktoré poskytujú nové skúsenosti zákazníkom v digitálnom
prostredí, vyzerajú typické banky zastaralo. Súčasne sa technologické
giganty, ako Apple, Tencent a Alibaba rýchlo presúvajú do oblastí,
ktoré boli až doteraz späté výhradne s finančnými inštitúciami.
äčšina bánk mešká na digitálny
VNapriek
večierok. To je zrejmé každému.
zjavným výzvam sú však
predpovede o zániku bánk značne prehnané. Ak budú mať banky
odvahu robiť správne rozhodnutia,
čaká ich svetlá budúcnosť.
Banka v digitálnom svete

Podľa názoru magazínu Financial
Report, aby bola banka budúcnosti úspešná, musí sa zamerať
predovšetkým na uspokojenie potrieb svojich klientov. Budúcnosť
patrí bankám, ktoré pochopia, že
rastúci digitálny dopyt klientov
neuspokoja jednoduchým rozšírením svojej činnosti o jedno
IT oddelenie.
Zvýšené očakávania digitálnych
zážitkov od klientov a veľa príležitostí, ktoré nové technológie
poskytujú, si vyžadujú otvorený
obchodný model s ostrým zameraním sa na hlavnú silu banky –
obsluhu klientov.
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Väčšina bánk bola zvyknutá budovať svoje vlastné systémy pokrývajúce veľkú časť hodnotového reťazca, aby splnili príležitosti
a výzvy, ktoré predstavuje digitalizácia. Preto dnes väčšina bánk vyvíja v podstate rovnaké technológie a digitálne riešenia ako ich
konkurencia.

Tento starý model zjavne nie je dlhodobo udržateľný, pretože mnohé
štúdie ukazujú, že približne 80 %
ročných rozpočtov IT v európskych
bankách sa používa výlučne na prevádzku a údržbu starých IT systémov. Zostáva tak len málo zdrojov
pre skutočné inovácie a snahu bojovať s tvrdou konkurenciou v podobe fintech spoločností a technologických gigantov.

Banky meškajú na
digitálny večierok.

„Teraz môžete za šesť mesiacov vybudovať novú banku s pomocou
spoločností, ktoré sa špecializujú
na finančné technológie,“ povedal
pre portál Global Finance prezident spoločnosti Virtusa Digital
Strategy Group Raj Rajgopal.

Je však veľmi neefektívne, aby každý robil to isté, ale napriek tomu sa
týchto pretekov zúčastňuje väčšina
bánk. Najlepší však môže byť len
jeden, tak prečo nevyužiť služby
ponúkané najlepšími poskytovateľmi namiesto masívnych investícií
do vlastného vývinu technológií?

Maják v digitálnom mori

Je viac ako pravdepodobné, že
banka budúcnosti si nebude musieť mnohé z technológií vyvinúť
sama. Bude však musieť pomáhať
svojim klientom prechádzať čoraz zložitejším svetom aplikácií
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a inteligentných fintech systémov,
výberom tých najlepších riešení
v čo najefektívnejšom balení.
Dodržiavaním takéhoto modelu
trhu môžu banky vybudovať nízkonákladovú, flexibilnú a zároveň
modernú zákaznícku skúsenosť.
Flexibilita otvoreného modelu
uľahčuje pridávanie nových služieb bez zbytočného zvyšovania
nákladov a zložitosti z pohľadu
používateľov.
Pre banky je ich hlavnou kompetenciou poskytovanie služieb
klientom. Spôsoby zamerania sa
na klienta sa však až príliš často
spoliehajú na zastaranú IT infraštruktúru. V dobe, ktorej dominujú
flexibilné technológie a cloudové
riešenia, nedáva zmysel, aby sa
veľa bánk stále spoliehalo na staré
zaužívané systémy.
Keď banka prejde na otvorenejší model, získa nielen výhodu

väčšej flexibility, ale aj zníži ná- V Indii ide o boj medzi spoločnosklady. Banka tiež vytvára oveľa ťami WhatsApp a Google,“ uviedol
pevnejší základ pre budovanie dl- pre portál Global Finance Edward
hodobých výhod pre obe strany. Maslaveckas, spoluzakladateľ spoPrevádzka prostredníctvom otvo- ločnosti Bud, technologickej platrenej platformy odstraňuje nut- formy spolupracujúcej s bankami.
nosť propagácie vlastných produk- „Aj na trhoch, ako je Brazília, kde
tov a služieb, a vytvára základ pre pre nových účastníkov nie je ľahké
skutočné uprednostnenie záujmu získať bankovú licenciu, existujú
klientov, čo je jasným predpokla- neobanky, ako Banco Original aledom dlhodobého úspechu na trhu. bo Nubank a komunita viac ako
200 fintechov.“

Víťazmi sa stanú tí,
ktorí sa zamerajú na
poskytovanie riešení
šitých na mieru.

Tie banky, ktoré sa odvážia skončiť
s vlastným vývojom technológií
a stanú sa skutočne otvorenými
bankami fungujúcimi na báze platforiem, majú pred sebou svetlú
budúcnosť. Vďaka príchodu cloudových riešení táto budúcnosť nie
je vôbec ďaleko.
Konkurencieschopné banky

O tvorené bankovníctvo je celosvetový trend. „Existuje v Číne
s Alipay a v Afr ike s M-Pesa .

Banky majú veľkú príležitosť konkurovať fintechu a veľkým technologickým spoločnostiam, pretože
majú zdroje, a tiež veľké a lojálne
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zákaznícke základne. Ale tieto silné základy sa môžu ľahko zosypať,
ak budú banky tvrdohlavo trvať na
budovaní svojich vlastných systémov, produktov a riešení.
Víťazmi sa stanú tí, ktorí sa zamerajú na poskytovanie riešení
šitých na mieru a uspokojovanie
potrieb jednotlivých klientov. To
je možné dosiahnuť iba spoluprácou so špecializovanými partnermi, z ktorých každý dodáva banke
niektoré čiastkové prvky. Tie potom vďaka vzájomnej integrácii
vytvoria spolu jedinečný zážitok pre klienta s čo najmenšími
nákladmi.
Všeobecne sa predpokladá, že
banka budúcnosti bude schopná
maximalizovať prehľad a výnosy zákazníkov pomocou analýzy veľkých dát. Ak chceme nahliadnuť do budúcnosti, pozrime
sa na Čínu. Mobilné platby tam
úplne zatienili platenie hotovosťou. Mávnutím smartfónu je

Aby si banky udržali
svoje postavenie,
budú musieť konať
strategicky.

možné zaplatiť aj u pouličných
predavačov.
Podľa štatistického portálu eMarketer sa viac ako 90 % platieb za minulý rok uskutočnilo prostredníctvom
Alipay, platobnej platformy, ktorú
vlastní elektronický gigant Alibaba,
alebo prostredníctvom TenPay, platobnej platformy, ktorú spustil čínsky zábavný gigant Tencent.
„Alibaba a Tencent vytvárajú budúcnosť bankovníctva,“ hovorí
R. Rajgopal a dodáva: „Všetky služby v Číne budú uskutočňované prostredníctvom nich, čo im umožní
prístup k cenným údajom o zákazníkoch. Vedia o vás všetko.“

Pridaná hodnota je základ

Aby si banky udržali svoje miesto
na vrchole pyramídy, musia vyvinúť komplexné stratégie pre
všetky piliere budúcej banky založenej na ekosystémoch a prijímať kritické rozhodnutia o svojej
budúcnosti.
Mali by preskúmať svoju pozíciu
v každej klientskej kategórii a nájsť
príležitosti na speňaženie vzťahov
prostredníctvom novej pridanej
hodnoty pre každú kategóriu. V expandujúcom svete produktových
špecialistov, agilných platforiem
a dôvtipných agregátorov musia
banky pri budovaní svojej budúcnosti konať strategicky.

Ako bude vyzerať banka budúcnosti?
„Banka budúcnosti bude vo svojej podstate sociálna a bude využívať digitalizáciu na spojenie
cieľových skupín. Pre zákazníkov bude stále
existovať potreba banky, a príležitosťou pre banky je vytvoriť v bankovníctve platformy, akou je
napríklad Apple Store, ktoré spájajú ekosystémy
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klientov. Malé a stredné podniky a korporácie
zase budú od banky vyžadovať vytvorenie lepších nástrojov na správu a finančné riadenie
pomocou údajov, aby mohli lepšie segmentovať
a distribuovať svoje produkty zákazníkom,“ hovorí E. Maslaveckas.
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BANKY · Hovorievalo sa, že praktický človek číta len vkladné knižky, dnes to už neplatí

KEDYSI OBĽÚBENÉ VKLADNÉ
KNIŽKY DEFINITÍVNE KONČIA,
PREVALCOVALA ICH DIGITALIZÁCIA
BANKOVÝCH SLUŽIEB
Autor: Vladimír Pisár
Foto: Slovenská sporiteľňa

Vkladné knižky nemali dlho medzi sporiacimi produktmi konkurenciu.
Takmer dve storočia sa tešili mimoriadnej popularite. Od roku 1841
aj na Slovensku, keď na prvú knižku na našom území vložil gróf
Jozef Ziči dvadsať zlatých. Ešte v roku 2014 bolo na vkladných
knižkách uložených 11 % všetkých bankových vkladov. Po vyše
šiestich rokoch ich už žiadna banka neponúka, dosluhujú.
Proklientsky bankový produkt

Dnes by sme nazvali proklientsky
orientovanou službou to, ako prvé
banky už v 18. storočí začali do listiny veľkosti dnešného pasu vkladateľom zapisovať údaje, ktoré boli
dovtedy vedené len v záznamoch
finančného domu.
Klienti tak mali prehľad o vkladoch
a výberoch, o sume zostatku či o úročení. Knižka zároveň slúžila aj na
identifikáciu osoby oprávnenej zaobchádzať s financiami až do výšky
naposledy uvedeného zostatku.
Vkladné knižky na doručiteľa boli
veľmi populárne ešte nedávno, na
Slovensku sa prestali vydávať v roku

2001, a do konca roka 2003 bolo
potrebné tieto anonymné vklady
vybrať, alebo priradiť k takejto knižke osobné údaje.
Vytlačila ich digitalizácia

Nevýhodou bolo, že klient musel
založenie, vklady, výbery či zrušenie
knižky vykonať osobne v pobočke
banky. Negatívny pocit sa stupňoval hlavne v posledných rokoch, keď
finančné inštitúcie intenzívne investovali do digitalizácie. Klientom
priniesli moderné riešenia pre spravovanie financií cez počítač či mobilné zariadenia.
S rozvojom online bankovníctva slovenské banky ukončovali

Historicky
najobľúbenejší
bankový produkt
dosluhuje.

predaj kedysi populárneho typu
produktu. „Vďaka digitalizácii záujem o tradičné vkladné knižky
klesá, a tento produkt, ktorý bol
historicky najobľúbenejším, sa postupne dostáva na okraj,“ povedal
o dôvodoch vyradenia z ponuky
riaditeľ odboru správy majetku
klientov Slovenskej sporiteľne
Michal Orlovský.
Knižky prestala SLSP predávať
1. októbra 2020 ako posledná banka na Slovensku, a hviezde sporiacich produktov vystrojila zaujímavú rozlúčku. Symbolickú poslednú
vkladnú knižku poslala koncom
januára 2021 stratosférickým balónom až takmer do kozmu.
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Rôzne typy
vkladných knižiek

Podľa majiteľa: na doručiteľa alebo na meno.
Podľa výpovednej lehoty:
bez alebo s výpovednou lehotou.
Iné typy vkladných knižiek:
devízové, výherné a vkladné
knižky pre deti.

