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READY MADE MAKLÉR
NA PREDAJ
Staňte sa samostatným finančným agentom už dnes.
Kúpte si maklérsku spoločnosť bez histórie, pripravenú na podnikanie.
Na sklade máme:

MAKLÉR Alfa, s. r. o.
MAKLÉR Beta, s. r. o.

Založenie spoločnosti
Licencia od NBS

kúsený čitateľ by mohol očakávať,
Stitulná
že tento editoriál, ako naznačuje
strana, venujeme poisťov-

Naša redakcia je silným priaznivcom napredovania finančných technológií. Nechceme však vystupovať
ako agenti spoločností, ktoré tieto technológie vyvíjajú a aplikujú.
Zostávame nestranní a sledujeme,
ako široká verejnosť reaguje na podnety. Mrzuté je len to, že rovnako
ako v čase pandémie koronavírusu,
keď každý druhý občan vystupoval
ako absolvent medicíny s dvomi
atestáciami navyše, aj teraz to vyzerá tak, ako keby väčšina diskutujúcich boli naslovovzatí inžinieri so
zameraním na digitálne technológie.

níctvu. Napokon, poskytli sme mu
najviac priestoru v najnovšom čísle
nášho magazínu. Ale keďže sa všetko
podstatné dozviete, keď sa začítate
do našich redakčných textov, tieto
riadky venujeme inej téme.
Počas leta sme sa pozreli na to, čo najviac zaujalo našich čitateľov. Možno
vás prekvapí, že to nebolo nič o dávno nevídanom masívnom zvyšovaní
úrokov hypotekárnych úverov, ani
o prepadávaní sa slovenskej ekonomiky pod vplyvom udalostí na
Ukrajine, či o raketovom náraste cien
tovarov a služieb (inflácii) alebo o najväčšej hrozbe súčasnosti – energetickej kríze. Čitateľov najviac „vyrušila“
téma o postupne sa rozširujúcej možnosti platenia prostredníctvom čipu
implantovaného pod kožou.

zneužitia čipu na monitorovanie
pohybu či finančných transakcií používateľa. A to bez ohľadu na to, že
väčšina ľudí dnes platí elektronicky
prostredníctvom zariadení s čipom,
takmer každý vlastní mobilný telefón,
a tak prakticky všetci denne za sebou
zanechávame stopu, ktorú je možné
v prípade potreby odsledovať.

Hoci na Slovensku túto službu zatiaľ nikto oficiálne neponúkol, stovky ľudí mali potrebu vyjadriť svoj
názor, zväčša odmietavý, k tomuto
fintechovému riešeniu. Najväčší
odpor vyvolávajú obavy z možného

Zaznamenali sme tiež strach z prípadného zdravotného rizika, ale aj
z rýchleho napredovania vývoja finančných technológií, pričom značná
časť vyjadrujúcich sa im stále nedôveruje a preferuje používanie hotovosti.
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ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH
V Angole objavili najväčší ružový diamant za posledných 300 rokov

pol miliardy eur, teda o 18,2 %. Vlani sa najviac
darilo priemyselným spoločnostiam pri medziročnom náraste odvedených daní o 186 miliónov eur,
veľkoobchodu a maloobchodu pri náraste o 108 miliónov eur, a tiež finančným či poisťovacím firmám.
Celková daň však bude vyššia, pretože sa ešte čaká
na daňové subjekty, ktoré majú príjmy zo zahraničia
a daňové priznania budú podávať do konca septembra 2022.

V

angolskej bani našli ružovo zafarbený diamant
s hmotnosťou 170 karátov. Je to najväčší diamant
svojho druhu, aký sa za posledných 300 rokov podarilo objaviť. Vzácne diamanty dostávajú mená, a inak to
nie je ani v tomto prípade. Unikátny objav dostal názov
Lulo Rose a po vybrúsení a vyleštení ho čaká dražba.
Hoci pri tom stratí asi polovicu svojej hmotnosti, aj tak
sa očakáva, že sa ho podarí predať za rekordne vysokú
cenu. Iný podobný diamant s názvom Ružová hviezda
s 59,6 karátmi bol predaný na aukcii v Hongkongu
v roku 2017 za 71,2 milióna dolárov. Stal sa tak najdrahším diamantom svojho druhu, aký sa kedy predal.

Slovenské firmy v roku 2021 odviedli do štátneho rozpočtu 3,2 miliardy eur

2021 odviedli slovenské firmy do štátneho
Vnaníroku
rozpočtu daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovs rokmi 2020 a 2019 ide o nárast na úrovni

Autor: Redakcia Financial Report

Foto: Shutterstock

Foto: France24.com

Kupujete si byt na prenájom? Investícia v Bratislave sa vám vráti až o 30 rokov

rudký rast cien bývania výrazne predlžuje náP
vratnosť investície do bytov, ktoré vlastník chce
prenajímať. Návratnosť jednoizbového bytu v centre

Tesla prestala veriť bitcoinu, predala tokeny za miliardu dolárov

odnota kryptomien neustále kolíše. Jeden z veľH
kých tohtoročných prepadov hodnoty najsilnejšieho kryptoaktíva na trhu – bitcoinu, má na svedomí

automobilka Tesla. Až donedávna patrila k najznámejším držiteľom bitcoinov na celom svete. Nakúpila
ich v časoch, keď ich hodnota začala naberať rastovú
krivku a nachádzala sa na úrovni približne 30-tisíc
dolárov. Dnes je však už všetko inak. Automobilka
sa zbavila troch štvrtín svojich bitcoinových rezerv v hodnote miliardy dolárov. A nevadilo jej ani,
že predávala so stratou na úrovni 21-tisíc dolárov.
Jednoducho im prestala dôverovať.

Bratislavy sa v priebehu posledného pol roka predĺžila
o viac ako štyri roky na 30,5 roka. Naše hlavné mesto
tak predbehlo Varšavu (27,3 roka) aj Budapešť (30,1
roka), a 10-ročný rozdiel voči Prahe z minulého roka
sa znížil na niečo vyše päť rokov. Najdlhšia návratnosť
investície do nehnuteľnosti určenej na prenájom je
v nemeckom Mníchove (40 rokov) či v chorvátskom
Dubrovníku (39 rokov), najkratšia je v Španielsku vo
Valencii (17 rokov) a v Barcelone (19 rokov).
Foto: Unsplash

Polovodičov je zrazu prebytok, zlacnieť môžu autá aj elektronika
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Foto: Shutterstock

Neobankám sa darí, za posledných päť rokov narástli o 1 400 %

o nedostatku polovodičov nastáva obdobie, keď ich
P
je na trhu prebytok. To je zlá správa pre polovodičový priemysel, no vynikajúca správa pre odberateľov

igitálne banky nazývané aj neobanky fungujúce
D
bez kamenných pobočiek pôsobiace výlučne na
internete sú momentálne v kurze. V roku 2022 mali

týchto komponentov a tiež pre boj proti rastúcej inflácii. Táto skutočnosť má totiž potenciál v krátkodobom
horizonte tlačiť infláciu smerom nadol. Nadbytok polovodičov by sa mal prejaviť najmä v znížení cien automobilov a spotrebnej elektroniky. Samotné mikročipové odvetvie má do budúcnosti dobré vyhliadky pre
ďalší rozvoj. Čoraz viac objektov totiž bude potrebovať
mikroprocesory a senzory, pretože digitalizácia všetkých odvetví priemyslu neustále napreduje.

dosiahnuť bilanciu transakcií na úrovni 3,4 bilióna
dolárov, pričom za posledných päť rokov ich rast dosiahol až 1 400 %. Aktuálne najviac neobánk pôsobí
na území Spojených štátov. Starajú sa približne o tretinu svetovej transakčnej produkcie tohto typu bánk.
Očakáva sa, že neobanky si svoju veľkosť v rámci bankového odvetvia udržia aj v budúcnosti. Zároveň sa
však predpokladá, že miera ich ročného rastu sa bude
postupne znižovať.

Foto: Unsplash
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Foto: Shutterstock
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PERSONÁLNE ROŠÁDY

McDonald’s pre český a slovenský trh

Autor: Redakcia Financial Report

Slovenská kancelária poisťovateľov

Foto: SLASPO

Novým výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP)
sa od 1. októbra 2022 stane Martin Kaňa. Vo funkcii nahradí Imricha
Feketeho, ktorý v SKP pôsobí už dve desaťročia. Je to skúsený líder s dlhoročnou praxou vo vrcholových riadiacich funkciách spoločností pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu. Kaňa je absolventom Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kariéru
odštartoval v bankovom sektore. Od roku 1999 pôsobil v Tatrabanke, od
roku 2002 v Slovenskej sporiteľni. Na začiatku leta 2022 sa stal výkonným
riaditeľom aj v Slovenskej asociácii poisťovní (SLASPO).

Foto: McDonald’s

Coface Slovenská republika a Česko

Skupina Generali

Foto: Generali

Manlio Lostuzzi sa stal novým regionálnym riaditeľom v skupine Generali
pre strednú a východnú Európu. Zmena nadobudla platnosť od 1. septembra
2022. Má viac ako 30-ročné skúsenosti. Do Assicurazioni Generali nastúpil
v roku 1986 a v rámci skupiny zastával rôzne manažérske funkcie. Vyštudoval
štatistiku, poistnú matematiku a ekonomické vedy na Università degli Studi
di Trieste. Od roku 2019 je generálnym riaditeľom Generali Corporate
& Commercial a od roku 2022 je tiež vedúcim technickej koordinácie poistenia
v rámci Generali Global Business Lines. Až do odvolania bude dočasne zastávať
aj funkciu generálneho riaditeľa Generali Global Corporate & Commercial.

Spoločnosť McDonald’s v Českej republike a na Slovensku vymenovala novú
generálnu riaditeľku – Yuliyu Badritdinovú. Doterajšia CEO McDonald's
Ukrajina rozširuje svoju pôsobnosť a preberá zodpovednosť za tri trhy –
Ukrajinu, Českú republiku a Slovensko. Yuliya je prvá žena v československej
histórii McDonald's, ktorá stojí na čele spoločnosti. Nahrádza Dana Campa,
ktorý prijal pozíciu Senior Franchising Director v spoločnosti McDonald's
USA. Vo firme pracuje už viac ako 11 rokov. Posledné tri roky mala na starosti marketing business analýzu, korporátnu komunikáciu a strategické
plánovanie pre celý ukrajinský trh.

Foto: Coface

Spoločnosť Coface Slovenská republika a Česko venujúca sa poisteniu pohľadávok a manažovaniu kreditného rizika má nové tváre hneď na niekoľkých
kľúčových postoch. Novým obchodným riaditeľom sa stal Roman Halaša,
vedúcim oddelenia upisovania rizík je Martin Procházka a šéfom oddelenia
hodnotenia kreditného rizika je Miroslav Kňažko. R. Halaša má dlhoročné
skúsenosti z trhu poistenia pohľadávok. Pred nástupom do firmy pracoval
päť rokov v spoločnosti Euler Hermes (Allianz Trade) na úseku upisovania
rizík. V Coface pôsobí už takmer 15 rokov. Naposledy ako riaditeľ pre upisovanie rizík, predtým pracoval aj na úseku predaja.

Xerox
Rádio a televízia Slovensko

Foto: archív Ľuboša Machaja

Foto: Kancelária prezidenta SR
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Novým šéfom RTVS sa od augusta stal Ľuboš Machaj. V minulosti od roku
1978 do roku 1990 pracoval ako redaktor a neskôr aj dramaturg rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase. Pripravoval tiež populárnu motoristickú
reláciu Pozor, zákruta! V roku 1990 sa stal riaditeľom Medzinárodného
domu umenia pre deti Bibiana a v roku 1993 spolu s Andym Hrycom založili súkromné rádio Twist. Od roku 2003 pôsobil v RTVS ako šéfdramaturg
druhého televízneho programu a od roku 2006 do roku 2013 tu pôsobil ako
programový riaditeľ. Šéfom RTVS sa po hlasovaní poslancov parlamentu
z konca júna tohto roka stal na päť rokov.

Foto: Xerox

Spoločnosť Xerox oznámila, že na pozíciu nového generálneho riaditeľa jej
predstavenstvo vymenuje Stevena Bandrowzcaka. Do formy nastúpil v roku
2018 na pozíciu prezidenta a prevádzkového riaditeľa spoločnosti. Po odchode
Johna Visentina pôsobil ako zastupujúci generálny riaditeľ. Bol zodpovedný za
rozvoj a realizáciu globálnej prevádzkovej stratégie pre softvérové a inovačné
aktivity spoločnosti. Ďalej zodpovedal za podporné aktivity spoločnosti vrátane obchodnej stratégie, dodávok produktov a služieb, zákazníckeho vyúčtovania a informačných technológií. Pôsobil aj v pozícii prezidenta spoločnosti
Xerox Holdings Corporation a predsedu predstavenstva spoločnosti CareAR.