Prvé zlaté na knižke
ich mala v ponuke takmer 180 rokov.
V Bratislave, L evoči, Banskej Väčšina bánk ich postupne prestala
Bystrici a Trnave služby sporenia už predávať od roku 2014 – 2015.
od 20. rokov 19. storočia poskytovali pobočky Erste österreichische „Vkladné knižky sme ponúkali do
S p a r - C a s s e . Z n e j s a v ro k u roku 2014. S rozširujúcou sa ponu1825 osamostatnila v Bratislave kou iných sporiacich alebo investičSlovenská sporiteľňa.
ných produktov, s vyšším úročením
a jednoduchšou správou, ako aj
Bratislavská sporiteľňa bola založe- s nástupom elektronického banná v roku 1841 a uviedla sa aj spo- kovníctva, postupne stratili svoje
riteľničnou knižkou. V prvých ro- opodstatnenie. Vkladné knižky sme
koch prijímala vklady len do 2 000 zrušili úplne v roku 2016,“ napísala
zlatých, a to s progresívnym úroče- hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.
ním. Sumy do 100 zlatých sa úročili
4 %, od 101 do 1 000 zlatých 3,5 % Špecifický druh cenného papiera,
a vklady od 1 001 do 2 000 zlatých ktorým vkladná knižka je, prežil
mali úrok 3 %. Neskôr sa úrok zjed- na našom území búrlivé časy, burnotil na 4 % a začali sa akceptovať aj žoázne revolúcie roku meruôsmesumy nad 2 000 zlatých, pri ktorých ho, osmanské vojny v Európe na
mohlo riaditeľstvo uzatvárať zvlášt- prelome 19. a 20. storočia, vznik
ne úrokové sadzby.
ČSR aj dve ničivé svetové vojny, nežnú revolúciu či rozdelenie
Československa. A zvládla aj vznik
Nové sa už nevydávajú
Na Slovensku v súčasnosti pôsobia Európskej únie, aj vstup Slovenska
banky, ktoré nikdy vkladné knižky do eurozóny. Teraz prichádza poneponúkali, ale aj sporiteľňa, ktorá stupný koniec vkladnej knižky.

Vkladné knižky
prežili búrlivé časy,
nezvládli však
digitalizáciu.

„Nové vkladné knižky OTP Banka
prestala predávať od 1. októbra
2016. Vkladné knižky vydané pred
týmto dátumom môžu klienti
naďalej používať, a momentálne
ešte nie je rozhodnuté o definitívnom ukončení ich používania.
Klientom, ktorí hľadajú možnosti
pravidelného sporenia a výhodného zúročenia svojich prostriedkov,

ponúkame sporiaci účet k bežnému
účtu,“ informoval Robert Varsányi
z OTP Banky Slovensko.
V období socializmu bola vkladná knižka v podstate jediným
sporiacim produktom. Z tej doby
pochádza aj obľúbená anekdota:
„Praktický človek číta iba vkladné
knižky.“ Zdá sa však, že tretiu dekádu 21. storočia už neprežije. Pritom
ešte v roku 2014 mali Slováci vyše
11 % všetkých vkladov v bankách
práve na vkladných knižkách.
Okamžité zrušenie nehrozí

Hoci v súčasnosti už v ponuke nie sú,
banky určite neuvažujú o ich okamžitom zrušení. Stále ich totiž používa mnoho ľudí a združujú pomerne
veľké percento vkladov. „Z celkového
počtu klientov VÚB banky má vkladnú knižku približne 15 % klientov. Od
15. júna 2019 banka už nezriaďuje
nové vkladné knižky. Priemerná výška vkladu na vkladnej knižke predstavuje sumu 1 500 eur,“ povedal PR manažér VÚB banky Dominik Miša.
Kedysi najobľúbenejší sporiaci
produkt je určený na dobehnutie,
nedokáže konkurovať digitálnym
finančným produktom. V čase, keď
si založíte účet bez návštevy banky,
rušia sa pobočky, hypotéku vybavíte
cez počítač a investujete priamo zo
svojho mobilu, by si papierovú knižku vyberalo čoraz menej ľudí.
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AŽ 200-TISÍC VODIČOV
NEMÁ ZAPLATENÉ PZP.
NEODRÁDZA ICH ANI
TROJTISÍCOVÁ POKUTA
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Unshplash

Na slovenských cestách sa stále pohybujú desiatky tisíc
vozidiel, ktorým chýba povinné zmluvné poistenie (PZP).
Ako postupovať, ak vinníkom vašej dopravnej nehody je
práve takýto vodič, navyše ak z miesta nehody utečie?
odičovi, ktorého polícia dodaVza nezaplatenie
točne chytí, však okrem sankcie
zákonnej poistky,
hrozí pokuta za útek z miesta dopravnej nehody vo výške 1 300 eur
a zákaz viesť motorové vozidlo na
1 až 5 rokov.
Nepoistených vozidiel
môže byť až 200-tisíc

Hoci sú legislatívne podmienky
jasné, stále sa nájde vysoké percento vodičov, ktorí túto zákonnú
povinnosť ignorujú. Riziko poškrabaných dvier, poškodenej karosérie, spätného zrkadla či väčších
škôd hrozí kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše v mnohých prípadoch
sa stáva, že vinník utečie, a poškodený musí poistnú udalosť riešiť

Stále existuje
veľa vodičov,
ktorí zákonnú
povinnosť ignorujú.
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sám. Na Slovensku existuje viac
ako 200-tisíc vozidiel, ktoré nemajú uzatvorené PZP. Vyplýva to
z porovnania počtu evidovaných
vozidiel a údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP).
Kým ku koncu minulého roku štát
evidoval 3,3 milióna automobilov,
Slovenská kancelária poisťovateľov evidovala v tom istom mesiaci
len 3,1 milióna poistených vozidiel. „Podľa posledných údajov
preto odhadujeme na Slovensku
viac ako 6 % vozidiel bez povinného zmluvného poistenia,“ myslí
si špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz Helena
Kanderková.
Neochota platiť alebo
nepochopená povinnosť

Podľa poisťovní existuje okrem
neochoty a neschopnosti zaplatiť
zákonné poistné hneď niekoľko
ďalších dôvodov, prečo niektorí vodiči jazdia bez PZP. „Jedným z nich
môže byť nesprávne pochopená
povinnosť evidencie vozidiel. V takomto prípade si vlastník myslí, že
vozidlo na neho už napísané nie je,

Čo je to povinné
zmluvné poistenie?

Uzatvorenie PZP je zákonnou
povinnosťou každého vodiča,
ktorý vlastní motorové vozidlo. Za nesplnenie tejto povinnosti mu hrozí pokuta. Ak
by vodič bez uzatvoreného
PZP spôsobil pri vedení takéhoto vozidla škodu inému
účastníkovi cestnej premávky,
náhradu za škodu musí zaplatiť z vlastného vrecka.

aj keď oficiálne je stále evidovaný
ako jeho vlastník,“ uvádza riaditeľ
marketingu a komunikácie poisťovne AXA v Českej republike a na
Slovensku Oskar Sekereš. Okrem
toho problémom môžu byť aj vlastnícke vzťahy. „Stáva sa napríklad,
že v prípade dedičského konania je
poistenie pôvodného majiteľa vozidla ukončené, pričom jeho nový
vlastník si ho následne nepoistí,“
dodáva odborník.
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Ak vinník ujde
z miesta nehody,
volajte políciu.

nepoistený vinník zostane na mieste z miesta nehody, môžu mu navyše
nehody, pretože bude niesť osobnú stanoviť pokutu od 300 do 1 300 eur
zodpovednosť za náhradu vzniknu- a zakázať viesť motorové vozidlo na
tej škody. „Ak škodu spôsobí vozidlo 1 až 5 rokov. Ak sa však polícii nepobez zaplateného PZP, táto škoda je darí vinníka nájsť, poškodený si musí
poškodenému uhradená z poistného opravu vozidla zaplatiť z vlastného
garančného fondu, ktorý spravuje vrecka. Preto je výhodné mať uzatvoSlovenská kancelária poisťovateľov. rené havarijné poistenie.
Kancelária si následne plnú výšku
škody vymáha od vinníka súdnou
cestou,“ približuje H. Kanderková
Aký je rozdiel medzi
z poisťovne Allianz.

„Vlastníci nepoistených vozidiel by
však mali počítať s tým, že pri nesplnení zákonnej povinnosti im
môže okresný úrad udeliť sankciu. V prípade, že nepoistený vinník
Tá sa môže vyšplhať až do výš- utečie z miesta nehody, je dôležité,
ky 3 320 eur,“ konštatuje hovor- aby poškodený na miesto incidenca Wüstenrot poisťovne Tomáš tu privolal políciu. A to aj v prípaFerenčák. To znamená, že v praxi de, ak odhadovaná škoda je nižšia
môže ísť o poplatok, ktorý je až ako 3 990 eur. Zároveň je vhodné
trojnásobne vyšší ako je priemerné skúsiť osloviť okoloidúcich, či niečo
poistné PZP. „Dôvodom je pokrytie nevideli, pretože každá informácia
nákladov súvisiacich s daným proce- navyše, ako napríklad farba či typ
som a s výplatami škôd z nepoiste- vozidla, alebo opis vodiča, môže poných vozidiel,“ vysvetľuje O. Sekereš. môcť polícii nájsť vinníka.
Čo urobiť, keď vinník
ujde z miesta nehody

Niekedy sa vodiči pod hrozbou pokuty za nesplnenie zákonnej povinnosti, alebo kvôli strachu z prevzatia
zodpovednosti za spôsobenú škodu,
rozhodnú z miesta škody radšej utiecť. Výhodou pre poškodeného je, ak

Riaditeľ Úseku poistných udalostí
poisťovne Generali Juraj Páleš tiež
odporúča, aby si poškodený škody
spôsobené na svojom vozidle dôkladne zdokumentoval. Aj to môže
byť neskôr užitočné pri žiadosti o náhradu škody v poisťovni. V prípade,
že polícia našla vodiča, ktorý ušiel

havarijným a PZP?

Základný rozdiel je v tom, že
PZP je primárne určené na
náhradu škôd, ktoré vodič pri
nehode spôsobí druhému vodičovi. Je dané zákonom, aby
vinník nehody prípadné škody
spôsobené druhým vodičom
nemusel hradiť z vlastného
vrecka, ale z tejto poistky.
Havarijné poistenie je dobrovoľné, kde si rozsah krytia
škôd na vlastné vozidlo vyberie každý podľa svojich preferencií. Mnoho poisťovní dnes
umožňuje postupné pridávanie rizík k PZP až po kompletné havarijné poistenie.
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POISŤOVNE · Pre klienta je kľúčové, aby rizikové životné poistenie bolo nastavené „na mieru“

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE:
DOBA SI ŽIADA DIGITÁLNE RIEŠENIA,
AGENTI VŠAK UPREDNOSTŇUJÚ
OSOBNÝ KONTAKT
Autori: Robert Juriš a Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Rizikové životné poistenie je ako padák. Ak ho človek nemá správne nastavené
v okamihu, keď ho najviac potrebuje, je veľmi pravdepodobné, že neskôr mu už
môže byť nanič. Tento finančný produkt sa radí medzi tie zložitejšie a komplexné
spôsoby zabezpečenia klienta v čase, keď je ešte všetko v najlepšom poriadku
pre chvíle, keď bude potrebovať pomoc. Pozrime sa preto, čo hovoria
zástupcovia poisťovní a finanční agenti na možnosť uzatvoriť si poistnú
zmluvu moderným dištančným spôsobom, teda online a na diaľku.
ložitosť rizikového životného
Zprečo
poistenia je hlavným dôvodom,
sa líšia názory, či je vhodné

aj prostredníctvom takzvaných online porovnávačov. A potom je už len
na nich, aký postup ďalej zvolia.

uzatvárať si ho digitálne na diaľku,
alebo či je nevyhnutný fyzický kontakt s maklérom pre lepšie porozumenie a nastavenie jednotlivých
parametrov produktu.

Uzatvoriť si životné poistenie
na diaľku je v poisťovni Generali
možné už niekoľko mesiacov.

Klienti si môžu vybrať

Existujú tri prístupy

1) Poisťovne väčšinou preferujú
rýchlejšie a v súčasnosti aj bezpečnejšie uzatváranie rizikového
životného poistenia dištančným
spôsobom, presnejšie s využitím
digitálnych technológií.

Je na klientovi, či sa
chce s obchodníkom
stretnúť, alebo využije
videohovor.

2) Na druhej názorovej strane stoja
finanční agenti. Tí sa síce nebránia online nástrojom, ale svorne
tvrdia, že v prípade rizikového životného poistenia je osobný kon- „K tomuto spôsobu uzatvárania žitakt sprostredkovateľa s klientom votného poistenia sme pristúpili aj
priam nevyhnutnosťou.
kvôli nástupu pandémie koronavírusu. Klient má však stále možnosť
3) Klienti si však môžu urobiť obraz zvoliť si formu, akou sa konzultáo možnostiach, ktoré sa im núkajú, cie a podpis zmluvy uskutočnia,“
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vysvetľuje hovorkyňa poisťovne
Katarína Kukurová. Podľa nej je
na rozhodnutí klienta, či sa chce
s obchodníkom stretnúť osobne,
alebo mu viac vyhovuje uzatvorenie poistnej zmluvy na diaľku cez
videohovor. Poisťovňa klientovi
ponúkne oba spôsoby, pričom výber necháva na jeho preferenciách
a rozhodnutí. „Uzatvorenie životného poistenia na diaľku bez potreby podpisu klienta sa u nás aktívne
využíva. Aktuálne tiež pripravujeme možnosť vykonávať zmeny
v zmluvách na diaľku, čiže bez potreby podpisu klienta,“ hovorí ďalej
K. Kukurová.
Nastavili procesy

Aj Komunálna poisťovňa pristúpila počas uplynulého roku k nastaveniu procesov pre uzatváranie
životného poistenia na diaľku bez
nutnosti osobného stretnutia sa so
sprostredkovateľom poistenia a bez
fyzického podpisu klienta. Zmluvy
životného poistenia uzatvárajú
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veľmi podobne, ako to robia v prípade zmlúv o neživotnom poistení.
„Komunikácia medzi oboma stranami prebieha telefonicky alebo
prostredníctvom digitálnych komunikačných nástrojov. Na základe
klientových požiadaviek pripraví
obchodník návrh poistnej zmluvy
a vysvetlí všetky potrebné náležitosti súvisiace s poistkou. Ak klient
súhlasí s návrhom poistnej zmluvy
a v stanovenej lehote zaplatí prvé
poistné prevodom z účtu, poistná
zmluva je uzatvorená,“ hovorí PR
manažérka Komunálnej poisťovne
Viera Puškárová.

iných osôb, a tak klient uvíta detailné osobné poradenstvo. Aj preto stále viac klientov preferuje pri
jeho uzatváraní osobný kontakt,“
konštatuje hovorkyňa poisťovne
Beáta Lipšicová.

Mnohé závisí od veku
klienta, jeho zručností
a dôvery v používanie
digitálnych technológií.

Používajú hybridný model

Rovnako poisťovňa Uniqa umožnila uzatváranie životného poistenia aj na diaľku. „Potrebné je však
povedať, že životné poistenie je vo
všeobecnosti pomerne komplexný
produkt. Nastavuje sa na konkrétnu osobu a jej požiadavky, tak vo
vzťahu ku krytiu rizík, ako aj poistných súm, prípadne dopoistenia

Ako uvádza ďalej, ľudia chcú lepšie
porozumieť produktu, podmienkam poistenia, krytia jednotlivých
rizík a takisto tomu, koľko a za čo
platia. To, či si klient poisťovne
Uniqa zvolí osobný kontakt, alebo
uzatvorenie na diaľku digitálne,
často závisí od veku klienta, jeho

technických zručností a dôvery
v používaní digitálnych technológií. Na uzatváranie životného poistenia však už dnes nemožno nazerať len čierno-bielym spôsobom.
Aj tradiční klienti poisťovne, ktorí
si uzatvorili poistenie prostredníctvom osobného kontaktu, v ďalšej
fáze, takzvanej customer journey,
stále častejšie využívajú digitálne
technológie,“ dodáva hovorkyňa.
Nastavenie „na mieru“

Niektoré ďalšie poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu si však uvedomujú, že rizikové životné poistenie je predsa len zložitejší finančný
produkt, ktorý si vyžaduje väčšiu
pozornosť nielen z pohľadu moderných technológií, ale tiež zo strany
finančných agentov. „Je to produkt,
o ktorom sa klienti radi informujú
osobne. Ide o rozhodnutie plánované na roky. Zároveň jeho nastavenie ‚na mieru‘ je pre klienta kľúčové,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti
Wüstenrot Tomáš Ferenčák.
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POISŤOVNE · Pre klienta je kľúčové, aby rizikové životné poistenie bolo nastavené „na mieru“

Osobný kontakt
je dôležitý pre
vytvorenie dôvery,
ktorá zjednodušuje
obchodné rokovanie.

O rôznorodosti a variabilite životného poistenia hovorí aj zástupca
poisťovne Groupama. „Klient pri
diskusii so sprostredkovateľom
odpovedá na rôzne otázky ohľadom svojich príjmov, výdavkov,
úverových údajov a v neposlednom
rade hovorí aj o svojom zdravotnom stave,“ vysvetľuje PR konzultant poisťovne Ivan Bobošík. Podľa
neho citlivosť dát a zložitosť témy
si vyžadujú osobnú konzultáciu,
ktorá ovplyvní výsledný produkt.