Štatistický úrad SR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Petra Peťka za nového predsedu Štatistického úradu SR. Ten za súčasnej vlády pôsobil ako riaditeľ
Národnej diaľničnej spoločnosti, v minulosti pracoval aj na Ministerstve
školstva SR a v Tatra banke. „Žijeme v dobe dezinformácií a hoaxov, v dobe,
keď sa stalo takmer módnym trendom spochybňovanie či relativizovanie
akejkoľvek skutočnosti. Preto je potrebné, aby sme sa aktívne usilovali
o návrat dôvery k faktom,“ povedala prezidentka. Peťko sa stal predsedom
úradu od septembra 2022. Vo funkcii nahradil Alexandra Balleka a jeho
funkčné obdobie je päť rokov.

Toto je jediný prípad v našej rubrike, keď nedochádza k rošáde na poste šéfa
spoločnosti. Generálnym riaditeľom TASR totiž aj na ďalších päť rokov zostáva Vladimír Puchala. Na pozícii šéfa štátnej tlačovej agentúry ho potvrdila Správna rada TASR po vypočutí všetkých troch uchádzačov o túto
funkciu. „Jeho projekt nás oslovil komplexnosťou, víziou ďalšieho rozvoja,
ale aj nadväznosťou, ktorú ponúka,“ povedal šéf správnej rady Jozef Bednár.
Medzi najbližšie ciele agentúry patrí spustenie novej klientskej zóny pre
distribúciu textových správ a fotografií. Dôležité však bude zabezpečiť aj
finančnú a personálnu stabilitu spoločnosti.

Jeseň 2022

Foto: TASR
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TRI NAJVÄČŠIE RATINGOVÉ
AGENTÚRY ZMENILI
EKONOMICKÝ VÝHĽAD SLOVENSKA
ZO STABILNÉHO NA NEGATÍVNY
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Ratingová agentúra Fitch po polroku Slovensku opäť vystavila vysvedčenie.
Zatiaľ nám síce ponechala úverový rating na úrovni A, no zmenila jeho

Náš výhľad býval stabilný

Ratingová agentúra Fitch
nám pritom ešte v marci
tohto roku priznala rating
A so stabilným výhľadom.
Vtedy argumentovala najmä stabilitou štátneho
dlhu. V roku 2021 predstavoval pomer verejného dlhu
k hrubému domácemu produktu 62,5 %, pričom do
roku 2025 by mal klesnúť
na úroveň približne 58 %.
Pozitívne vysvedčenie dostal
aj bankový sektor, ktorý je
stabilný a v roku 2021 bol
rekordne ziskový.

prudkým spomalením ekonomík
obchodných partnerov z krajín
EÚ, by len zvýšil riziko trvalého
poškodenia slovenskej ekonomiky
a oslabil strednodobý potenciál jej
rastu,“ dodáva agentúra.
Inflácia a výpadky dodávok

Od marca 2022 sa však veľa vecí
zmenilo. Inflácia na Slovensku sa vyšplhala na úroveň 13,6 % a vypukla
energetická kríza, ktorá sa Slovenska
týka intenzívnejšie ako väčšiny európskych krajín. Aj preto už v polovici mája ratingová agentúra S&P síce
ponechala Slovensku známku vysokej úverovej spoľahlivosti A+, no znížila ratingový výhľad zo stabilného
na negatívny.

výhľad z pôvodne stabilného na negatívny. Zdôvodnila to oslabením rastu
hrubého domáceho produktu (HDP) na 2 % v roku 2022 a 1,9 % v roku 2023,
a tiež obavami z nedostatku energií. Negatívny výhľad nám už skôr pridelili
aj ďalšie dve ratingové agentúry Standard and Poor´s (S&P) a Moody´s.
Výkonnosť sa spomaľuje

Agentúra Fitch svoje rozhodnutie zdôvodňuje najmä spomalením ekonomickej výkonnosti
Slovenska. Predpokladá totiž, že
rast hrubého domáceho produktu
(HDP) sa v roku 2022 spomalí na
2 % a v tom nasledujúcom dokonca na 1,9 %.

12

poskytnú určitú podporu, no slabé výsledky v posledných štvrťrokoch poukazujú na problémy
pri implementácii požiadaviek
EÚ,“ konštatuje vo svojej správe
agentúra s tým, že v roku 2024
už predpokladá ekonomický rast
o 3,1 %, ten však bude závisieť od
efektívnosti verejných výdavkov.

Pri úplnom odstavení
ruského plynu by sa
HDP Slovenska mohol
prepadnúť až na 8 %.

Prisilná energetická závislosť

Za problematické považuje aj
zvýšenie rizík v oblasti dodávok
energií. „Slovensko je vo veľkej
miere závislé od dovozu energie
z Ruska – 85 % celkovej spotreby
plynu a viac ako 40 % všetkých
energetických požiadaviek, a to aj
pre priemyselné činnosti, pričom
akýkoľvek nedostatok dodávok
bude mať pravdepodobne významný vplyv na hospodársku aktivitu
krajiny,“ uvádza ďalej Fitch.

„Súkromnú spotrebu bude čoraz
viac ovplyvňovať rastúca inf lácia, ktorá naruší aj rast reálnych
miezd. Pokračujúce, hoci uvoľňujúce sa, prerušenia dodávateľského reťazca a slabší vonkajší dopyt
zase ovplyvnia export a súkromné investície. Verejné investície
spojené s programami EÚ síce

V najhoršom scenári pri úplnom
odstavení plynu sa oficiálne odhady zníženia HDP pohybujú
v rozpätí od 4 do 8 percentuálnych bodov, pričom Národná banka Slovenska počíta s poklesom
o 7 percentuálnych bodov, čo
patrí k najvýraznejším prepadom
v rámci krajín Európskej únie.
„Takýto silný šok, okrem potenciálnych presahov spôsobených

Najväčším problémom
je vysoká energetická
závislosť Slovenska
od ruských energií.

Je tu riziko
trvalého poškodenia
slovenskej ekonomiky.

Jeseň 2022

Ťaží nás tiež
privysoká inflácia
a výpadky
v dodávateľskom
reťazci.
ratingová agentúra Moody´s. Tá
nám síce tiež ponechala doterajší
rating na úrovni A2, no vyslovila
varovanie, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k jeho zhoršeniu.
Podobné stanovisko adresovala aj
ďalším krajinám zásadne závislým
od ruských energií – Taliansku
a Česku. V Česku, rovnako ako
na Slovensku, panujú obavy z nar ušenia dodávok r uského ply nu, kvôli čomu by sa ekonomiky
oboch krajín mohli prepadnúť do
recesie. V Taliansku po páde vlády premiéra Maria Draghiho majú
navyše problém aj s politickou
nestabilitou.
Načo je nám rating?

Ako najzásadnejší dôvod uviedla
vplyv vojny na Ukrajine na našu
ekonomiku, a vyslovila tiež varovanie pred prijímaním populistických opatrení a ekonomických
balíčkov, ktoré nemajú dostatočné
finančné krytie v štátnom rozpočte. Aj ona medzi najväčšími rizikami uviedla problémy s dodávkami
energií a závislosť od ruského
plynu a ropy. Ako ďalší dôvod spomenula výpadky v dodávateľskom
reťazci a, samozrejme, aj infláciu
tlačiacu vládnu koalíciu do zvyšovania verejných výdavkov.
Hrozí nám recesia

Začiatkom augusta tohto roku so
zmenou výhľadu slovenskej ekonomiky zo stabilného na negatívny
vyrukovala aj ďalšia renomovaná

Ratingové agentúry prideľujú krajinám, a niekedy aj
miestny m s amos právam
a s p o l o č n o s t i a m , úve ro vé ratingy. Tie predstavujú
hodnotenie schopnosti plniť si svoje povinnosti voči
veriteľom a splácať svoje
napríklad úverové záväzky.
Hodnotenie Slovenska zo
strany ratingových agentúr
má vplyv na úrokové sadzby
vydávaných štátnych dlhopisov. Vysoký rating zvyšuje
dôveru investorov v stabilitu
ekonomiky, vďaka čomu sú
ochotní požičiavať finančné prostriedky aj s nižším
úrokom. Znižujúci sa rating
vysiela investorom opačný
signál.
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VOJNA NA UKRAJINE
OHROZUJE PRECHOD NA
ZELENÉ TECHNOLÓGIE V EURÓPE
Autorka: Monika Jakábová
Foto: Shutterstock

Odstrihnutie sa od ruských energií a zaistenie energetickej bezpečnosti
je jednou z priorít Európskej únie. Okrem potreby diverzifikácie
dodávateľov plynu a ropy sa EÚ bude musieť vyrovnať aj so závislosťou
od dodávok niektorých kovov a nerastov z Ruska potrebných na
výrobu komponentov v sektore obnoviteľných technológií.
eny mnohých z týchto kovov sa
C
v posledných mesiacoch výrazne
zvýšili. Vojna na Ukrajine tak predstavuje, okrem iného, ohrozenie
schopnosti EÚ dosiahnuť ambície
v zelenej politike.
Automobilky majú problém

Volkswagen, druhý najväčší výrobca
elektrických automobilov na svete,
oznámil, že elektromobily objednané po máji 2022 si nájdu cestu do
garáží zákazníkov najskôr v roku
2023. Ďalšia veľká automobilka
Tesla, rovnako ako takmer všetci
ostatní výrobcovia elektromobilov,
tvrdí, že pravdepodobne nedosiahne
predajné ciele, ktoré si vytýčila na
rok 2022. Tento stav má veľa spoločného s ruskou inváziou na Ukrajinu
a úlohou Ruska ako hlavného dodávateľa kovov pre európsky kontinent.
Európa dováža z Ruskej federácie

Na dovoz niektorých
kovov uvalila clá
zatiaľ len Veľká
Británia.
14

kovy, gumu a minerály za viac ako
7 miliárd dolárov ročne. Z Ruska
k nám prúdia zásoby paládia (41 %
dovozu EÚ), hliníka (17 %), niklu
(17 %), platiny (16 %), medi (7 %),
kobaltu (5 %) a lítia (4 %). Mnohé
z nich sú dôležité pre výrobu batérií
elektrických áut, solárnych panelov
či veterných turbín.
„Pokiaľ ide o kovy, ktoré sú v sektore obnoviteľných technológií potrebné, Rusko je veľmi dôležitým
hráčom v Európe, ale aj na celom
svete. Zastavenie ruského exportu kovov by spôsobilo priemyselnú
recesiu v západnom svete,“ vyjadril
sa ekonóm z Kielského inštitútu
pre svetovú ekonomiku v Nemecku
Klaus-Jürgen Gern. „Tento stupeň
závislosti od Ruska je skutočne veľmi alarmujúci,“ hovorí vedúci obehového hospodárstva udržateľných
zdrojov v Centre for European Policy
Studies – think-tanku so sídlom
v Bruseli Vasileios Rizos.
Toto sú naozaj dôležité kovy

Elektrické vozidlá sú jedným zo spôsobov, ktorým sa svet snaží znižovať
spotrebu fosílnych palív. Rusko je
významným vývozcom mnohých kovov a plynov používaných pri výrobe

Cena elektromobilov
by kvôli drahším
kovom mohla vzrásť
až o 3-tisíc eur.
batérií do elektrických áut, ako sú lítium, kobalt a nikel. V prípade niklu
je Rusko tretím najväčším svetovým
dodávateľom, pričom spoločnosť
Norilsk Nickel je najväčším svetovým producentom vysokokvalitného niklu. Okrem toho obchoduje
aj s paládiom, kobaltom a meďou.
Jej vlastníkom je Vladimir Potanin,
druhý najbohatší Rus a podporovateľ
politík Kremľa. Nemecko napríklad
importuje až 39 % z celkového dovozu niklu z Ruska, a to najmä z firmy
Norilsk Nickel.
Rusko taktiež vyprodukuje približne
tretinu celosvetovej produkcie paládia, ktoré je kľúčové pre výrobu katalyzátorov – zariadení potrebných na
zníženie výfukových emisií vozidiel.
Prvky vzácnych zemín, ďalší ruský
export, sú nevyhnutné pre generátory veterných turbín a trakčné motory elektrických vozidiel. Na výrobu
Jeseň 2022

turbín a solárnych panelov sú ďalej
potrebné aj hliník, meď a kremík,
ktoré Rusko taktiež exportuje.
Vojenské operácie prebiehajúce na
území Ukrajiny taktiež ohrozujú
vývoz dôležitých surovín z krajiny.
Ukrajina je významným producentom neónového plynu, ktorý sa používa na výrobu polovodičových čipov.
Neón vzniká ako vedľajší produkt
pri výrobe ocele. Masívne oceľové
komplexy na východe Ukrajiny sa
z tohto dôvodu stali dominantným
svetovým dodávateľom tohto plynu.
Dnes sa však v týchto oblastiach vedú
boje, čo spôsobuje nedostatky neónu
na trhoch. To sa premieta do obmedzených dodávok čipov, ktoré sú súčasťou batérií elektromobilov, ako aj
iných ekologických technológií.
Obavy z nedostatku kovov

Sankcie na kovy (zatiaľ) neplatia

Rusko-ukrajinský konflikt už prinútil
mnohé štáty uvaliť obchodné sankcie
na rôzne ruské komodity. V poslednom čase sa objavili správy, že EÚ
zvažuje uvaliť sankcie na dovoz ruského zlata. Spomínané kovy sankciám Únie zatiaľ unikajú, ich prijatie
však nie je vylúčenie. Aj v roku 2018
boli uvalené sankcie na ruského výrobcu hliníka Rusal, čo spôsobilo
prudký nárast cien tohto kovu.

Ceny kovov zvyšujú aj prerušenia
dodávok v dôsledku vojny, ale aj obavy z budúcich narušení ich dodávok.
Ruská invázia spôsobuje zmätok
v globálnych dodávateľských reťazcoch. Ratingová spoločnosť Moody’s
Investors Service vydala správu,
v ktorej uvádza, že zvyšovanie cien je
zapríčinené najmä obavami z prerušenia dodávok a z nedostatku kľúčo- Nie je prekvapujúce, že predstavitelia
vých surovín. Už pred inváziou ponu- popredných spoločností na výrobu
ka kovov kolísala v dôsledku nízkych elektrických vozidiel sú proti sankzásob a prerušení dodávateľského cionovaniu ruských kovov. Tvrdia,
reťazca. Moody’s poznamenala, že že by to bola vážna rana pre snahy
ceny niektorých základných kovov, o prechod od fosílnych palív k udržavrátane hliníka a niklu, sa v prvom teľnejším alternatívam. Hans-Josef
štvrťroku 2022 priblížili k rekordným Fell z nemeckého think-tanku Energy
maximám. Výsledkom zdraženia je, Watch Group s týmto tvrdením súže sektor elektrických vozidiel pred- hlasí: „Som proti sankciám na kovy,
povedá vyššie ceny o takmer 3-tisíc pretože potom bude Európa menej
eur za vozidlo.
pripravená čeliť bojkotu fosílnych
palív.“ Vo vývoznej štruktúre Ruska
pritom fosílne palivá predstavujú
viac
ako 13-násobok celkového rusDiverzifikácia
kého vývozu kovov. Na dovoz niektorých ruských kovov, vrátane veľkého
dodávateľov
množstva platiny a paládia, zaviedla
niektorých kovov môže 35-percentné clá len Veľký Británia.

byť prinajmenšom
problematická.

Čo bude ďalej?

So stúpajúcou prioritizáciou zelenej
transformácie sa predpokladá, že

dopyt EÚ po kovoch používaných
v sektore obnoviteľných technológií
sa v blízkej budúcnosti značne zvýši.
Otázka diverzifikácie dodávateľov je
však v tomto prípade komplikovaná.
Krajiny, ako Konžská demokratická
republika či Zimbabwe, ktoré by
mohli pokryť rastúci európsky dopyt po kovoch, sú kritizované zo
strany EÚ za porušovanie ľudských
práv. Ľudia pracujúci v sektore ťažby
sú často vystavení neľudským podmienkam a neobvyklá nie je ani detská práca. EÚ tak čelí nepríjemnej
morálnej dileme.
Únia by sa však mohla orientovať
aj na iné krajiny. Minulý rok EÚ
a Ukrajina nadviazali strategické
partnerstvo v oblasti surovín. Hoci
prebiehajúca vojna momentálne
komplikuje túto spoluprácu, jej potenciál je veľký. Trend budovania
bezpečných a stabilných partnerstiev a dodávateľských reťazcov
s partnermi, ktorí vyznávajú hodnoty demokracie, je pre EÚ kľúčový. Okrem hľadania nových zdrojov v zahraničí sa európski experti
vyjadrujú, že aj samotná Európa
má kapacity na zvýšenie ťažby.
Odborníci EÚ na obehové hospodárstvo tiež tvrdia, že Únia by sa
mala viac orientovať na recykláciu
kovov a aj týmto spôsobom znížiť
svoju závislosť od ich dovozu.
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NBS BIJE NA POPLACH.
EKONOMICKÁ SITUÁCIA
NA SLOVENSKU JE ALARMUJÚCA

Sme veľmi zle
pripravení na
zvládanie sociálnych,
environmentálnych
a inštitucionálnych
cieľov.

Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

V mnohom sme podpriemerní

Pandémia koronavírusu zvýraznila slabé miesta v kvalite života na
Slovensku. Poznačila najmä menej produktívne, neziskové a zadlžené
firmy. Zhoršila sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Ďalšie
riziká pre slovenskú ekonomiku predstavuje vojna na Ukrajine a s ňou
súvisiaca energetická kríza. Problémom je aj vysoká inflácia a opatrenia na
kompenzáciu rastu cien, ktoré budú vytvárať tlak na verejné financie.
oto sú najdôležitejšie východiská,
TNárodná
ktoré vo svojej správe zmieňuje
banka Slovenska, a zároveň upozorňuje na to, v čom
všetkom Slovensko zaostáva za
európskym priemerom, pričom pomenúva aj kľúčové výzvy do blízkej
budúcnosti.
V čom všetkom zaostávame

Chýba ekonomická výkonnosť

„Okrem nízkej produktivity vyplývajúcej zo zaostávania v oblasti
vzdelávania, inovačného potenciálu
ekonomiky, kvality podnikateľského prostredia a verejných inštitúcií patria podobne ako v minulom
roku k najväčším výzvam zdravotné
výsledky a udržateľnosť verejných
financií,“ konštatuje centrálna banka vo svojej správe o štrukturálnych
výzvach na rok 2022. Podľa nej ekonomické zaostávanie Slovenska je

V rebríčku konkurencieschopnosti vypracovanom Medzinárodným
inštitútom pre rozvoj manažmentu (IMD) sa Slovensko v roku 2022
umiestnilo na 49. mieste spomedzi
64 hodnotených krajín. Oproti roku
2019, teda počas obdobia ovplyvneného pandémiou koronavírusu,
sa umiestnenie Slovenska zlepšilo
o štyri miesta.

Slovensko klesá
v ekonomickej
konkurencieschopnosti.
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vidieť vo viacerých oblastiach. Nízka
produktivita sa premieta do nižších
disponibilných príjmov, a tie vedú
k nižšej úrovni spotreby v porovnaní s priemerom Európskej únie. Na
druhej strane Slovensko z pohľadu
stúpajúcich cien veľmi rýchlo dobieha európsky priemer.

V rebríčku IMD sú sledované štyri
hlavné kategórie: ekonomická výkonnosť, efektivita vlády, podnikateľská efektivita a infraštruktúra.
Slovensko sa oproti roku 2019 zlepšilo vo svojich najhorších ukazovateľoch, ktorými sú efektivita vlády
a podnikateľská efektivita. Naopak,
v ekonomickej výkonnosti sa umiestnenie Slovenska zhoršilo o 10 miest.

V udržateľnosti verejných
financií sme druhí najhorší

Európska komisia už pred
vypuknutím pandémie koronavírusu upozorňovala
Slovensko na vysoké riziko
dlhovej udržateľnosti súvisiace najmä s rapídne starnúcou
populáciou a neudržateľným
nastavením dôchodkového
systému. Nepriaznivý ekonomický vývoj aj zvýšené výdavky súvisiace s pandémiou
viedli k ďalšiemu zhoršovaniu udržateľnosti verejných
financií, ktorá je druhá najhoršia v rámci krajín EÚ.
Našim susedom z krajín V4 sa pozícia počas rokov pandémie menila
rozdielne. Česká republika si zlepšila svoje umiestnenie a v roku 2022
skončila na 26. mieste. Zlepšilo sa
aj umiestnenie Maďarska, ktoré dosiahlo 39. miesto. Naopak, Poľsko si
počas pandémie pohoršilo o 12 miest.
V roku 2022 dosiahlo 50. miesto a zaradilo sa až za Slovensko.
Jeseň 2022

Zlou správou je tiež, že Slovensko
je len veľmi slabo pripravené na
implementovanie politík sledujúcich sociálne, environmentálne
a inštitucionálne ciele a udržanie
si konkurencieschopnosti. Patrí
tiež medzi krajiny, kde sú pracovné
miesta najviac ohrozené automatizáciou. Svetové ekonomické fórum
vo svojej správe vytvorilo zoznam
11 sledovaných ukazovateľov pripravenosti na transformáciu ekonomiky a konkurencieschopnosť.
Slovensko umiestnilo pod priemerom sledovaných krajín až v 10
prípadoch.
Najviac zaostávame v sociálnej
a zdravotnej starostlivosti o se-

niorov a deti, ochrane hospodár- Naše najbližšie výzvy
skej súťaže a antitrustových pra- „Slovensko stojí pred výzvami spovidlách a investíciách do inovácií čívajúcimi v riešení pretrvávajúa patentov. Nadpriemerné hod- ceho ekonomického zaostávania,
notenie sme dosiahli len v kvalite prechodu ku klimaticky neutrálnej
energetickej a informačno-komuni- ekonomike, zlepšenia výsledkov
kačnej infraštruktúry.
v oblasti zdravia, inklúzie znevýhodnených skupín a udržateľnosti
Sme závislí od dovozu surovín
verejných financií,“ zdôrazňuje NBS.
Výrazné riziko pre slovenskú ekonomiku, a nielen podľa NBS, pred- Nevyhnutné na podporu inovačnej
stavuje vysoká závislosť od dovozu kapacity ekonomiky a zrýchlenie
surovín z Ruska. Vojna na Ukrajine rastu produktivity sú podľa nej aj
vedie k narušeniu dodávateľských reformy vzdelávacieho systému,
reťazcov a nárastu cien komodít. financovania výskumu a kvality
Dovozy z Ruska a Ukrajiny tvoria podnikateľského prostredia. Ďalej
síce relatívne len malú časť sloven- sú to investície do zelenej ekonoských dovozov, no v prípade jadro- miky a opatrenia na úsporu energií
vého paliva, zemného plynu, ropy naberajúce na dôležitosti aj v súvisa niektorých ďalších surovín je zá- losti s vojnou na Ukrajine a energevislosť vysoká, čo pre ekonomiku tickou krízou.
predstavuje značné riziko. Podľa
odhadov NBS by napríklad 20-per- V súvislosti s chronickým nedostatcentný výpadok plynu mohol znížiť kom zdravotného personálu je tiež
HDP krajiny o 0,6 až 1,4 % a viesť potrebné riešiť reformy v oblasti
k ďalšiemu nárastu cien. „Vysoké zdravotníctva. „Potrebné je aj vyšceny komodít budú navyše nega- šie začlenenie sociálne vylúčenétívne pôsobiť na obchodnú bilanciu ho obyvateľstva prostredníctvom
v najbližších mesiacoch. Veľmi vy- opatrení v oblasti vzdelávania
soké riziká dlhodobej udržateľnosti a adresná kompenzácia zvýšených
verejných financií z obdobia spred životných nákladov najmä u krízou
pandémie naďalej narastajú,“ kon- najviac zasiahnutých skupín obyvaštatuje centrálna banka.
teľstva,“ uzatvára NBS.
V eurofondoch na nás
čaká takmer 20 miliárd eur

Riešenie pre blízku budúcnosť
by mohli predstavovať štrukturálne výzvy a realizácia plánu
obnovy a odolnosti. V polovici
júla 2022 sa podarilo podpísať
partnerskú dohodu o čerpaní
eurofondov zo zdrojov EÚ do
roku 2027 vo výške 12,594 miliardy eur. V rámci plánu obnovy a odolnosti je pre Slovensko
pripravených ďalších 6 miliárd
eur. Spolu by teda do rozvoja
slovenskej ekonomiky a ďalších súvisiacich oblastí v nasledujúcich rokoch malo „pritiecť“
takmer 20 miliárd eur.
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EURÓPA SA INTENZÍVNE
PRIPRAVUJE NA KRUTÚ ZIMU,
SLOVENSKO SI VYROKOVALO VÝNIMKU

ONLINE PODPIS

Autor: Robert Juriš

Hoci je ešte stále pomerne teplo, európske krajiny sa už intenzívne pripravujú na
mrazivú zimu. A tá nadchádzajúca bude vzhľadom na energetickú situáciu a bez
ohľadu na počasie naozaj studená. Napríklad česká vláda sa pripravuje na stav
núdze, Veľká Británia zvažuje organizované odstávky plynu, Maďarsko sa chce