Podľa neho tak finanční agenti môžu vykonať aj identifikáciu
klienta a plniť niektoré z povinností podľa AML. Pandémia totiž značne obmedzila možnosti osobného
stretávania sa a prinútila mnohých
prijať a využívať online nástroje.
Analýzu požiadaviek klienta a navrhovať vyhovujúce produkty dnes
pomáhajú aj porovnávače, podobne ako pri neživotnom poistení.
„Spoločnosť Positive už dnes dis„Uzatvorenie zmluvy o rizikovom ponuje analytickým nástrojom na
životnom poistení si vyžaduje porovnávanie rizikového životného
vytvorenie dôvery medzi porad- poistenia online. Je ním softvéroAgenti sú za osobný vzťah
„Pre poisťovne znamená online com a klientom. Dôvera zrýchľuje vý nástroj ,PositiveLife‘. Záznam
uzatváranie životného poistenia a zjednodušuje obchodné rokova- o sprostredkovaní finančnej služby
veľkú príležitosť v podobe úplne nie. Výskumy ukazujú, že osobný a dokumentáciu súvisiacu s finančnového spôsobu zberu dát, naprí- kontakt zostáva naďalej dôležitým ným sprostredkovaním vie klient
klad prostredníctvom takzvané- nástrojom pre vytváranie dôvery akceptovať online prostrednícho internetu vecí (IoT) cez smart v medziľudských vzťahoch,“ dodá- tvom platformy eZáznam,“ dodáva
hodinky, autá či domy. Práve tieto va Peter Gurecka zo spoločnosti F. Schochmann.
zariadenia poisťovniam prinesú Partners Group SK.
veľmi presné informácie o životnom štýle klientov, čo im umožní Porovnávače prinášajú
Čo je to rizikové
efektívnejšie riadiť svoje obchodné maximálny prehľad
životné
poistenie?
stratégie,“ myslí si konateľ spo- A čo na napredujúcu digitalizáciu
ločnosti Merkury Broker Róbert rizikového životného poistenia
Richtárik.
hovorí šéf softvérovej spoločnosti
Rizikové životné poistenie
Positive? „Napriek argumentom,
slúži na v yk r y tie v ýd av že toto poistenie si nevyhnutne
kov a poskytnutie náhrady
vyžaduje osobné stretnutie, sa rav čase neočakávanej, prípadzantný nástup digitalizácie nevyne tragickej životnej udaRizikové životné
hol ani jemu. To, čo mnohí agenti
losti. Pomôže nielen tomu,
pri životnom poistení z obchodkto si takéto poistenie uzapoistenie je
ného hľadiska považujú za kľúčotvorí, ale aj jeho najbližším,
vé, sa len rozšírilo aj o alternatívu
samozrejme, v závislosti od
predsa len zložitejší
stretávania sa online, napríklad
nastavenia a parametrov
finančný produkt.
prostredníctvom konferenčných
poistenia.
hovorov a podobne,“ myslí si CEO
spoločnosti Filip Schochmann.
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Podľa neho však pre sprostredkovateľov stále zostane dôležitý osobný
kontakt s klientom, no v kombinácii
s využívaním digitálneho prostredia
pre sprostredkovanie finančného
produktu. „Klientom to poskytne
komfort, dostupnosť a čas. Tento
fenomén môže ponúknuť jedine nezávislý finančný poradca, ktorý zastupuje viaceré finančné inštitúcie,“
tvrdí R. Richtárik.
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POROVNÁVAČ RIZIKOVÉHO
ŽIVOTNÉHO POISTENIA
Porovnanie produktov
rizikového životného poistenia online.
Dohodnime si prezentáciu!

KALKULÁCIA POISTNÉHO

PARAMETRE POISTENÍ

ŠTATISTIKY

METODIKA

Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk
www.positive.sk/PositiveLife
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FINANCIE · Práca finančného agenta nie je len o uzatváraní zmlúv

KLIENTI ČASTO ANI NETUŠIA,
ŽE NA SERVIS SVOJICH ZMLÚV
MAJÚ BEZPLATNÝ NÁROK
Autor: Arian Ali
Foto: Shutterstock

Napriek dôležitosti servisu finančných zmlúv klienti väčšinou
ani len netušia, že naň majú nárok. Pritom je zo zákona povinný
a majú ho už zaplatený. Na druhej strane ani samotní finanční
agenti si v niektorých prípadoch neuvedomujú jeho dôležitosť
a prínos pre nich samotných. Kvalitne urobený servis totiž
prináša osoh nielen klientovi, ale aj finančnému agentovi.
Čo to servis na finančnom
trhu vlastne je?

„Servis pokladáme za absolútne
najdôležitejšiu súčasť finančného poradenstva klientov,“ uvádza
finančný analytik OVB Allfinanz
Slovensko Marián Búlik. Napriek
tomu, že väčšina samostatných
finančných agentov na Slovensku
„zdieľa“ túto filozofiu, práca ich
podriadených finančných agentov
niekedy až príliš často skĺzava na
úroveň priameho predaja.
Skutočnou pridanou hodnotou
je však až následná starostlivo sť , k tor ú si k lient , na roz diel od podpisu zmluvy, nevie

Servis je potrebné
vykonávať pravidelne,
minimálne raz
za rok.
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zabezpečiť sám. „Profesionálny,
komplexný a pravidelný ser vis
je nevyhnutný pre dosiahnutie
finančných cieľov klienta,“ tvrdí obchodný riaditeľ FinGO.sk
Marek Gemainer.

Aký je prínos pre klienta?

Servis predstavuje formu dlhodobej starostlivosti o klienta. „Rola
podriadeného finančného agenta
je dlhodobo pomáhať ľuďom s ich
financiami tak, aby mali zabezpečenú dostatočnú finančnú ochranu,
nastavenú tvorbu rezervy na dôchodok a mohli si postupne budovať
majetok,“ vysvetľuje M. Búlik.

Dôležité je v ykonávať ho pravidelne, minimálne raz za rok.
„Zanedbávanie servisných služieb
vedie k nečakaným výdavkom,
a teda k nespokojnosti klienta,“ Pravidelný servis v prvom rade
hovorí okresný riaditeľ spoloč- klientovi šetrí čas a uberá stres.
nosti Servisné Centrum Marek „Finančný agent exkluzívne pre neho
Sekeráš.
filtruje informácie z finančného
Marec 2021

Práca finančného agenta nie je len o uzatváraní zmlúv · FINANCIE

trhu. Klient tak nemusí strácať
energiu jeho sledovaním. Hlavne
však vďaka pravidelnému kontaktu
klient začne rozumieť princípom
trhu a jeho finančná gramotnosť
stúpa,“ konštatuje M. Sekeráš.
„Vďaka priebežnému servisu zmlúv
má klient istotu, že sú jeho finančné
produkty a služby nastavené vždy
výhodne. Finančný trh sa neustále
vyvíja a banky, poisťovne a investičné spoločnosti svoje produkty priebežne upravujú a inovujú. Servis tak
klientovi môže priniesť za tú istú
cenu kvalitnejšie podmienky,“ hovorí M. Gemainer.
Pre agenta to je len
neplatená práca navyše?

v prvom rade profesionálne naplne- Ako často má klient
nie podstaty jeho práce a spokojnosť nárok na servis?
klienta. Kvalitne vykonaný servis V zmysle zákona by každá spoločmôže finančnému agentovi zabezpe- nosť pôsobiaca na finančnom trhu
čiť finančnú odmenu. Najväčším prí- mala v rámci každej uzatvorenej
nosom je však klientom poskytnutá zmluvy aspoň raz ročne vykonať
pozitívna referencia vo svojom okolí finančný servis. „Finančný serna profesionálne služby finančného vis je natoľko kvalitný, nakoľko
agenta,“ uvádza M. Gemainer.
sa mu venuje sám finančný agent.
V konečnom dôsledku legislatíva nehrá v kvalite servisu žiadnu
úlohu, pretože takéto pravidlo je
nevymožiteľné. Jediným
Jediným indikátorom prakticky
indikátorom kvality je spokojnosť
kvality je spokojnosť klienta,“ tvrdí M. Búlik. Klienti by
si ho však mali sami aktívne nároklienta.
kovať, keďže už ho majú zaplatený
v poplatkoch.

Medzi klientmi, ale aj finančnými Navyše existujúci klient má oproti
agentmi často panuje predstava, že tomu novému jednu veľkú výhoprovízia vo finančníctve je za pre- du – k finančnému agentovi už má
daj zmluvy. Tak vzniká dojem, že vybudovaný vzťah a dôveru. „Pre
následná starostlivosť o klienta nie sprostredkovateľa je výrazne jedje zaplatená. Práca podriadeného noduchšie starať sa o existujúcich
finančného agenta však nie je len klientov, ako hľadať a získavať noo predaji zmlúv. Ten by mal byť len vých,“ vysvetľuje M. Búlik.
jednou zo súčastí komplexnej starostlivosti o klienta.
„Podriadený finančný agent, ktorý
servis nerobí, pripravuje klienta,
Servis je vždy príležitosť pre nový ob- ale i seba, o množstvo výhod,“ dochod. „Finančnému agentovi prináša dáva M. Sekeráš.

O vykonanie servisu svojich finančných služieb je však možné
požiadať aj častejšie. „Počas pandémie koronavírusu sme zaznamenali zvýšený záujem o servis
a kontrolu svojich finančných
zmlúv, najmä v oblasti životného
poistenia. Naši sprostredkovatelia
klientom zároveň radili, ako môžu
refinancovaním alebo konsolidáciou svojich úverov zoptimalizovať svoje výdavky a vyhnúť sa
tak prípadnému odkladu splátok,“
uzatvára M. Gemainer.
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TRENDOM ROKU 2021

JE ONLINE PODNIKANIE
BEZ OSOBNÉHO KONTAKTU S KLIENTOM
Autor: Magda Švančarková
Foto: Shutterstock

Bez zákazníkov, bez osobného kontaktu, ale aj s nižšími tržbami a
s existenčnými problémami. Koronakríza poriadne zamiešala trhové
karty, ale aj prekvapila, lebo na pomyselné podnikateľské nebo
vyniesla nové biznis modely a nové spôsoby predaja. Naopak, niektoré
osvedčené podnikateľské recepty na úspech úplne prestali fungovať.
Existenčné problémy
podnikateľov

Konkurenčnou výhodou je
schopnosť prispôsobiť sa

Koronakríza existenčne ohrozila množstvo podnikateľov. Podľa
údajov spoločnosti Bisnode ide od
marca 2020 o 3 290 firiem, najmä
o mikropodniky. „Môžeme povedať,
že do insolvencie vstúpilo 81 % mikrofiriem a 15 % malých spoločností.
Vlani to bolo 67 % mikropodnikov
a 23 % malých firiem,“ vysvetľuje
analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podľa viacerých odborníkov pandémia naštartovala digitalizáciu a mnohé firmy sa v priebehu roka v tejto
oblasti posunuli výrazne vpred.
Konkurenčnou výhodou sa stala aj
schopnosť prispôsobiť sa. To bude
zrejme v budúcom roku rozdielom
medzi tými, ktorí budú pokračovať,
a tými, ktorí v podnikaní skončia.