Potvrdenie Záznamu o sprostredkovaní
finančnej služby na diaľku.

vrátiť ku kúreniu drevom a Nemecko už teraz prijalo viacero úsporných opatrení.
Česi hovoria o stave núdze

Česká vláda sa na nadchádzajúcu
zimu pripravovala už počas horúceho leta. Ak by v priebehu najbližšej
vykurovacej sezóny nastali problémy s dodávkami energií, chce reagovať vyhlásením stavu núdze, a preto pripravuje vyhlášku, ktorá by
obmedzovala kúrenie. Opatrenia by
sa dotkli nielen verejných priestorov, ale aj samotných domácností.
Ak by teplárne nemali k dispozícii
dostatok paliva, teplota v administratívnych budovách či spoločných
priestoroch bytových domov by
mohla klesnúť aj nižšie, ako bolo
Maďari sa orientujú
na drevo

Problémy s dodávkami energií predpokladá aj Maďarsko.
Miestna vláda na možné komplikácie reaguje uvoľnením
ťažby dreva a zároveň zákazom
jeho vývozu. Proti tomuto návrhu sa ostro ohradili ochranári, ktorí poukazujú na možnosť
urýchlenia klimatických zmien.
Naopak, lesníci sa zvýšenej
ťažby dreva neobávajú a tvrdia,
že v Maďarsku je palivového
dreva dostatok.
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doteraz zvykom. Cieľom tejto vyhlášky, ktorá už prechádza pripomienkovým konaním, je zabezpečenie „minimálnej teplotnej pohody“
a, samozrejme, úspora energií.
Briti zvažujú odstávky plynu

Na blížiace sa problémy s kúrením
počas chladných mesiacov reaguje aj
Veľká Británia. Zvažuje organizované odstávky plynu pre domácnosti
a priemyselné podniky. Počíta totiž
aj s alternatívou, že počas zimy by
mohol poklesnúť dovoz elektriny
z Francúzska a Nórska, čo by si vyžiadalo adekvátnu reakciu zo strany
vlády. Alternatívnym riešením je
tiež obnovenie prevádzky uhoľných
elektrární. Ich činnosť je na britských ostrovoch v útlme a predstavovali by akési záložné riešenie.
Nemecko prijíma opatrenia

Ešte pred tým, ako tieto tri krajiny
predostreli svoje nápady na riešenie energetickej krízy počas nadchádzajúcej zimy, túto tému otvorilo aj Nemecko. To už v júli 2022
pristúpilo k vypínaniu nočného
osvetlenia historických pamiatok.
Niektoré miestne samosprávy odstavili dodávky teplej vody do verejných budov. Vypínajú verejné fontány, znižujú teplotu vo verejných
bazénoch a odstavujú prevádzku

Slovensko vyrokovalo,
že nemusí ušetriť plyn,
naopak, môže ho
minúť o 5 % viac.
sáun. Počas zimy tiež počítajú s vykurovaním úradov a prostriedkov
verejnej dopravy na nižšiu teplotu
ako v minulosti.
Slovensko dostalo výnimku

Výzva Európskej komisie na úsporu
spotreby plynu o 15 % je zatiaľ len
dobrovoľným záväzkom. Povinným
sa stane až v okamihu, ak by päť
členských krajín EÚ vyhlásilo stav
pohotovosti. K dohode sa pridali všetky zainteresované krajiny
okrem Maďarska, ktoré sa spolieha na vlastnú energetickú politiku založenú na dobrých vzťahoch
s Ruskom. A ešte niekoľko štátov
si vyrokovalo výnimku, medzi nimi
aj Slovensko. Minister hospodárstva Richard Sulík argumentoval
kritickou závislosťou slovenského priemyslu od dodávok plynu.
Výsledkom je, že namiesto dosiahnutia 15-percentnej úspory môžeme spáliť ešte o 5 % plynu viac.
Jeseň 2022
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KTORÁ POISŤOVŇA MÁ NAJVÄČŠÍ
PODIEL NA SLOVENSKOM TRHU,
A KTORÁ JE SKOKANOM ROKA 2021?

Čo znamená
technické poistné

Technické alebo predpísané
poistné zahŕňa celkový objem získaného poistného danej poisťovne v príslušnom
roku, pričom ide o dôležitého ukazovateľa výkonnosti
každej komerčnej poisťovne.
Podľa tohto ukazovateľa je
možné zostaviť poradie komerčných poisťovní a ich podiel na poistnom trhu v príslušnom roku.

Autorka: Zuzana Fryč
Foto: Shutterstock

Slovenský poistný trh sa neustále mení a vyvíja, a spolu s ním sa menia
aj trhové podiely jednotlivých poisťovní. Tie však podľa predbežných
údajov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) za vlaňajšok
nezaznamenali výraznejšie zmeny, pretože medzi prvé tri poisťovne
patria Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa a Generali. V roku 2021
sa však k tretiemu miestu výraznejšie priblížila poisťovňa Uniqa, ktorá
medziročne zvýšila svoj podiel na poistnom trhu z 5,32 % na 10,04 %.

Slovenská asociácia poisťovní každoročne zostavuje rebríček svojich
členských poisťovní podľa ich podielov na poistnom trhu. Podiel
Allianz – Slovenská poisťovňa
na celom poistnom trhu (podľa
predbežných údajov) v rámci životného aj neživotného poistenia vlani dosiahol 24,91 % s celkovým objemom predpísaného
poistného vyše 654 miliónov eur.
Medziročne to v jej prípade predstavovalo pokles o viac ako jeden
percentuálny bod.
Napriek tomu si poisťovňa drží
prvenstvo na trhu už dlhé roky,

ktoré podľa slov špecialistky
externej komunikácie Heleny
Kanderkovej súvisí aj s jej historickou pozíciou jednotky na
poisťovacom trhu. Ďalším dôvodom udržania svojej pozície na

Podiely poisťovní na slovenskom trhu celkovo v roku 2021
24,91 %

Kooperativa poisťovňa

23,72 %

Generali Poisťovňa

11,48 %

Uniqa poisťovňa
NN Životná poisťovňa
MetLife Europe
Komunálna poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa
BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Podľa predbežných údajov SLASPO
celkovo dr uhá a tre ti a pr iečka aj vlani patrili poisťovniam

5,23 %
4,69 %
4,25 %

Poisťovňa Uniqa
si integrovaním
spoločnosti AXA
výrazne posilnila svoju
pozíciu na trhu.

1,96 %
1,28 %
0,48 %

Poštová poisťovňa

0,34 %

Youplus Insurance International AG 0,22 %
0%

5%

10 %

15 %

20 %

Za pr vou štvorkou s najväčšími podielmi na trhu
nasledujú NN Životná poisťovňa (5,23 %), poisťovňa
MetLife Europe (4,69 %),
Komunálna poisťovňa
(4,25 %), ČSOB Poisťovňa
(3,67 %), Union poisťovňa
(2,83 %), Wüstenrot poisťovňa (1,96 %), BNP Paribas
Cardif Poisťovňa (1,28 % ),
a s menším ako percentným
podielom na slovenskom
trhu pôsobia aj Groupama
poisťovňa , Poštová pois ťovňa a Youplus Insurance
International AG.

Generali Poisťovňa

13,31 %

Uniqa poisťovňa
Komunálna poisťovňa

10,38 %
5,58 %

ČSOB Poisťovňa 4,77 %

Wüstenrot poisťovňa
BNP Paribas Cardif Poisťovňa
Groupama poisťovňa

1,41 %
0,78 %

Youplus Insurance International AG 0,21 %
Poštová poisťovňa 0,05 %
Zdroj: SLASPO a NBS
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1,98 %

MetLife Europe 0,37 %

25 %

Zdroj: SLASPO a NBS
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Podiely ďalších
poisťovní

Union poisťovňa 4,42 %

2,83 %

Groupama poisťovňa

„Naším cieľom je túto situáciu
využiť a naďalej posilňovať náš

„Veľmi sa z týchto výsledkov tešíme.
Rok 2021 bol druhým covidovým
rokom a pre nás rokom spojenia
s bývalými spoločnosťami AXA.
Som rád, že sa nám tento zložitý rok
podarilo uzavrieť s takýmto skveKeďže predvlani poisťovňa dosiah- lým výsledkom,“ hovorí generálny
la podiel na trhu podľa technické- riaditeľ poisťovne Uniqa Martin
ho poistného na úrovni 25,98 %, Žáček. Zároveň dodáva, že Uniqa
za medziročným poklesom o 1,07 je teraz na Slovensku silnou finančpercentuálneho bodu vidí aj pan- nou skupinou a okrem vlastnej podémiu, ktorá zasiahla celý svet isťovne je aktívna aj v oblasti pena takmer všetky oblasti, pois- zií prostredníctvom dôchodkovej
ťovníctvo nevynímajúc. Mnohé
prevádzky boli nútené zatvoriť či Podiely poisťovní na slovenskom trhu neživotného poistenia v roku 2021
skončiť, pričom retailoví klienAllianz – Slovenská poisťovňa
30,12 %
ti prehodnocovali svoje výdavky,
Kooperativa poisťovňa
21,34 %
vrátane výdavkov na poistenie.
Držia si popredné pozície

10,04 %

ČSOB Poisťovňa 3,67 %
Union poisťovňa

Historickou
jednotkou na
slovenskom
trhu je Allianz.

trhu je podľa nej spojenie so silnou nemeckou značkou Allianz,
a v neposlednom rade aj kvalitné produkty a služby, v ktorých sa poisťovňa snaží udávať
trendy. „Allianz je univerzálnou

Allianz – Slovenská poisťovňa

správcovskej spoločnosti (DSS)
s 26-percentným trhovým podielom a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) s 15-percentným trhovým podielom. Okrem nich má aj
vlastnú investičnú spoločnosť.

poisťovňou so širokým portfóliom
produktov a služieb, ktoré neustále skvalitňujeme a prispôsobujeme potrebám, očakávaniam klientov a zmenám na trhu,“ dodáva
H. Kanderková.

s najväčším podielom na trhu podľa technického poistného naďalej

Prvenstvo obhájila Allianz

Kooperativa a Generali. Prvá z nich
dosiahla celkový podiel na trhu
podľa technického poistného na
úrovni 23,72 % a druhá 11,48 %.
Generali však vlani výraznejšie
dobiehala poisťovňa Uniqa, ktorá si v rámci podielu na poistnom
trhu polepšila o takmer 5 percentuálnych bodov a dosiahla podiel
10,04 % s nárastom technického
poistného o vyše 130 miliónov eur.
Za týmito výsledkami je potrebné
vidieť aj skutočnosť, že poisťovňa
Uniqa v roku 2021 integrovala bývalé spoločnosti AXA, čím si posilnila svoje postavenie, a stala sa tak
jedným z najsilnejších hráčov na
slovenskom trhu.

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %
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Polepšili si
o takmer 18 %

Hoci spoločnosť Premium
IC nie je členom SLASPO, od
ktorej sme čerpali informácie o podieloch poisťovní na
slovenskom trhu za rok 2021,
neobišli sme ani túto poisťovňu. „Vlani sme dosiahli
predpísané hrubé poistné vo
výške viac ako 16,5 milióna
eur vrátane dane z poistenia, teda vyše 15 miliónov
eur bez dane z poistenia, čo
predstavovalo 17,82-percentný nárast oproti roku 2020,“
hovorí zástupca generálneho
riaditeľa poisťovne IC Ľubor
Beňo.
trhový podiel v poistení. Kľúčová
však pre nás nie je naša vlastná
pozícia na trhu, ale vízia dlhodobého pôsobenia našej spoločnosti s cieľom byť inovatívnou,
klientsky prívetivou poisťovňou,
ktorá je vždy pripravená plniť
svoje záväzky,“ dopĺňa generálny
riaditeľ. Poisťovňa Generali sa
však necíti vlaňajšími výsledkami
ohrozená. „Skokový nárast podielu poisťovne Uniqa v minulom
roku spôsobilo spojenie s poisťovňou AXA. Mať zdravý rešpekt voči
konkurencii je potrebné v každej oblasti biznisu. Obavy však
v našom prípade nie sú namieste.
Dobre zvolená obchodná stratégia
a jej pravidelné vyhodnocovanie,

Neživotné poistenie
na Slovensku
stále vedie nad
životným, no trend
sa začína meniť.

aj s ohľadom na vývoj trhu či
konkurenciu, sú nevyhnutnosťou.
Naše doterajšie výsledky sú však
jasným dôkazom toho, že kráčame
správnym smerom,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Generali Katarína
Ondra.

Niektoré poisťovne
sa viacej sústredia
na jeden typ poistenia,
iné v tom
nerobia rozdiel.

Lídri sa líšia

Lídrom v oblasti neživotného poistenia je Allianz – Slovenská poisťovňa. Jej podiel na tomto trhu
podľa technického poistného tvoril vlani takmer tretinu, presnejšie
30,12 %. Hneď za ňou sa umiestnila poisťovňa Kooperativa s podielom 21,34 %. Na tretej priečke
sa s 13,31-percentným podielom
na trhu umiestnila poisťovňa
Generali. Za týmto výsledkom vidí
H. Kanderková najmä trend, ktorý je u nás opačný ako v krajinách
západnej Európy. „Pozorujeme,
že klienti v strednej a východnej
Európe si vo väčšej miere poisťujú
svoj majetok ako svoje zdravie. Vo
vyspelejších západných krajinách
je tento trend opačný.“

obe oblasti poistenia, no špeciálne kladie dôraz na oblasť životného poistenia, ktoré podľa slov
hovorkyne oproti neživotnému
poisteniu na Slovensku stagnuje. „Neustále sa preto snažíme
zlepšovať a zatraktívňovať naše
životné produktové por tfólio.
Aktuálne sa klienti môžu zapojiť do súťaže o osobnú genetickú
analýzu, ktorá im na základe analýzy DNA vzoriek dá konkrétne
odpor účania ohľadom strav y,
športu, spánku a celkového životného štýlu. Analýzu môžu získať
klienti, ktorí si u nás v rámci životného poistenia pripoistia aj riziko v podobe kritických chorôb,“
dodáva H. Kanderková.

Allianz – Slovenská poisťovňa sa
však ako univerzálna poisťovňa
na trhu zameriava rovnako na

Podiely poisťovní na slovenskom trhu životného poistenia v roku 2021
Kooperativa poisťovňa

26,31 %

Allianz – Slovenská poisťovňa

19,24 %

NN Životná poisťovňa

10,92 %

Podiely poisťovní na slovenskom poistnom trhu
Celkový podiel na trhu podľa technického poistného
Poisťovňa

2021

2020

1. Allianz – Slovenská poisťovňa

24,91 %

25,98 %

2. Kooperativa poisťovňa

23,72%

24,33 %

3. Generali Poisťovňa

11,48 %

10,92 %

4. Uniqa poisťovňa

10,04 %

5. NN Životná poisťovňa

2019

2018

2017

2016

25,08 %

24,94 %

24,63 %

25,69 %

24,62 %

24,44 %

19,13 %

20,08 %

10,13 %

9,71 %

9,18 %

9,11 %

5,32 %

5,13 %

5,44 %

5,29 %

5,34 %

5,23 %

5,24 %

2,94 %

2,97 %

3,04 %

3,25 %

6. MetLife Europe

4,69 %

5,03 %

5,08 %

5,20 %

5,17 %

5,24 %

7. Komunálna poisťovňa

4,25 %

4,82 %

6,50 %

7,33 %

7,98 %

8,20 %

8. ČSOB Poisťovňa

3,67 %

3,58 %

3,54 %

3,79 %

3,52 %

3,73 %

9. Union poisťovňa

2,83 %

2,40 %

2,50 %

2,27 %

2,17 %

2,15 %

10. Wüstenrot poisťovňa

1,96 %

2,04 %

2,13 %

2,22 %

2,33 %

2,55 %

11. BNP Paribas Cardif Poisťovňa

1,28 %

1,33 %

1,26 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,48 %

0,49 %

0,46 %

0,41 %

0,33 %

0,27 %

Uniqa poisťovňa

9,67 %

12. Groupama poisťovňa

Generali Poisťovňa

9,48 %

13. Poštová poisťovňa

0,34 %

0,69 %

0,66 %

0,62 %

0,58 %

0,57 %

MetLife Europe

9,39 %

14. Youplus Insurance International A G

0,22 %

0,16 %

0,14 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Komunálna poisťovňa

2,80 %

15. AXA životní pojišťovna

0,00 %

3,30 %

3,15 %

2,90 %

2,79 %

2,73 %

ČSOB Poisťovňa

2,47 %

16. AXA pojišťovna

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

17. Aegon Životná poisťovňa

0,00 %

0,00 %

2,03 %

2,01 %

1,99 %

2,03 %

18. Ergo Poisťovňa

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %

0,30 %

0,64 %

19. Poisťovňa Cardif Slovakia

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,17 %

0,99 %

1,03 %

20. Basler Sachversicherungs – A G

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,17 %

0,19 %

0,20 %

21. Colonnade Insurance S. A.

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,04 %

0,95 %

0,29 %

22. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

6,30 %

3,89 %

23. D. A. S. Rechtsschutz A G

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,12 %

Wüstenrot poisťovňa

1,93 %

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

1,13 %

Union poisťovňa

1,10 %

Poštová poisťovňa

0,65 %

Youplus Insurance International AG 0,24 %
Groupama poisťovňa 0,15 %
Zdroj: SLASPO a NBS
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PRINESIE NOVELA ZÁKONA
O POISŤOVNÍCTVE
TRANSPARENTNEJŠIE VYUŽÍVANIE
PEŇAZÍ Z ODVODU?
Autorka: Magda Švančarková
Foto: Shutterstock

Pripomienky SKP neprešli

Cieľom kreovania novely zákona o poisťovníctve je zlepšiť postavenie klientov
poisťovní pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení
aj transparentnejšie využitie odvodu poistného. Okrem toho by sa mala
rozšíriť výmena informácií medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými
zainteresovanými subjektmi. Takisto by sa malo zosúladiť ustanovenie
zákona s novými medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.
Kam idú milióny od poisťovní

Podstatnou časťou návrhu je rozhodovanie o použití odvodu poistného. „V novele navrhujeme
výrazným spôsobom zvýšiť transparentnosť celého procesu, a preto
prišiel s návrhom na vytvorenie
komisie, ktorá bude prostriedky
účtu rozdeľovať a následne kontrolovať ich použitie,“ vysvetľuje
Ministerstvo financií SR. Za minulý rok poisťovne poskytujúce
povinné zmluvné poistenie (PZP)
odviedli vo forme 8-percentého odvodu na osobitný účet Ministerstva
vnútra SR viac ako 30 miliónov eur.
Podľa doterajšieho znenia zákona

Vznikne komisia,
ktorá bude dozerať
na prerozdeľovanie
peňazí?
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o poisťovníctve týmito prostriedkami disponuje výlučne len toto
ministerstvo.
Podľa údajov, ktoré získala spoločnosť Efiba, sa minulý rok využilo
viac ako 28 miliónov eur z osobitného účtu Ministerstva vnútra SR.
Najväčšia časť, viac ako 20 miliónov eur, minulý rok putovala do
Hasičského a záchranného zboru.
Peniaze sa použili na zásahový odev,
lezecký materiál, servisné prehliadky vozidiel. Prezídium policajného
zboru vyčerpalo viac ako 1,7 milióna eur. Takmer 700-tisíc eur použilo na mobilné operačné stredisko.
Viac ako 220-tisíc eur využili krajské
strediská integrovaného záchranného systému najmä na dovybavenie
pracovísk, a prevádzka informačného systému linky tiesňového volania
112 dostala viac ako 2,2 milióna eur.
Aké sú návrhy

„Peniaze, ktoré boli vybrané prostredníctvom 8-percentnej dane
z p oisťov níc t va , by m ali by ť

verejnosti, Slovenská kancelária
poisťovateľov (SKP), a že teda dôjde v oblasti prevencie dopravnej
nehodovosti k zásadnejším zmenám,“ reaguje výkonný riaditeľ SKP
Imrich Fekete s tým, že táto organizácia bude mať v novej komisii,
ktorá bude rozhodovať o použití
financií od poisťovní, dvoch členov.
SKP vychádzala z toho, že zákon o
povinnom zmluvnom poistení jej
zveril aj úlohu podieľať sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave.
Toto však doteraz nebolo finančne
zabezpečené.

Peniaze vybrané
prostredníctvom
8-percentnej dane
by mali byť použité
v oblasti, v ktorej
sa vybrali.
jednoznačne použité v oblasti,
z ktorej sa vybrali. Je však otázne,
ako bude daný systém prerozdeľovania fungovať, to ukáže až
prax,“ reaguje výkonný riaditeľ
Finančného kompasu Matej Dobiš.
A to je hlavný kameň úrazu – ako
bude celý systém fungovať. „Po medializovaných informáciách, ako sa
s týmito prostriedkami doteraz
narábalo, sme predpokladali, že
pripravovaná novela zákona o poisťovníctve umožní, aby časťou
týchto prostriedkov priamo disponovala, samozrejme, pod kontrolou
Jeseň 2022

Pri tvorbe návrhu zákona o poisťovníctve SKP navrhla, aby v rámci
SKP vznikol takzvaný Fond zábrany škodám, ktorý v minulosti
fungoval v štátnej Slovenskej poisťovni. Takýto fond bol zriadený
aj v Českej republike, a jeho aktivity sa financujú z finančných prostriedkov, ktoré odvádzajú české
poisťovne vo výške 3 % z odvodu
poistného. V rámci prípravy novely

Kameňom úrazu je,
ako bude celý
systém fungovať.

zákona o poisťovníctve preto SKP 10 % uvedených prostriedkov bolo
navrhla, aby sa 8-percentný odvod cielene použitých na aktivity, ktorozdelil na dve polovice, pričom ré smerujú k prevencii dopravnej
jednou polovicou by mal dispo- nehodovosti – na mediálne aktivinovať spomenutý novovzniknutý ty, dopravnú výchovu a budovanie
Fond zábrany škodám. Do rozde- detských dopravných ihrísk. Ani
lenia prostriedkov z tohto fondu tento návrh nebol vo finálnom
chceli zapojiť aj novinársku, medi- znení návrhu zákona akceptovaný,“
álnu a motoristickú verejnosť.
komentuje I. Fekete. Účasť dvoch
zástupcov v komisii, ktorá má na
„Novela zákona o poisťovníctve, ministerstve vnútra rozhodovať
ktorá napokon bola predložená o prerozdeľovaní finančných prodo pripomienkového konania, sa striedkov, vníma SKP ako formálnu
podstatným spôsobom odklonila záležitosť, pretože väčšinu hlasov
od našich očakávaní. Náš návrh na budú mať zástupcovia ministerstva
nové prerozdeľovanie prostriedkov vnútra a zdravotníctva, a pri rova spôsob ich použitia bol odmietnu- nosti hlasov bude vždy rozhodovať
tý. Ako alternatívne riešenie sme sa hlas predsedu, ktorým je zástupca
pokúsili presadiť návrh, aby aspoň rezortu vnútra.

Stiahnite si našu appku
Najnovšie aktuality zo sveta financií vždy poruke
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NOVELA ZÁKONA O POISŤOVNÍCTVE
SPÔSOBÍ ZMENY AJ
V INVESTIČNOM ŽIVOTNOM POISTENÍ
Autori: Robert Juriš a Zuzana Fryč
Foto: Shutterstock

Zmena vo finančnom
produkte by mala
zlepšiť postavenie
poistencov.

nákladov. Pre poistencov by to
bola pozitívna zmena z pohľadu
ceny poistného, ale pre poisťovne
by mohol byť problém udržať rentabilitu daného produktu,“ myslí si
P. Mocker.
Nezmyselný produkt?

Investičné životné poistenie patrí
k najkontroverznejším finančným
nemenná. „Klienti najnákladnej- produktom na slovenskom trhu.
šieho podielového fondu znášajú V ankete, ktorú Financial Report
celkové náklady v objeme približne publikoval približne pred rokom,
7,6 %, pričom nákladovosť oboch väčšina opýtaných finančných

Pripravovaná novela zákona o poisťovníctve by mohla priniesť niekoľko
zaujímavých noviniek. Jednou z nich je napríklad zmena v dlhodobo
upadajúcom poistno-investičnom finančnom produkte, ktorým je
investičné životné poistenie. V tomto produkte sa chystajú zmeny,
ktoré by ho mali urobiť lacnejším, a teda výhodnejším pre klientov.
Zlepšiť postavenie klienta

Príprava novely zákona o poisťovníctve má za sebou ďalšiu fázu,
a tou je ukončenie medzirezortného pripomienkovania. Cieľom legislatívnej úpravy je zlepšiť postavenie
klientov poisťovní pri predčasnom
ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení aj transparentnejšie
využitie odvodu poistného. Okrem
toho by sa mala rozšíriť výmena informácií medzi Národnou bankou
Slovenska a ostatnými zainteresovanými subjektmi. Takisto by sa
malo zosúladiť ustanovenie zákona
s novými medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.
„Podstatnou však bude tiež tvorba
technických rezerv, dohľad nad pobočkami poisťovní z tretích krajín,
odvod časti poistného prijatého
z povinného zmluvného poistenia
motorových vozidiel a jeho prerozdeľovanie,“ konštatuje Simona
Klučiarová z advokátskej kancelárie
Accace Legal SK.
S vyššou odkupnou hodnotou

Súčasťou novely zákona je tiež
snaha o zmeny podmienok
v poskytovaní investičného životného poistenia. Napríklad
Ministerstvo financií SR si želá, aby
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sa investovanie prostredníctvom
tohto finančného produktu nákladovo vyrovnalo s investovaním
do podielových fondov. „Cieľom
je, aby zmeny priniesli pozitívny
efekt pre klientov, ktorí dostanú
pri predčasnom ukončení poistnej
zmluvy vyššiu odkupnú hodnotu,
respektíve sa zvýši časť, ktorá musí
byť investovaná pri investičnom
životnom poistení, čo taktiež vedie
k vyššej odkupnej hodnote,“ píše
vo svojom stanovisku pre Financial
Report Ministerstvo vnútra SR.