Druhy podnikania, kde dochádza ku
kontaktu medzi ľuďmi v uzavretom
priestore, tento rok dostali výraznú
stopku. Gastrobiznis, wellness služby, cestovný ruch, kultúra majú šancu na prežitie len v prípade veľkých
zmien. Testovanie klientov, dezinfekcia, obmedzovanie počtu ľudí sa
javia ako cesta, otázne sú však stále
finančné náklady a výsledný efekt –
čiže náklady verzus zisk.
Perspektívne príklady hodné nasledovania zatiaľ veľmi neexistujú.
Aj keď... Napríklad McDonald's na
Slovensku ako keby ani nevedel, že
je pandémia. Otvára ďalšie prevádzky. A to v situácii, keď iné reštaurácie zatvárajú. Receptom na úspech
bolo prispôsobenie sa situácii.
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Až šesť z desiatich
online obchodov
zaznamenalo
nárast tržieb.
Prepnúť sa z offline do online, alebo
zaviesť hybridné modely, keď niektoré činnosti budú fungovať offline
a niektoré online, budú pre mnohých
podnikateľov predstavovať nový štart
pre ich biznis. Viacerí z nich v roku
2020 prežili len vďaka e-shopom.
„Až šesť z desiatich online obchodov
zaznamenalo nárast tržieb. Tretina

o viac ako 30 %,“ uvádza prieskum
E-shop barometer, ktorý zrealizovala spoločnosť KPMG v spolupráci so
spoločnosťou ui42.
V akých oblastiach sa oplatí
podnikať v roku 2021?

Vzhľadom na súčasnú krízu ukázal
rok 2020 veľmi jasne, aké oblasti sú
na vzostupe a aké, naopak, kríza položila na lopatky. Rýchloobrátkový
potravinový a nepotravinový tovar
a oblasti, ktoré s ním súvisia – logistika, doručovanie, zásobovanie
– to všetko je podľa retailového
konzultanta Juraja Púchla v kurze.
Perspektívnym odvetvím je podľa
neho zdravotníctvo, predaj zdravotníckeho materiálu a podnikanie naň
nadväzujúce.
Podnikatelia, ktorí sa špecializujú na
automatizované meranie teploty, termokamery, e-health, bezkontaktné
dávkovače dezinfekcie, vzduchotechniku či filtre, tak nemusia mať obavy
o svoje podnikanie ani v roku 2021.
„Stávkou na istotu sú pohrebníctvo
a účtovníctvo,“ dopĺňa J. Púchlo.
Podľa Ľuboša Elexu z Ekonomickej
fakulty Univerzity M. Bela v Banskej
Bystrici budúcnosť podnikania
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Kde je v súčasnosti
výhodné podnikať
a prečo?

Maďarsko pre svoju blízkosť,
podobnosť s naším domácim trhom, členstvo v Európskej únii,
ale aj stimuly od štátu a 9 % daň
z príjmu právnických osôb.
Srbsko má najnižšie prevádzkové náklady v Európe.
Chorvátsko je krajinou s dobrými investičnými príležitosťami a rôznymi výškami DPH
(25 %, 13 % a 5 %).
Rumunsko je rajom pre e-shopy, pričom toto odvetvie výrazne rastie.
Macedónsko je podľa World
Bank Group druhou najlepšou
krajinou na podnikanie hneď
po Novom Zélande.
ukáže jasnejšie až výsledok očkovacej kampane. Porazenými sú však
podľa neho určite reštaurácie, gastro
biznis a všetky hromadné aktivity
v interiéri.

pestovateľom alebo potravinárom,
ktorým možno chýba štandardná
distribučná sieť,“ analyzuje Ľ. Elexa.

Skúsme nájsť doma
to, čo nám chýba

Dlhodobý pobyt doma
môže vplývať aj
na pocit pohodlia.

zisťujú, aký je typický zákazník pre
ten-ktorý biznis, a ako sa bude odvetvie ďalej vyvíjať. Dáta odhalia
tiež potenciálnych klientov či zoznam firiem, ktoré v daný moment
potrebujú konkrétny druh tovaru
alebo služieb.

Možno je to paradoxné, ale v roku
Miestom podnikania je celý svet
2021 sa môže dariť aj nášmu domáVýzvou pre podnikanie v roku
cemu trhu. Dôvodom je, že dopyt
2021 je aj expandovanie na nové
po lokálnych službách a tovaroch
trhy. „Podnikatelia musia pochopodľa odborníkov stúpa. Import
piť, že ich trhom je v skutočnosti
počas pandémie totiž môže ľahko
celý svet, a ich výzvou je poskytnúť
zlyhať a nájsť na domácom trhu to, Práca s dátami môže
svoje produkty a služby kdekoľvek
čo hľadáme, a to môže byť podstat- odhaliť potenciál trhu
a komukoľvek,“ analyzuje výkonnou konkurenčnou výhodou.
„Od marca 2020 evidujeme výrazný ný riaditeľ Podnikateľskej aliancie
nárast dopytov po dátovej analyti- Slovenska Peter Serina.
Dlhodobý pobyt doma môže vplývať ke na podporu obchodných tímov
aj na pocit pohodlia. Spotrebitelia by a hľadanie nových obchodných prí- Slovenskí podnikatelia by tak
tak mohli mať zvýšený záujem o po- ležitostí, ako na tuzemskom trhu, mohli objaviť výhody nových trhodlné online nakupovanie potravín. tak aj v zahraničí,“ hovorí dátový hov. „Expanziou na zahraničné
trhy môže firma využiť daňové
analytik Bisnode Zdeněk Demeter.
„Pokiaľ by si spotrebitelia zvykli navýhody,“ vysvetľuje výkonný riakupovať týmto spôsobom, mohlo by Spoločnosť uvádza, že najlep- diteľ Freya Corporation Branislav
to poskytnúť viac šancí aj lokálnym šie výsledky majú analýzy, ktoré Príbojský.
71

EKONOMIKA · Dnešní mladí ľudia šikovne klikajú, preto sa aj moderné stroje ovládajú podobne ako mobily

REVOLÚCIA 4.0 JE ŠANCA
PRE SLOVENSKÚ EKONOMIKU,
PREDSTAVUJE BUDÚCNOSŤ
NÁŠHO PRIEMYSLU
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že Slovensko sa
stane jednou z prvých krajín v rámci Európy, ktorá začne s masívnym
nasadzovaním prvkov štvrtej priemyselnej revolúcie, pod názvom
Priemysel 4.0, do praxe. K tomuto optimistickému vyhláseniu ho vedie
poznanie, že Slovensko je krajinou s dominantným priemyslom, ktorý
produkuje viac ako štvrtinu hrubého domáceho produktu (HDP), a teda
máme všetky dôvody rozvíjať a modernizovať ho aj naďalej.
tázne je, ako bude Priemysel 4.0
O
vyzerať. Skeptici sa obávajú, že
výrobné fabriky budú plnoautomatizované natoľko, že všetci zamestnanci v nich prídu o prácu.
Roboty nahradia najmä
mechanické činnosti

Realisti predpokladajú, že robotmi
a umelou inteligenciou budú nahradené len tie profesie, ktoré sa
spájajú so stereotypnými, rutinnými a mechanicky sa opakujúcimi úkonmi vykonávanými zväčša
v zdraviu škodlivých podmienkach.
Cieľom je, aby takýchto ľudí v podnikoch či fabrikách pracovalo čoraz
menej a aby ich nahradili pracovníci s vyšším vzdelaním a odbornejšími zručnosťami.
Minister hospodárstva R. Sulík
t v rd í , ž e e x i s t u j ú t r i n á s t ro je, ako podporiť tento proces.
„Z ačnem podporou zlepšeni a
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podnikateľského prostredia prostredníctvom nefinančných stimulov. Niektoré opatrenia sme
už priniesli a pripravujeme ďalšie,“
konštatuje minister.

Umelá inteligencia
nahradí rutinné,
mechanické
a stereotypné
profesie.

Podľa neho je potrebné podporovať tiež vzdelanie, predovšetkým
pracovníkov v oblasti mechatroniky, programovania a IT. „Už teraz
je isté, že Slovensko v budúcnosti bude mať málo pracovnej sily,

a preto je potrebné, aby tá existujúca bola vzdelaná a sofistikovaná,“
povedal ďalej R. Sulík s tým, že tretím nástrojom je budovanie IT infraštruktúry v krajine.
Nových ľudí pre priemysel
si musíme vychovať

„Obávať sa tohto trendu budú
musieť len tí, ktorí ho nebudú
schopní nasledovať, či už z pohľadu ľudských zdrojov, alebo vybavenia firmy. Už teraz sa odhaduje,
že v nasledujúcich rokoch bude
na celom svete chýbať približne
80 miliónov vzdelaných a zručných pracovníkov v priemysle.
Tento deficit fabriky pociťujú
už teraz a bude sa prehlbovať,“
hovorí Emil Fitoš z IT asociácie
Slovenska.
Podľa neho nedostatok kvalitných pracovných síl nebude len
na Slovensku, ale na celom svete.
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„Hrozbou pre priemysel je, že ak si
ich nevychováme, budeme ich mať
málo. A ak si ich vychováme, musíme si ich tu aj vedieť udržať, aby
neodišli inam za lepšími podmienkami,“ dodáva E. Fitoš.
Čo je to Priemysel 4.0?

Technologická revolúcia je pokračujúca automatizácia tradičných výrobných a priemyselných
p o s t u p o v s v y u ž i t í m m o d e rných inteligentných technológií.
Predpokladá sa, že v priemyselnej oblasti pôjde skôr o evolúciu
a bude mať celospoločenský dosah
na všetky oblasti každodenného
života všetkých ľudí.
Stroje budúcnosti budú
čo najjednoduchšie

Zau jímavé je tiež , akým smerom sa uberá vývin strojov, ktoré
sa v podnikoch objavia v blízkej budúcnosti. „Snažíme sa ich
produkovať tak, aby boli čo najjednoduchšie. Je to všeobecný
trend. Sme svedkami toho, ako
keby mladším ubúdali zručnosti.