Novela zákona môže
priniesť zvýšenie
odkupnej hodnoty
finančného produktu.
„Novela zvyšuje minimálnu odkupnú hodnotu v prípade ukončenia
investičného životného poistenia
konkrétne v prvom roku poistenia,
z 50 % na 70 %, v druhom roku
zo 60 % na 85 %, v treťom roku
zo 70 % na 95 %, a zároveň určuje,

že v každom ďalšom roku musí
predstavovať minimálne 100 % zaplateného poistného,“ vysvetľuje
advokátka s tým, že tieto hodnoty
sa uplatnia až pri zmluvách uzatvorených po 31. decembri 2024, a aj
to len v prípade, že novela zákona
bude schválená v navrhovanom
znení.
Nižšia nákladovosť produktu

Podľa slov S. Klučiarovej by novela
zákona mala výrazne zlepšiť postavenie poistencov pri investičnom
životnom poistení. „V súčasnosti
je rozloženie nákladov pri investičnom životnom poistení nerovnomerné, pričom prevažnú časť
nákladov znášajú klienti v prvých
rokoch investovania. Dôvodom
úpravy je výrazný rozdiel medzi
nákladmi vynaloženými pri investičnom životnom poistení a pri
podielových fondoch, ktoré by sa
mali jej prijatím vyrovnať,“ vysvetľuje odborníčka. Aj poistný
analytik spoločnosti Swiss Life
Select Slovensko Peter Mocker si
myslí, že nerovnomerné rozloženie nákladovosti produktov investičného životného poistenia je
v kontraste s nákladovosťou podielových fondov, ktorá je v čase
Jeseň 2022

produktov sa vyrovná až v 18. roku
investovania. Priemerná nákladovosť podielových fondov je 2,5 %,
ktorú však produkty investičného
životného poistenia nedosiahnu
ani v horizonte 20 rokov,“ vysvetľuje rozdiely.
Ako uvádza ďalej, vzhľadom na vysoký rozdiel v nákladovosti medzi
podielovými fondmi a produktmi
investičného životného poistenia je
vhodné upraviť parametre investovateľného poistenia pri produktoch
investičného životného poistenia,
čím sa znevýhodnenie klientov
investičného životného poistenia
v porovnaní s klientmi podielových
fondov zníži. „V dlhodobom horizonte by klienti oboch produktov
mali znášať porovnateľnú mieru

agentov ohodnotila tento finančný produkt dvomi, maximálne
tromi bodmi z desiatich možných.
Prekážali im najmä vysoké poplatky, nižšie výnosy a nezmyselnosť
spojenia dvoch úplne odlišných finančných produktov. Okrem iného
povedali napríklad, že IŽP nemá
pre klientov význam. Vyslovili tiež
predpoklad, že v najbližších rokoch dôjde k úplnému ukončeniu
jeho predaja. Niektoré maklérske
spoločnosti ho už v súčasnosti dokonca ani nesprostredkúvajú. Na
otázku, prečo Ministerstvo financií
SR upravuje podmienky produktu,
ktorý stráca opodstatnenie, rezort
financií odpovedal, že takéto informácie nemá. Posledné zmeny
v investičnom životnom poistení
sa datujú k januáru 2020.

Aké zmeny sa chystajú

Novela sa zameriava prevažne na
úpravu podmienok, ktoré musia
poisťovne spĺňať na výkon svojej
činnosti, čo znamená, že prináša
viac povinností pre poisťovne.
• Posilňuje sa dohľad nad pobočkami poisťovní z tretích krajín,
čím sa má zabezpečiť účinnejšia
a efektívnejšia ochrana poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie
s pobočkou poisťovne z tretej
krajiny na rovnakej úrovni, akú
majú pri uzatváraní poistných
zmlúv s poisťovňou so sídlom
v Európskej únii.
• Rozširuje sa účel použitia odvodu časti poistného z prijatého
PZP motorových vozidiel na
preventívne opatrenia v cestnej
premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd.
• Vo vzťahu ku klientom poisťovní má novela zákona zámer
zlepšiť ich postavenie pri uzatvorení aj predčasnom ukončení poistnej zmluvy o investičnom životnom poistení.
• R oz š í r i ť s a m a j ú m ož n o s ti výmeny informácií medzi
Národnou bankou Slovenska
a dotknutými subjektmi.
Obmedzia ponuku
poisťovní?

Manažérka pre komunikáciu
Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková
zároveň upozorňuje na to, že
návrh tohto zákona v znení
predloženom do medzirezortného pripomienkového konania môže znamenať výrazné
obmedzenie ponuky produktov investičného životného
poistenia zo strany poisťovní.
Dodáva, že SLASPO je s predkladateľom zákona pripravená o jeho zámere a svojich pripomienkach po vyhodnotení
medzirezortného pripomienkovania diskutovať.
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NBS NAVRHUJE SPRÍSNIŤ
POSKYTOVANIE HYPOTÉK
NAJMÄ STARŠÍM ĽUĎOM

Aké najvyššie DTI môžem získať?

Autor: Roland Régely
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Národnej banke Slovenska (NBS) sa nepáči, že čoraz viac spotrebiteľov bude splácať
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upraviť takzvaný ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI). Hoci podľa centrálnej
banky v súčasnosti nebude mať táto úprava takmer žiadny vplyv na trh, neskôr
môže pomôcť predísť tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku príliš zadlžení.
Zmena od 1. januára 2023

Vysoká hypotéka je problém

Banková rada NBS schválila opatrenie, ktorým sa pre finančné domy
ustanovujú nové podmienky o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať
úver na bývanie. Prostredníctvom
týchto opatrení sa od 1. januára 2023
čiastočne upravuje takzvaný ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu
(DTI) pre úvery zasahujúce až do dôchodkového veku spotrebiteľa.

Centrálna banka už dlhšie konštatuje, že na Slovensku vznikol trend
posúvania splatnosti hypoték do
vysokého veku, neraz až po sedemdesiatke. Špeciálne sa to týka opakovaného navyšovania úverov pri
refinancovaní. Až štvrtina dlžníkov
má dnes vyšší dlh ako pred tromi
rokmi, a to napriek tomu, že svoj
záväzok pravidelne splácajú.

V praxi to bude znamenať, že ak
spotrebiteľ požiada banku o úver so
splatnosťou presahujúcou až do dôchodkového veku, teda po 65. roku
života, bude mať po novom upravený
limit na celkovú zadlženosť k príjmu.
Aby klient banky dokázal ťarchu hypotéky „utiahnuť“ aj z dôchodkového
príjmu, ktorý je spravidla nižší, získa
menej peňazí. Kvôli upravenému DTI
tak narazí na nižší limit celkovej výšky úveru, ako to bolo dosiaľ.

Problém nastáva najmä pri odchode do dôchodku, keď spotrebiteľom
nárazovo poklesne príjem a môžu
nastať problémy so splácaním úveru.

Výška úverov slovenských klientov
v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy. Hlavným cieľom
úpravy regulácie NBS je teda zabrániť
pokračovaniu takýchto rizikových
trendov do budúcnosti. Pred zvýšeným rizikom varuje aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB).
Ako to bude vyzerať v praxi?

Hlavný limit DTI sa určuje podľa
vzorca a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu spotrebiteľa.
Centrálna banka pre zjednodušenie odporúča použiť nasledujúcu
tabuľku:
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Opäť počítajú aj s výnimkami

Existujúce výnimky zostanú nezmenené aj po tom, ako novela nadobudne svoju účinnosť. Naďalej
teda zostane v platnosti výnimka,
ktorá bankám umožní poskytnúť
5 % úverov s DTI nad hlavným limitom. Zachová sa aj dodatočná
výnimka pre mladých klientov do
35 rokov. Poskytnutie úveru do
dôchodkového veku, respektíve
udelenie výnimky, je aj v tomto
prípade v kompetencii finančného
domu.

Príklad z praxe: Klient vo
veku 45 rokov s čistým mesačným príjmom 1 000 eur si
teda môže zobrať maximálny
úver vo výške 6,75 x 12 mesiacov x 1 000 eur = 81 000 eur.

Výnimku po novom získa aj financovanie energeticky úspornejších
obydlí. Centrálna banka totiž navrhovanou novelou uvoľní podmienky poskytovania spotrebiteľských
úverov, ktoré sú určené na obnovu
rodinných domov z plánu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.
Ak o ten istý úver žiadajú dvaja Pri týchto úveroch bude možné
klienti, maximálna zadlženosť sa zohľadniť úspory v nákladoch na
vypočíta pre každého z nich sa- energie na získanie vyššieho obmostatne. Napríklad, ak jednému jemu úveru a zároveň aj s dlhšou
z nich vyjde maximálna zadlženosť splatnosťou. Cieľom je zvýšenie
dostupnosti financovania obnovy
domov a podpora transformácie
na zelenú ekonomiku.

Odchodom do
dôchodku ľuďom
klesnú príjmy, čo
spôsobuje problémy so
splácaním záväzkov.

Slovenskou špecialitou
je opakované
navyšovanie hypoték
pri ich refinancovaní.
28

Vek v rokoch

100 000 eur a druhému 150 000
eur, spolu môžu požiadať o úver
vo výške 250 000 eur. Centrálna
banka zároveň upozorňuje, že nastavenie limitu vychádza z aktuálnej praxe na trhu, a preto vplyv na
momentálne poskytované úvery
bude minimálny. Aj v súčasnosti sa
totiž s rastúcim vekom znižuje celková zadlženosť k príjmu. Takisto
sa novým opatrením nezavedie
žiadny vekový strop ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na
dôchodku.

NBS: nechceme obmedziť trh

NBS vyhlasuje, že v „žiadnom prípade nechce plošne obmedzovať
trh“. Obmedzenie sa podľa nej dotkne len malej časti úverov, pri ktorých vidí rastúce riziko. Ide najmä
o úvery, ktoré budú splácané aj na
dôchodku, a zároveň je ich výška

Existujúce výnimky
zostanú aj naďalej
v platnosti.

v porovnaní s príjmom príliš vysoká. Inými slovami, regulácia sa
dotkne približne len jedného z 20
klientov. Títo klienti si budú môcť
zobrať v priemere o 15 % nižší úver,
než by si zobrali dnes.
Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na kreditné karty a povolené
prečerpania poskytnuté do veku
65 rokov. Zmena sa takmer nedotkne ani bežných spotrebiteľských
úverov. V praxi budú mať zmeny
vplyv len na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Podľa odborníkov sa
týmto opatrením pomerne výrazne
zníži pravdepodobnosť finančných
ťažkostí na dôchodku. Na jednej
strane to pomôže chrániť klientov,
ktorí by inak boli ohrození stratou
bývania, na druhej strane sú nízke
zlyhania úverov prospešné aj pre
finančnú stabilitu a zdravie celého
bankového sektora.
Ako predísť problémom

„Súčasné pravidlá sú pri väčšine úverov dobre nastavené,“ konštatuje NBS vo
svojom vyhlásení. Novinka
je preto navrhnutá tak, aby
pôsobila najmä preventívne
a obmedzila kumuláciu rizík
v budúcnosti. Ako totiž uvádza centrálna banka, viaceré
banky na Slovensku ešte pristupujú k strieborným hypotékam relatívne zodpovedne,
no silný konkurenčný tlak
ich núti postupne uvoľňovať
štandardy, a tomu chce NBS
do budúcnosti zabrániť.

29

P5035

POISŤOVNE · Spojili sa č. 9 a č. 12 na slovenskom poistnom trhu

UNION KÚPILA ĎALŠIU POISŤOVŇU.
PO POŠTOVEJ POISŤOVNI
PRIŠLA NA RAD GROUPAMA
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Nový sobáš a zároveň prvá fúzia v roku 2022 na slovenskom poistnom
trhu je potvrdená. Slovenská pobočka medzinárodnej poisťovne
Groupama mení majiteľa, kúpila ju expandujúca poisťovňa Union.
Formality do konca roka

„Naším dlhodobým cieľom je rásť
– aj preto sme v roku 2021 kúpili
Poštovú poisťovňu, a dnes už môžem s radosťou potvrdiť, že sme sa
na podmienkach predaja dohodli
aj s Groupamou. Samozrejme, čakáme ešte na schválenie transakcie regulačným orgánom,“ povedal
generálny riaditeľ Unionu Michal
Špaňár. Groupama je podľa jeho
slov v dobrej kondícii, funguje
efektívne a v predpise poistného
sa jej v posledných rokoch dobre
darilo. Vďaka prevodu poistného
kmeňa do Unionu získajú klienti poisťovne Groupama vysoký
štandard poistných služieb silnej
a tradičnej značky, ako aj zázemie
holandskej matky Unionu – poisťovne Achmea.
„Chceme všetkých klientov ubezpečiť, že ich poistné zmluvy sú
stále v plnej platnosti, a v prípade
potreby riešenia poistnej udalosti

Naším dlhodobým
cieľom je rásť, preto
sme sa dohodli
s Groupamou.
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tak môžu urobiť štandardným
spôsobom,“ povedal M. Špaňár. Po
podpise zmluvy nasledujú ešte ďalšie formálne kroky. Transakcia by
mala byť dokončená do konca roka
2022 po získaní potrebných súhlasov od regulačných orgánov.

Už existujúce poistné
zmluvy aj naďalej
zostávajú v platnosti.
predstavoval 2,84 %. Poisťovňa
Groupama vlani zapísala technické
poistenie v životnom poistení na
úrovni 1,90 milióna eur a v neživotnom poistení 10,66 milióna eur, čo
spolu predstavuje 12,56 milióna eur
a 0,48-percentný podiel na trhu.
Kúpili aj Poštovú poisťovňu

Aká je ich pozícia na trhu?

Ak sa na fúziu poisťovní pozrieme v reči čísel, vyjde nám, že došlo
k spojeniu č. 9 a č. 12 z pohľadu ich
trhového podielu na slovenskom
poistnom trhu. Poisťovňa Union
v roku 2021 zaznamenala technické poistenie v životnom poistení
na úrovni 13,89 milióna eur, v neživotnom poistení 60,52 milióna eur
a celkovo 74,42 milióna eur. V praxi
to znamená, že jej podiel na slovenskom poistnom trhu v minulom
roku v rámci poisťovní združených
v Slovenskej asociácii poisťovní

Poisťovňa Union už v minulom
roku zrealizovala fúziu s inou
poisťovňou – s Poštovou poisťovňou, v ktorej väčšinový podiel vlastnila Poštová banka .
Prevzatie tejto poisťovne schválila
Národná banka Slovenska v lete
roku 2021. Súčasťou fúzie bola
aj dohoda o distribúcii poistenia
v sieti Poštovej banky (365.banky) a v 1 500 pobočkách Slovenskej
pošty. Poisťovni vďaka tejto operácii pribudlo približne 160-tisíc
nových klientov. Poisťovňa Union
začala intenzívne využívať pobočky Slovenskej pošty už v prvom
štvrťroku tohto roku. Pri tejto príležitosti pre klientov pripravila niekoľko nových produktov.
Jeseň 2022
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MEŠKANIE LIETADLA, ZRUŠENÝ
LET, STRATENÁ BATOŽINA...
ČO VŠETKO KRYJE CESTOVNÉ POISTENIE?
Autor: Roland Régely
Foto: Shutterstock

Pozitívny PCR test, náhla škoda na majetku či nezavinená strata pracovného
miesta. Cestovné poistenie ponúkané od komerčných poisťovní na
Slovensku kryje mnohé nepredvídateľné situácie, kvôli ktorým nemožno
odcestovať na dovolenku. V prípade meškania a rušenia letov zavinených
štrajkom letiskového personálu je to však inak. Financial Report
zisťoval, aké sú nároky poistených cestujúcich v rôznych situáciách.
Poisťovne nekryjú zrušené lety

Oslovili sme najväčšie slovenské
poisťovne a zisťovali sme, kedy a za
akých podmienok kryjú prípady
zrušených či meškajúcich letov kvôli
štrajku leteckého personálu. Tie totiž aktuálne kazia letnú dovolenkovú sezónu cestujúcim nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Zo všetkých
oslovených subjektov sme dostali
rovnakú odpoveď. Situácie v súvislosti s meškaním dopravného prostriedku kvôli štrajku letiskového
personálu poistenie storna nekryje.
„V takýchto prípadoch našim klientom odporúčame obrátiť sa priamo
na leteckú spoločnosť a požiadať
o odškodnenie, prípadne refundáciu dodatočných nákladov,“ vysvetľuje špecialistka externej a internej
komunikácie poisťovne Generali
Katarína Ondra.

Meškajúci let žiadna
poisťovňa nepreplatí,
ale množstvo ďalších
vecí áno.
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„Letecká spoločnosť je povinná cestujúceho v prípade zrušenia či meškania letu odškodniť – buď mu vrátiť cenu letenky, alebo zabezpečiť
Čo kryje poistenie storna?

• nečakané náhle ťažké ochorenie,
• pozitívny PCR test,
• tehotenstvo,
• nečakaný úraz,
• ťažké ochorenia alebo smrť
rodinného príslušníka,
• nezavinená strata pracovného miesta,
• nečakané súdne predvolanie,
• náhla škoda na majetku,
ktorú tesne pred odjazdom
spôsobila napríklad povodeň či požiar,
• prerušenie cesty kvôli prírodnej katastrofe v destinácii
alebo teroristickým útokom.
náhradný let,“ vysvetľuje špecialistka externej komunikácie Allianz
– Slovenská poisťovňa Helena
Kanderková. Ako ďalej uvádza,

Záujem o cestovné
poistenie je
o 50 % vyšší ako
v predpandemickom
roku 2019.
podobne je to aj pri cestovaní vlakom, keď za zrušenú cestu a následné odškodnenie zodpovedá jeho
prevádzkovateľ. Cestovné poistenie
s poistením zmeškania dopravných
prostriedkov môže pomôcť v situáciách, ak klient napríklad zmešká lietadlo kvôli úrazu, dopravnej nehode,
ktorej je účastníkom, prípadne pre
technickú poruchu dopravného prostriedku cestou na letisko. „Klientovi
v takom prípade uhradíme nevyhnutné náklady na cestu na inú stanicu
alebo letisko, ako aj prípadné dodatočné náklady na nevyhnutné prenocovanie a stravu,“ opisuje K. Ondra.
Klientovi zároveň môže vzniknúť
nárok na odškodné za dni, o ktoré
sa jeho pôvodný pobyt v zahraničí
neplánovane predĺži z dôvodu mimoriadnej udalosti. Poisťovňa Union pre
Jeseň 2022
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Vhodné je myslieť aj
na poistenie storno
poplatkov.
tieto situácie uviedla nové doplnkové
poistenie Pandemic Extra. „Klientom
hradí tiež zvýšené cestovné náklady,
ak poistený nebude môcť vycestovať kvôli mimoriadnej udalosti,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Beáta
Dupaľová Ksenzsighová.

meškania batožiny o 24 hodín má
klient nárok na náhradu vo výške
70 eur a pri omeškaní o 48 hodín do
Čo ak kufor neodletí?
výšky 140 eur,“ uvádza hovorkyňa
Letecké štrajky po celej Európe pri- H. Kanderková. Pri poistení batožiniesli okrem omeškaných či zruše- ny si tiež podľa odborníkov treba dať
ných letov tiež problémy s batožinou. pozor na to, že poisťovne uplatňujú
Mnohé sa zatúlali na odletovom stropy na cenu jednotlivých predmeletisku, či odleteli do inej destinácie tov, takže pri krádeži notebooku za
ako ich majitelia. Takéto situácie dvetisíc eur môže krytie znamenať
sú v porovnaní so zrušenými letmi vyplatenie 250 eur. Pred uzatvorením
kryté a poistenie batožiny klienta poistenia si preto treba dôkladne prespoľahlivo ochráni pred dodatočný- čítať podmienky.
mi nákladmi. Je často súčasťou cestovného poistenia, prípadne si ho Záujem o cestovné poistenie
možno objednať ako doplnok v po- Dovolenkári tento rok nakupujú cesdobe pripoistenia. Poistenie batožiny tovné poistenie vo veľkom. Podľa
kryje poškodenie, zničenie, odcudze- štatistík Slováci v roku 2022 nielen
nie, ale aj stratu batožiny leteckou dobehli, ale dokonca prekonali v počspoločnosťou, respektíve jej neskoré te uzatvorených cestovných poistení
dodanie. „Klient má nárok na prepla- posledný predpandemický rok. Ústup
tenie stratenej batožiny až do hod- koronavírusu nám totiž otvoril prínoty 1 000 eur,“ vysvetľuje benefity stup k obľúbeným dovolenkovým
poistenia batožiny K. Ondra.
destináciám po celom svete. „Počet
zmlúv cestovného poistenia, uzatvorených v období od januára do júna,
Stratenú batožinu nahláste
V prípade problémov je potrebné, medziročne vystrelil o 600 %,“ hovorí
aby klient bezodkladne po prílete partner sprostredkovateľskej spoločoznámil leteckej spoločnosti ne- nosti Umbrella Group M. Ďuriš. Podľa
dodanie batožiny a vyžiadal si od jeho slov je to vzhľadom na minulonej potvrdenie – reklamačný zápis ročné obmedzenia úplne prirodzené.
o oneskorenom dodaní batožiny „No stúpol aj v porovnaní s obdobím
(protokol „PIR“). „Originál tohto pred pandémiou – prvý polrok 2022
dokladu a tiež doklady o nákupe je oproti rovnakému obdobiu roka
náhradného oblečenia a toaletných 2019 silnejší o 50 %,“ dopĺňa.
potrieb potom poistený predloží poisťovni pre uplatnenie škody,“ dopĺňa Cestovné poistenie a požiare
B. Dupaľová Ksenzsighová. Ak bato- Dovolenkárov počas suchého leta
žina mešká dlhšie ako jeden deň, po- často sužujú požiare. Poisťovne pre
isťovne preplácajú náklady na nákup tieto prípady odporúčajú zahrnúť do
takýchto nevyhnutných hygienic- cestovného poistenia aj liečebné nákých potrieb či oblečenia. „V prípade klady pri úraze či chorobe. Tie kryjú

prípadné zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách či vo
vode, alebo stratu či poškodenie batožiny. V rámci týchto nákladov má
poistený zabezpečený odvoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
prípadne repatriáciu na Slovensko, ak
je to potrebné. Poisťovne však dôrazne upozorňujú klientov, že v prípade
živelnej pohromy v mieste ich pobytu
musia dodržiavať pokyny miestnych
úradov, polície a záchranných zložiek.
Kvôli živelnej pohrome v destinácii
možno tiež zrušiť svoju dovolenku, treba však mať poistenie storno
poplatkov. Zároveň musí existovať
oficiálne vyhlásenie rezortu zahraničia k necestovaniu do danej oblasti,
prípadne k jej opusteniu. Ak aj ministerstvo zatiaľ oficiálne cestovné odporúčanie na danú oblasť nevydalo
a klient sa cíti ohrozený, asistenčná
služba poisťovne môže v závislosti
od vážnosti situácie rozhodnúť o jeho
prevoze do vlasti aj skôr.
Poistenie batožiny
je viac ako užitočné

Ak napríklad klient okrem batožiny príde aj o svoje doklady,
z poistenia batožiny má nárok
na preplatenie nákladov na
zaobstaranie si náhradných
cestovných dokladov, ale aj na
dopravu do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej
republiky, ktoré mu vystaví náhradný cestovný doklad.
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POISTENIE ZLÝCH MANAŽÉRSKYCH
ROZHODNUTÍ MÔŽE ŠÉFOM
POMÔCŤ K LEPŠIEMU SPÁNKU
Autorka: Zuzana Fryč
Foto: Shutterstock

S nesprávnymi rozhodnutiami sa v praxi stretol nejeden vrcholový manažér.
Naoko nevinný problém môže prerásť do obrovských finančných škôd, za ktoré
členovia dozornej rady, predstavenstva či konatelia firiem ručia podľa zákona
celým svojím majetkom. Proti takýmto zlým rozhodnutiam je dnes už možné
uzatvoriť si poistenie, a to hneď vo viacerých poisťovniach. Toto poistenie však
nemusia využiť len vedúci pracovníci, ale aj zamestnanci firiem, vykonávatelia
slobodných povolaní či finanční agenti.
Zodpovednosť za škodu