Dnešné deti dobre klikajú, ale nemajú predpoklady na manuálnu
prácu. Aj preto sú výrobné zariadenia komponované tak, aby sa
viac podobali na mobil či tablet
než na skutočný stroj,“ hovorí
Eva Stejskalová zo spoločnosti
MicroStep, ktorá už 30 rokov produkuje automatizačné riešenia
a priemyselné zariadenia.
Zároveň odpovedá aj na otázku, čo
sa stane s pracovníkmi, ktorí kvôli
štvrtej priemyselnej revolúcii prídu o svoje zamestnanie. Riešenie
vidí napríklad v ich presune do
služieb, kde je prítomnosť človeka
rovnako dôležitá ako prítomnosť
robota v priemyselnom podniku.
Podľa R. Sulíka Priemysel 4.0 je
zároveň riešením pre zabránenie migrácie pracovnej sily, ako
ju poznáme dnes. V súčasnosti
podľa neho na Slovensku pracuje približne 100 000 ľudí zo zahraničia. „Zväčša sú to skladníci a pásoví robotníci. Po zániku
týchto pracovných miest poklesne

dopyt, a teda aj príliv pracovníkov
zo zahraničia,“ uzavrel minister
hospodárstva.

Niektoré
pozície vzniknú,
niektoré zaniknú

Podľa údajov Svetového ekonomického fóra by vo svete
do roku 2022 malo zaniknúť
75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej
strane sa očakáva, že vznikne približne 133 miliónov
nových pozícií. Odborníci
na zamestnanosť a ekonomickí analytici tvrdia, že na
Slovensku je v priemyselnej
výrobe robotizáciou ohrozená
asi tretina pracovných miest.
V americkej banke Merrill
Lynch plánujú automatizovať
dokonca aj investičné poradenstvo pre klientov s účtami
až do štvrť milióna dolárov.
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TOP 8 SPOLOČNOSTÍ,

KTORÝM SA NAJVIAC DARILO
V ČASE KORONAKRÍZY
Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Väčšina spoločností kvôli pandémii koronavírusu zažíva zlé časy.
Zaznamenali výrazný pokles tržieb, prepad počtu zákazníkov,
červené čísla. No existujú spoločnosti, ktoré dokázali zo súčasnej
situácie vyťažiť maximum a kríza im, naopak, pomohla.
o prispôsobení sa spotrebiteľov novej situácii vzniPdavosti
kol priestor pre spoločnosti, ktoré vďaka predvíalebo spôsobu poskytovania služieb dokázali

dosiahnuť zisk. My sme pre vás pripravili zoznam
8 spoločností, ktoré najviac profitovali zo súčasnej
situácie vo svete.

1. Zoom

si to nárast používateľov, ktorí boli zrazu donútení
pracovať z domu. Biznis model spoločnosti funguje
na princípe poskytovania videohovorov širokej skupine neplatiacich spotrebiteľov a vzdelávacích inštitúcií.
Spoločnosť Zoom, ktorá sa zameriava na poskytovanie videohovorov cez internet, je jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností počas koronakrízy. Stala sa
zlatou baňou v Silicon Valley, dosiahla astronomický
rast a jej finančné výsledky z nej urobili hviezdu akciového trhu. Zoom zaznamenal obrovský nárast ziskov
a svoje ročné predaje dokázal zdvojnásobiť. Vyžiadal

Počet stredných a väčších spoločností využívajúcich
Zoom v niektorých mesiacoch minulého roka rástol až
trojciferne. Podobne to bolo aj s tržbami. „Zažívame
veľkú pokoru vďaka tomu, ako rýchlo dokázal celý
svet prijať našu platformu,“ uviedol pre portál
TeleTrader zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti
Zoom Eric Yuan.

2. Netflix

používateľov pochádzalo z Európy, Stredného východu a Afriky.

Streamovacia spoločnosť Netflix počas roka 2020
získala milióny nových predplatiteľov. Jej čísla sa
viac ako zdvojnásobili oproti vlastným odhadom
zo začiatku roka. Len prvý kvartál minulého roka
spôsobil najväčší trojmesačný skok tržieb v trinásťročnej histórii streamovacej služby, pretože ľudia
po zatvorení divadiel, kín a nočných klubov hľadali alternatívne možnosti zábavy. Najviac nových
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„Netflix je a naďalej aj bude mediálnou spoločnosťou,
ktorá je najmenej ovplyvnená koronavírusom,“ uviedol pre portál BBC analytik spoločnosti eMarketer
Eric Haggstrom a dodal: „Ich podnikanie je takmer
dokonalé pre populáciu, ktorá je zrazu doma.“ Dopyt
po streamovaní bol taký vysoký, že Netflix bol nútený znížiť kvalitu svojich videí v Európe a zmierniť
tak tlak na poskytovateľov internetových služieb.
Spoločnosť tiež prijala ďalších 2 000 pracovníkov
zákazníckej podpory, aby zvládli zvýšený záujem.
Marec 2021
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3. Amazon

Vďaka epidemiologickým opatreniam a izolácii, ktorá bola povinná pre väčšinu krajín sveta, sa Amazon
dokázal stať núdzovým prístavom pre tých, ktorí sa
na poslednú chvíľu snažili dopredu zásobiť spotrebným tovarom a inými nevyhnutnými výrobkami pre
domácnosť. Spoločnosť dokázala poskytovať a dodávať svoje produkty v takmer nezmenenom režime, kvôli čomu spoločnosť vykázala rekordné príjmy,
ale zároveň jej prudko narástli aj náklady. Majiteľ

Amazonu Jeff Bezos uviedol, že na zmiernenie situácie a udržanie chodu logistiky Amazonu minul od
začiatku koronakrízy viac ako 4 miliardy dolárov na
opatrenia, akými sú napríklad dezinfekcie skladov
alebo termokamery, ktoré merajú telesnú teplotu
zamestnancov.
Amazon má okrem hlavnej činnosti, ktorou je dodávanie tovaru, aj divíziu, ktorá sa zaoberá cloudovými
službami, a práve táto časť spoločnosti zažila počas
koronakrízy výrazný nárast tržieb. To, ako rýchlo sa
dokázal Amazon prispôsobiť situácii na trhu, sa odrazilo aj na cene akcií spoločnosti, ktoré sa za posledný
rok vyšvihli na historické maximá.

4. Adobe

o plošnom skoku v tržbách zo svojich cloudových
služieb.

Adobe je prvou veľkou softvérovou spoločnosťou,
ktorá presunula svoje podnikanie na cloud. Po tom,
ako sa tak stalo, zmenila predaj jednorazových
produktov na spoľahlivejší príjem z predplatného.
Vďaka tomu sa spoločnosť Adobe dokázala s koronakrízou vyrovnať takmer bez prerušenia svojej prevádzky. Adobe už v úvode roka informoval

Najviac sa darilo programom pre tvorbu obsahu
a úpravu fotografií, akými sú napríklad Photoshop
alebo Illustrator. Rovnako sa darilo aj ich produktom na spracovanie digitálnych dokumentov, ako
je napríklad Acrobat Reader. Podľa spoločnosti
počet PDF dokumentov zdieľaných pomocou softvéru Adobe len za prvý štvrťrok 2020, v porovnaní s rovnakým štvrťrokom roka 2019, vzrástol
o 50 %.

5. Apple

sa rozširujúceho ekosystému svojich zariadení
a služieb.

Zatiaľ čo všetkých 500 kamenných obchodov spoločnosti Apple po celom svete bolo nútených kvôli
pandémii koronavírusu pozastaviť svoju prevádzku, výnosy spoločnosti zostali vďaka silnému online predaju stabilné. Spoločnosti Apple sa podarilo dostať na trh nový iPhone, iMac a MacBook
Air, čím pritiahla viac používateľov do neustále

Vedúci pracovníci spoločnosti Apple predpovedali,
že sa predaj niektorých položiek ešte zrýchli, pretože milióny spotrebiteľov pracujúcich z domu sa
rozhodli upgradovať svoju elektroniku. Výrobcovi
iPhonov sa len v prvom štvrťroku 2020 podarilo
dosiahnuť tržby vo výške 58,3 miliardy dolárov,
a to aj napriek tomu, že viacero dôležitých dodávateľov spoločnosti Apple v Číne muselo na niekoľko
týždňov prerušiť výrobu.
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6. Tesla

„Aj keď spoločnosť Tesla nie je úplne izolovaná od
globálneho poklesu, verím, že ich situácia je jedinečná a že budú schopní predať všetko, čo vyrobia,“ uviedol pre portál Observer prezident spoločnosti Health
Business Group David Williams.
Koronavírus odparkoval všetky dopravné prostriedky,
od lietadiel až po výletné lode, a problémom sa nevyhli ani automobily. Podľa prieskumu agentúry IHS
Markit by mal globálny predaj automobilov v roku
2020 v porovnaní s minulým rokom klesnúť o 22 %.
No výrobca elektromobilov Tesla, ktorý je jasným
lídrom v produkcii automobilových batérií, však prekonáva svojich konkurentov.

Výborné výsledky sa odrazili na nálade investorov,
ktorí začali spoločnosti výrazne veriť. Tesla začala
rok 2020 s trhovou kapitalizáciou okolo 81 miliárd
dolárov a ku koncu roku 2020 mala hodnotu viac ako
420 miliárd dolárov. Stala sa tiež novým prírastkom
do indexu S&P 500, ktorý zastrešuje 500 najväčších
amerických spoločností.

7. Alphabet

naznačujú, že Alphabet preukázal prekvapivú
odolnosť.

Spoločnosť Alphabet, ktorá je materskou spoločnosťou vyhľadávača Google, sa taktiež dokázala
úspešne popasovať s koronavírusom. Vzhľadom na
to, že zisky z online reklám, ktoré tvoria najväčšiu časť príjmu Google, po prepuknutí pandémie
prudko klesli, hospodárske výsledky spoločnosti

YouTube, ktorý patrí Alphabetu, je jedným z hlavných
dôvodov, prečo sa zisky spoločnosti výraznejšie nezmenili. Jeho výnosy rástli o takmer 10 %. Google,
ktorý ovláda najväčší, zhruba 28 % podiel z celosvetového trhu digitálnej reklamy vo výške 332 miliárd dolárov, očakáva, že si tento náskok udrží aj v roku 2021.
Alphabetu taktiež pomáhali cloudové služby Google,
videoaplikácia Meet a obchod s aplikáciami Play.

8. Home Depot

obchody spoločnosti zostali otvorené počas celej
pandémie.
Zatiaľ čo veľká časť maloobchodu zápasila s núteným zatváraním svojich pobočiek, Home Depot
patrí medzi spoločnosti, ktor ých tržby v čase
krízy poskočili nahor. Americká spoločnosť sa
zaoberá predajom remeselných nástrojov, stavebných výrobkov a produktov na vylepšenie domácnosti. Americké úrady povolili, aby obrovské

76

Dôvodom je, že veľa vybavenia, ktoré spoločnosť poskytuje, ako napríklad ohrievače vody, chladničky a elektrické zariadenia, boli tovarom potrebným aj v čase
pandémie. Okrem toho si Američania cez koronakrízu
začali vo veľkom vylepšovať svoj životný priestor a nakupovať viac nábytku a dekorácií. Rozmohli sa tiež projekty domácich majstrov, čím stúpol dopyt po nástrojoch a stavebných materiáloch.
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KARTOTÉKA K FINANČNÝM
PRODUKTOM KLIENTA ONLINE
Klient má online prístup k dokumentácii
o svojich finančných produktoch.

Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk
www.KlientOnline.sk
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HĽADÁTE INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI?
CEZ ETF FONDY PRETEKAJÚ
MILIARDY DOLÁROV
Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Čoraz populárnejšie ETF fondy zažili turbulentný rok. Napriek tomu čisté
toky ETF fondov sa v minulom roku nezmenšili, naopak, rástli. Dôvodom je
nálada investorov, ktorí sa rozhodli používať ETF fondy ako spôsob ochrany
pred rizikom v čase neistoty, ktorú pandémia koronavírusu priniesla.
yplýva to z najnovšej správy
VBlackRock.
Follow the Flow od spoločnosti
Správa predpokladá, že
celkový ročný nárast ETF fondov
so sídlom v USA bude predstavovať
304 miliárd dolárov, čo by posunulo celkovú sumu aktív v ETF fondoch k viac ako 4 biliónom dolárov.
Čo je to ETF fond

ETF (Exchange-traded fund), v preklade fondy obchodované na burze,
sú v mnohom podobné klasickým
podielovým fondom. Sú však kótované na burzách a akcie ETF fondov sa obchodujú počas celého dňa,
rovnako ako bežné akcie.
Podobne, ako pri klasických fondoch,
ide o investičný produkt, ktorý investuje do širšieho portfólia akcií,
dlhopisov, komodít alebo iného
podkladového aktíva s cieľom diverzifikovať riziko. Jednou z hlavných
výhod sú nižšie poplatky za nákup.
Ako sa darí
jednotlivým sektorom

Keď sa pozrieme bližšie na tok investícií do ETF fondov na sektorovej
úrovni, môžeme vidieť, že na začiatku krízy sa najviac darilo takzvaným
defenzívnym sektorom (zdravotníctvo, komunálne služby, energie
a konzumný tovar), zatiaľ čo cyklické
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sektory (komerčné služby, spotrebný tovar, finančné služby, priemysel,
materiály a nehnuteľnosti) zaznamenali výrazný odlev financií.
Defenzívne sektory zhromaždili
v priebehu prvých 4 týždňov koronakrízy viac ako 6 miliárd dolárov,
zatiaľ čo cyklické sektory prišli o viac
ako 10 miliárd dolárov. Spomedzi
cyklických sektorov tieklo najviac
peňazí z finančných a priemyselných
ETF fondov. Naopak, spomedzi defenzívnych sektorov sa najviac darilo energiám a konzumným tovarom.
Táto rotácia smerom od cyklických
odvetví k defenzívnym sektorom
počas neistoty na trhu nie je ničím

nezvyčajná. Údaje z posledných
týždňov ukazujú, že sa tento trend
pomaly obracia. Trhy sa postupne zotavujú hlavne vďaka začiatku vakcinácie proti koronavírusu,
a rizikovejšie cyklické sektory zaznamenávajú postupný návrat na
pôvodné hodnoty z minulého roka.
Po búrke prišla stabilizácia

Po turbulentnom prvom štvrťroku
2020 sa situácia ETF fondov v druhom štvrťroku postupne stabilizovala. Počas tohto obdobia ETF fondy
čiastočne stagnovali, no v posledných mesiacoch sa im začalo opäť
výraznejšie dariť. Aj keď prílev peňazí bol oproti rekordným hodnotám z predchádzajúceho roka nižší,
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napriek pretrvávajúcej pandémii
stále vidíme stabilný rast.
Celkový prílev prostriedkov do ETF
fondov v čistých tokoch predstavoval za tretí štvrťrok 109 miliárd dolárov. Americké akciové ETF fondy
zhromaždili v treťom štvrťroku čisté aktíva vo výške 15 miliárd dolárov
a globálne akciové ETF fondy zhromaždili 12 miliárd dolárov.
Darilo sa tiež komoditným ETF
fondom, ktoré za tretí štvrťrok
prilákali čisté toky vo výške 14 miliárd dolárov, čo je výrazný nárast
v porovnaní s historickými trendmi. Môže za to hlavne cena zlata,
striebra a niektorých ďalších kovov,
ktoré sa obchodovali blízko historickým maximám.
ETF fondy investujúce do zlata dosiahli v minulom štvrťroku čisté toky
zhruba 11 miliárd dolárov, pričom sa
celkový ročný objem v týchto fondoch zvýšil na 110 miliárd dolárov.
Pre porovnanie, ETF fondy investujúce do striebra pridali za rovnaké
obdobie iba jednu miliardu dolárov.

dlhopisové ETF fondy postupne stabilizovali a dokázali akumulovať tok
čistých aktív v hodnote 55 miliárd
dolárov. Pomohlo tomu hlavne masívne smerovanie do podnikových
úverových fondov.
Aké sú vyhliadky na rok 2021

Spoločnosť BlackRock vo svojom
výhľade na rok 2021 predstavila niekoľko hlavných trendov ETF fondov:
Po prvé. Potrebné je očakávať nižšie reálne výnosy, aj keď ekonomický rast pomaly stúpa. Očakáva
sa, že vakcinácia proti koronavírusu pomôže zvýšiť celkovú dôveru v schopnosť ekonomiky rásť
a v schopnosť a vôľu spotrebiteľov
konzumovať. Z krátkodobejšieho
hľadiska BlackRock navrhuje investovať do ETF zameraných na americké a rozvíjajúce sa trhy a, naopak,
neodporúča investovať do oslabených európskych ETF fondov.

Po druhé. BlackRock odporúča riadiť sa kľúčovou investičnou
myšlienkou, ktorou je múdro diverzifikovať svoje portfólio podľa
krajín. V súčasnej situácii odporúPre dlhopisové ETF fondy bol ten- ča takúto diverzifikáciu hlavne proto rok tiež výrazne premenlivý. Na stredníctvom čínskych ETF fondov.
začiatku roka sa tieto fondy výraz- „V Ázii vidíme silný región a vďaka
ne prepadli, za druhý štvrťrok však tomu z tohto regiónu pomaly zadokázali dosiahnuť rekord vo výške čínajú plynúť príjmy. Preto upredčistých tokov v hodnote 85 mili- nostňujeme ázijské a hlavne čínske
árd dolárov. V treťom štvrťroku sa aktíva,“ uvádza spoločnosť.

Po tretie. Predpokladaným trendom
má byť nárast ETF fondov investujúcich do životného prostredia a zelenej
technológie. Prognóza BlackRock hovorí, že budúcnosť ETF fondov bude
súvisieť s udržateľnosťou. Pomôcť
tomu má aj nový americký prezident
Joe Biden, ktorého kampaň bola
z veľkej časti zameraná práve na podporu obnoviteľných zdrojov.
Poznámka autora – minulé výnosy
negarantujú budúce zisky.

Najúspešnejšie
ETF fondy
v roku 2020

Invesco Solar ETF s ročným
výnosom 191 %
ARK Genomic Revolution
ETF s ročným výnosom 184 %
Invesco WilderHill Clean
Energy ETF s ročným výnosom 172 %
Amplify Online Retail ETF
s ročným výnosom 115 %
Renaissance IPO ETF s ročným výnosom 106 %
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LÍDRI · Jednoduché pravidlo kritického myslenia znie – dôveruj, ale preveruj

RENÁTA TALIGOVÁ: KEĎ SA DIEŤA
NENAUČÍ KRITICKY MYSLIEŤ,

NEZVLÁDNE ANI PRÁCU S FINANCIAMI
Zhováral sa: Vladimír Pisár
Foto: archív Renáty Taligovej

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna
poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov
silou vnútornej motivácie a pozitívneho vzťahu k sebe samému.
Na podujatí Learning & Development Summit 2020, ktorého partnerom
bol Financial Report, prednášala o dôležitosti kritického myslenia.
Začneme provokáciou,
dá sa vôbec myslieť inak
ako kriticky?
Bohužiaľ, dá sa to, podľa toho, čo
vidím a čítam v poslednom čase.
Myslieť nekriticky znamená preberať
informáciu bez toho, aby sme ju hodnotiacimi procesmi spracovali, čo by
nás malo viesť k vlastnému názoru.
Je jednoduchšie zachytiť informáciu,
vytrhnúť si z kontextu iba to, čo nám
vyhovuje, a takýto postoj v priebehu
pár sekúnd šíriť. Informáciu vtedy
interpretujeme zo subjektívneho
pohľadu bez toho, aby sme zapojili
myšlienkové procesy, ako sú triedenie, analýza, syntéza. Až po nich by
mala nasledovať vlastná interpretácia. Dnes sme zavalení množstvom
informácií, ktoré by sme mali vedieť
triediť. Nie každý to robí, lebo si to
vyžaduje čas a úsilie. Kritické obdobie, ktoré prežívame, si však vyžaduje veľkú mieru kritického myslenia.
Kritické myslenie
je potrebné rozvíjať

Rodíme sa už s kritickým
myslením, alebo sa u dieťaťa
objaví v nejakom veku?
Detská psychológia hovorí (a všetci, čo máme skúsenosti s deťmi, to
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Sme zavalení
množstvom informácií,
ktoré by sme mali
vedieť triediť.

Niektorí ľudia sú živelnejší
a spontánnejší, a iní sú pokojnejší a racionálnejší. Emočné typy sú
spontánne a intuitívne, vidia celok
alebo atmosféru v kolektíve a rýchlo sa rozhodnú. Racionálne typy sú
zas zamerané na detaily, sú pokojnejšie, premýšľajú nad príčinami
a následkami, spomínané myšlienkové operácie u nich nabiehajú úplne prirodzene. Napríklad vo
všeobecnosti sú ženy viac emočné,
prirodzene vnímajú celok, a muži
sú zas racionálnejší a vidia jednotlivé detaily. Aj preto je rozumné,
ak sú v manažérskych či riadiacich
orgánoch zastúpení rovnocenne
muži aj ženy, lebo vnášajú do rozhodovania špecifický pohľad a inú
skúsenosť.

ale potrebuje na to podnety v rodine, v škole. Inteligencia je geneticky
ovplyvnená, ale môžeme ju stimulovať výchovou, vzdelávaním alebo rozvíjaním vôľových vlastností.
Myslenie, aj to kritické, závisí aj
od typu osobnosti, temperamentu
a emočnej inteligencie či schopnosti
sebaovládania.

Zaregistrovali ste, že zvolený prezident USA Joe Biden už predstavil
niekoľkých ministrov a vysokých
úradníkov, medzi nimi aj veľa žien?
Pán Biden to robí úmyselne, vedome vnáša ženský akcent do politiky a riadenia krajiny. Arogancie
a mužskej dominantnosti tam už
bolo dosť. Dal si za úlohu presadzovanie rodovej rovnosti a ochranu
klímy cez boj proti skleníkovému
efektu. Bolo by fajn, keby sme aj

môžeme vidieť), že deti sa nerodia
s kritickým myslením. Spočiatku
len „nasávajú“ a preberajú vzorce
správania z najbližšieho okolia. Do
šiestich rokov u nich prevláda emočné myslenie, ktoré je určované naplnením alebo popieraním ich potrieb.
Až po šiestom roku je dieťa tak
mentálne vyspelé, aby začalo rozlišovať, hodnotiť a rozhodovať sa,
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my prijali takýto prístup na úrovni
riadenia štátu aj v každodennom
živote.
Neoverené informácie
často ubližujú

O kritickom myslení sa
v poslednom čase hovorí
veľmi často. Znamená to,
že svet je teraz zložitejší
a nebezpečnejší?
Myslím si, že platí oboje. Sme zahltení obrovským množstvom správ
zo zdrojov, ktoré často nepoznáme.
Kľúčovou kompetenciou človeka
by malo byť rozoznať relevantné
zdroje informácií, vedieť regulovať
svoj čas a vedome sa rozhodovať,
čomu budem venovať pozornosť.
Internet a svet sociálnych sietí je
taký príťažlivý a zároveň manipulatívny, že je nesmierne dôležité viesť
deti aj verejnosť smerom k čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti a mediálnej gramotnosti.
Vedieť, ako si preverovať zdroje,
a ktoré považovať za dôveryhodné.
Všímať si titulky, ich manipulatívnosť, kľúčové slová a protirečenia
v texte. Je prekvapujúce, akí sú
dnes ľudia poddajní manipulácii,
ako ľahko a povrchne preberajú
informácie, a do akej miery veria
hoaxom. Vôbec si neuvedomujú, čo
všetko môžu nekritickým šírením
článkov a názorov spôsobiť. Kríza
spôsobená vírusom COVID-19
o nás veľa odhalila, ukázala inteligenciu aj frustráciu veľkej časti
národa.

Inteligencia je
geneticky ovplyvnená,
ale môžeme ju
stimulovať výchovou
a vzdelávaním.

Spomínali sme úlohu
výchovy a vzdelávania
v rozvoji kritického myslenia.
Aké podmienky majú
slovenské deti?
Už v starovekom Grécku Sokrates
a Platón kládli dôraz na to, aby sa
človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť
považovali za kľúčové zručnosti
a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať

a prezentovať myšlienky. Sokrates
si všímal rozpory a argumentáciu
v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme
v tomto stále v začiatkoch. Sama
dvadsať rokov učím a vidím snahy začleniť nové kompetencie do
vzdelávacieho systému cez rôzne
štandardy a projekty podpory finančnej gramotnosti. Bohužiaľ,
podľa mojich skúseností k nim učitelia pristupujú veľmi formálne.
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Stále sa učí transmisívne, deti
teda len preberajú hotové učivo
a memorujú. Naučia sa pojmy, napríklad, čo je to finančný trh, ale
nerozumejú systému, jeho fungovaniu, nevedia si ho prepojiť
s reálnym životom či finančným
fungovaním bežnej rodiny. Neučia
sa myslieť samostatne, hľadať relevantné informácie, spájať si ich
do celku a na ich základe si vyvodzovať vedomosti a tvoriť si
vlastný názor. Vo vyučovaní chýba
názornosť s prepojením na konkrétne životné situácie.
Ako to teda zlepšiť?
Existujú viaceré nástroje na rozvoj tohto spôsobu myslenia. Ja
odporúčam napríklad jednoduchý model E-U-R pre jednotlivcov aj pre tímy, v ktor ých vediem konzultácie. Je to skratka
troch fáz: Evokácia-Uvedomenie-Reflexia, ktoré by mali prebehnúť, kým si vytvoríme názor na
čokoľvek. Evokácia je vyvolanie
si vedomostí, ktoré už o probléme vieme. Uvedomenie je fáza,
keď získavame nové informácie,
ktoré over íme. To vedie k ref lexii, čiže nové informácie si
utriedime a zaradíme do systému. Na ich základe si vytvoríme
názor, ktor ý prípadne prekonzultujeme s autoritou, odborníkom, ktorému v danej oblasti
dôverujeme.
Je dobré rozumieť financiám

Výsledkom teda má byť to,
že si dokážeme vybudovať

Už v starovekom
Grécku umenie myslieť
a hovoriť považovali za
kľúčové zručnosti.
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systém názorov, autorít
a tiež základné zručnosti?
Áno, nedokážeme získať všetky vedomosti a ani nemusíme.
Je dobré, keď vieme, na koho sa
môžeme s dôverou obrátiť, ak
niečomu nerozumieme. Jednou
zo zložiek kritického myslenia,
ktorá veľmi zásadne ovplyvňuje
náš život, je kompetencia v oblasti financií. Podľa počtu exekúcií
a bankrotov, podľa toho, koľko
ľudí ešte nedávno využívalo nebankovky, koľko rodín si nevie
tvoriť efektívny rozpočet a reálnu
rezervu, je finančná gramotnosť
Slovákov na žalostne nízkej úrovni. Zodpovednosť za seba, svoje financie a za zdroje rodiny je časťou
kritického myslenia.
Už v školskom veku by deti mali
vedieť nielen povedať, čo je to
rozpočet , ale a j chápať , že je
potrebné zosúladiť príjmy s výdavkami, nakupovať premyslene
a zodpovedne, že treba myslieť
na budúcnosť a plánovať. Teda
im okrem poučiek ukázať, ako
funguje ekonomika na úrovni
rodiny a aj na úrovni štátu. Učiť
ich aj v rodine od jednoduchšieho
k zložitejšiemu, aby vedeli robiť
bezpečné rozhodnutia. Rodina by
si napríklad mala sadnúť a zistiť,
v akom stave má financie - to je
evokácia. Porozprávať sa o očakávaniach a myslieť aj na to, čo nás
asi čaká v najbližšom čase – to je
uvedomenie. Na základe toho sa
rozhodnúť, či bude utrácať tak,
ako predtým, alebo si radšej odloží do budúcnosti a uskromní sa
teraz – to je reflexia.
Nemusíme sa rozhodovať sami,
žijeme v dobe, keď už takmer
každá rodina môže využiť služby
finančného poradcu. Starostlivo
v ybraného. Treba sledovať finančné portály aj tlačené médiá
a iné zdroje, ktorým veríme, aby
sme získali informácie z viacer ých strán. A potom si vybrať,
kto nám poradí.

Jednou zo zložiek
kritického myslenia
je kompetencia
v oblasti financií.

Čo môže spôsobiť nedostatok
kritického myslenia?
Napríklad neschopnosť prebrať
osobnú zodpovednosť za svoje
činy. Tá zas prináša očakávania,
že problémy niekto za nás vyrieši,
že nám niekto pomôže, že sa štát
o nás postará... K samostatnosti,
k zodpovednosti za seba a za svoje rozhodovanie aj vo finančnej
oblasti, k tomu by mal smerovať
rozvoj kritického myslenia. Ľudia
by mali zodpovedne a vedome
hľadať odpovede na základné
otázky – ako získať príjem, ako
vyjsť s určitou sumou, ako si vybrať poradcu napríklad pri hypotekárnom úvere, poistení či v investovaní. A učiť to aj potomkov.
Uvedomiť si, že to, ako rodičia
riešia finančné otázky, má zásadný vplyv na budúce finančné rozhodnutia ich detí. Ak sa finančný
problém nerieši racionálne, nepozerá sa dopredu, ale rýchlo sa obehá rodina a znova sa napožičiava,
ak sa splatenie dlhu rieši ďalším
zadlžením, deti to zrejme budú
robiť v dospelosti tiež.
Existuje jednoduché
pravidlo, ako sa podobným
problémom vyhnúť?
Budem čerpať z múdrosti našich
predkov – dôveruj, ale preveruj...
Jednoduché, však? A pritom je
v tom zahrnutá celá podstata
kritického myslenia! Všetkým
želám, aby sa nám darilo túto životnú pravdu zakomponovať do
našich každodenných rozhodnutí
tak, nech nám ďalší život prináša
to, čo potrebujeme!
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GARANCIA VÝHOD PRE POISŤOVNE
Poisťovne zvyšujú svoje postavenie na
úroveň Garantovaného partnera
v KalkulačkaOnline.sk.

Garantovaný partner
AXA

PZP PRÉMIUM

Wüstenrot
Poistenie vozidiel - PZP

Garantovaný partner

109,90€

Poistite sa

105,90€

Poistite sa

viac

Garantovaný partner

viac

Garantovaným partnerom v súčasnosti sú:

Sovér a služby pre ﬁnančný trh
Váš partner pre digitálnu transformáciu
www.positive.sk
www.positive.sk/Garantovany-Partner
83

P5039
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digitálnu transformáciu
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