Niektoré poisťovne špeciálne poisťujú
zamestnancov na vedúcich pozíciách
proti škodám, ktoré môžu spôsobiť
napríklad svojimi zlými rozhodnutiami, v dôsledku ktorých by mohli
vzniknúť aj veľké finančné straty.
V praxi ide najčastejšie o takzvané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnymi rozhodnutiami
členov orgánov spoločnosti a ďalšími
osobami vo vedení spoločnosti, ktoré predstavuje komplexnú ochranu
v prípade povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú inej osobe
alebo poistenej spoločnosti v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
Poistenie sa preto vzťahuje na povinnosť poisteného člena štatutárneho

Poistenie v mene
svojich štatutárov
uzatvára samotná
spoločnosť.
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alebo dozorného orgánu nahradiť finančnú škodu, ktorú spôsobil. Nárok
na odškodnenie majú v tomto prípade napríklad veritelia, zákazníci či akcionári, alebo aj samotná spoločnosť,
či jej dcérske spoločnosti. V poisťovni Uniqa je takéto poistenie určené
výkonným členom štatutárnych
orgánov, akými sú konatelia, členovia predstavenstva, dozornej rady,
vrcholový manažment a ďalší. „Toto
poistenie uzatvára spoločnosť a vzťahuje sa na všetkých bývalých, súčasných a budúcich členov štatutárnych
orgánov, nie je možné ho uzatvoriť
individuálne,“ približuje PR manažérka poisťovne Beáta Lipšicová.
Krytie viacerých nákladov

Napríklad v poisťovni Generali toto
poistenie kryje v rámci základného
poistného krytia škody v súvislosti
s výkonom funkcie, ako sú:
• náhrada straty za účasť na
súdnom pojednávaní,
• náklady na očistenie mena
poisteného,
• náklady na osobné potreby
v súvislosti so zabavením
majetku,

Výška poistnej sumy
by sa mala odvíjať od
veľkosti, respektíve
hodnoty spoločnosti.
1997. „Poistená spoločnosť má právo,
aby poisťovňa za ňu vyplatila poistné
plnenie poškodenej osobe za škodu
vyplývajúcu z akéhokoľvek nepredvídaného a právne vymáhateľného
nároku uplatneného poškodenou
osobou voči poisteným osobám, teda
členom štatutárnych orgánov v prípade, že vznikla priama finančná škoda
pre poistené osoby alebo pre poistenú spoločnosť,“ približuje hovorkyňa
poisťovne Silvia Nosková Illášová.
Výška poistnej sumy

U manažérskych
poistení ide naozaj
o vysoké sumy.

• náklady na peňažnú záruku
v súdnom konaní,
• náklady na právnu ochranu
v súvislosti so škodou na
majetku alebo na zdraví,
• náklady na psychologickú pomoc,
• náklady súvisiace so zásahmi
regulačného orgánu,
• náklady v neodkladných
prípadoch,
• náklady na predchádzanie vzniku nároku.
Poisťovňa Kooperativa poskytuje toto poistenie v rámci produktu
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú členmi predstavenstva,
dozornej rady a konateľmi spoločnosti, a je určené pre obchodné spoločnosti, pričom prvú poistnú zmluvu poisťovňa uzatvorila už v roku
Jeseň 2022

alebo stratu spoločnosti. Výšku poistnej sumy si preto stanovuje klient
sám a mala by sa odvíjať od veľkosti, respektíve hodnoty spoločnosti.
Zvyčajne sa pohybuje v 100-tisícoch
až miliónoch eur,“ hovorí špecialistka externej komunikácie poisťovne
Helena Kanderková.
Hoci poisťovňa Generali ponúka
poistenie od roku 2015, hovorkyňa Katarína Ondra vysvetľuje, že
nie je možné určiť všeobecne platnú
cenu poistenia, keďže tá sa odvíja
od výšky poistnej sumy, rozsahu poistného krytia, frekvencie platenia
a ďalších premenných. V poisťovni
Kooperativa výška ročného poistného
závisí od výšky poistnej sumy aj výšky
obratu spoločnosti za obdobie, ktoré predchádza roku, v ktorom klient
žiada o poistenie. Poisťovňa zároveň
prihliada aj na druh podnikateľskej
činnosti, ktorú klient vykonáva.

Aj Allianz – Slovenská poisťovňa má
vo svojej ponuke poistenie zodpo- Poistenie slobodných povolaní
vednosti štatutárov veľkých firiem, V prípade slobodných povolaní ponúktoré sa týka členov dozornej rady, ka poisťovňa Allianz – SP poistenie
predstavenstva, konateľov a pro- zodpovednosti za škodu spôsobenú
kuristov, ktorí podľa zákona ručia v súvislosti s výkonom profesie, priza spôsobenú škodu celým svojím čom toto poistenie kryje škody, ktoré
majetkom. V rámci manažérskeho poistený vykonávaním svojej profesie
poistenia sa dá hovoriť o vysokých spôsobí svojim klientom. Je určené
poistných sumách, keďže aj nároky pre profesie, ako sú účtovník, advopoškodených pri poistnej udalosti kát, audítor, poradca, bezpečnostný
sa šplhajú do vysokých súm. „Toto a požiarny technik, architekt, lekár či
poistenie kryje chybné rozhodnutia, IT pracovník, pričom pri uzatváraní
ktorými manažéri spôsobili škodu každého poistenia poisťovňa overuje

oprávnenie poisteného vykonávať
danú profesiu. Takúto možnosť má
vo svojej ponuke aj Generali, ako
poistenie profesijnej zodpovednosti,
kde dopĺňa povolania, ako sú stavební inžinieri, geodeti, kartografi, ale
aj profesie v rámci zdravotníckych
zariadení.
Poistenie finančných agentov

Poistenie pre finančných agentov
zatiaľ nie je v jednotlivých poisťovniach ponúkané jednotne. V rámci
poistenia v súvislosti s profesiou ho
môžu v Generali využiť aj finanční
agenti, ktorí sú ním krytí v prípade,
ak spôsobia finančnú škodu, porušia právnu povinnosť, alebo stratia
zverené dokumenty. B. Lipšicová
zároveň dodáva, že finanční agenti,
či už samostatní, alebo podriadení,
Kompenzácia
v miliónoch eur

Emisná kauza nemeckej automobilky Volkswagen sa riešila
viac než päť rokov. V septembri
2015 Americký úrad na ochranu životného prostredia oznámil, že Volkswagen do státisícov
naftových áut v USA nainštaloval softvér, ktorý umožňoval
maskovať skutočné hodnoty
oxidov dusíka. Spoločnosť VW
neskôr priznala, že po svete
jazdí zhruba 11 miliónov áut
s problematickým softvérom,
čo automobilku do vlaňajška
stálo viac než 32 miliárd eur.
Volkswagen pred rokom informovala, že v súvislosti s emisnou kauzou bude od bývalého šéfa požadovať odškodné.
Nebola však jediná, ktorá porušila svoje povinnosti. Nemecká
automobilka v júni minulého
roka uviedla, že väčšinu dohodnutého odškodného, presnejšie
270 miliónov eur, získa z poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú konateľmi a predstaviteľmi firmy VW.
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majú povinnosť mať poistenú vlastnú profesijnú zodpovednosť v zmysle
zákona o finančnom sprostredkovaní, a to pri vykonávaní finančného
sprostredkovania alebo finančného
poradenstva pred začatím ich vykonávania, pričom toto poistenie
musí trvať po celé obdobie ich zápisu v registri. Poisťovňa Uniqa však
finančným agentom, ktorí sú najčastejšie živnostníkmi, takéto poistenie
neposkytuje.
„Toto poistenie musí kryť aj škody
nahlásené po skončení platnosti
poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného
sprostredkovania alebo finančného
poradenstva v čase platnosti poistnej zmluvy. Pokiaľ ide o regulačné
technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre toto poistenie, limit poistného plnenia musí
byť pre toto poistné krytie najmenej 1 300 380 eur na každú poistnú
udalosť a najmenej 1 924 560 eur
úhrnom pre všetky poistné udalosti za poistné obdobie,“ približuje
S. Nosková Illášová z Kooperativy.
Poistenie zodpovednosti za škodu
pri činnosti finančných poradcov a finančných agentov je v tejto poisťovni
predmetom samostatného poistenia
v týchto štyroch sektoroch:
• v sektore poistenia alebo
zaistenia,
• v sektore kapitálového trhu,
• v sektore poskytovania úverov,
úverov na bývanie
a spotrebiteľských úverov,
• v sektore prijímania vkladov.
Toto poistenie sa podľa nej vzťahuje na čisté finančné škody vzniknuté inému pri výkone činnosti

Poistiť sa môžu aj
finanční agenti –
predídu tak prípadným
problémom.
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finančného agenta alebo finančného
poradcu. K poisteniu je možné uzatvoriť pripoistenie, pričom poistenie
sa potom vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému na
listinách, zmluvách, mapách, plánoch,
nahrávkach, tlačivách, knihách, cenných papieroch, potvrdeniach a iných
dokumentoch, ktoré poistený prevzal
do úschovy v súvislosti s výkonom
činnosti sprostredkovateľa poistenia.
Podobne ako iné poistenia, aj toto zahŕňa viacero výluk, o ktorých je potrebné vedieť vopred. Nevzťahuje sa
napríklad na zodpovednosť za škodu
spôsobenú:
• z činnosti sprostredkovateľa
zaistenia,
• inej osobe vykonávajúcej
identickú činnosť ako poistený,
• podvodom, spreneverou,
• pri činnosti, ktorú poistený
vykonával v čase pred udelením
oprávnenia na činnosť
finančného agenta alebo
finančného poradcu,
• v súvislosti s trestným činom
poisteného.
Poistenie za škodu zamestnanca

Aj zamestnanci často zabúdajú, že
v práci zodpovedajú za škodu, ktorú
spôsobia svojmu zamestnávateľovi.
Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni
Zákonník práce. Podľa neho môže
zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných
platov. Keďže strata štyroch platov
môže znamenať vážnu finančnú
záťaž pre rodinný rozpočet, ochranu v takýchto prípadoch dokáže
vyriešiť poistenie zodpovednosti
zamestnanca voči zamestnávateľovi. Poistenie je možné uzatvoriť
takmer pre všetky druhy povolaní.
Mali by naň myslieť najmä ľudia
manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými
tovarmi či technológiami, a tí, ktorí
prevzali služobné autá. Môže si ho
uzatvoriť zamestnanec jednotlivo,
alebo aj zamestnávateľ môže poistiť
všetkých (prípadne väčšinu) svojich

Poisťovňa nepreplatí
zlý úmysel,
spreneveru, pokutu
ani konanie pod
vplyvom alkoholu.

zamestnancov. Poisťovňa Uniqa
v poslednom čase eviduje relatívne
vyšší záujem o takzvané hromadné
poistenie, ktoré zamestnávateľ platí svojim zamestnancom formou
benefitu.
Poisťovňa sa v praxi najčastejšie
stretáva s prípadmi, ako sú napríklad poškodenie laptopu vyliatou
horúcou kávou, škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov
a súčiastok pri výrobných linkách,
ale aj pády drahého tovaru z regálov.
Výška poistného sa odvíja od výšky
poistnej sumy, rizikovosti povolania
a výšky spoluúčasti, ktorá najčastejšie predstavuje 10 % poistnej sumy.
Poisťovňa potom vypláca škody do
výšky dohodnutej poistnej sumy,
ktorá by mala byť v spomínanej výške 4-násobku, respektíve pri určitých
povolaniach do 3-násobku priemernej mesačnej mzdy.

POROVNÁVAČ RIZIKOVÉHO
ŽIVOTNÉHO POISTENIA
Porovnanie produktov
rizikového životného poistenia online.
Dohodnime si prezentáciu!

Životné poistenie KALKULÁCIA POISTNÉHO
1. Základné údaje

2. Výber poisťovne

3. Zdravotný dotazník

PARAMETRE POISTENÍ

ŠTATISTIKY

4. Údaje o poistníkovi

METODIKA
5. Zhrnutie

Nová ponuka

Uložiť kalkuláciu

1. Základné údaje

Začiatok poistenia

Dĺžka poistenia (rokov)

Výber poisťovne

26.04.2022
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Všetky poisťovne

2. Údaje o poistníkovi

Poisťovňa
nepreplatí všetko

Je poistník zároveň
prvá poistená osoba?

Áno

Nie

Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné
konanie, konanie pod vplyvom
alkoholu a iných omamných
látok, strata hnuteľných vecí
a finančné škody, akými sú
sprenevera, pokuty či manká.
Pracovníci pokladní sa často
domáhajú poistenia manka,
ktoré však takisto patrí k výlukám, keďže pri takejto škode
je takmer nemožné dokázať, že
nevznikla úmyselne.
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AKO NENALETIEŤ
FINFLUENCEROM PROPAGUJÚCIM
FINANČNÉ PRODUKTY, KTORÝM
VÔBEC NEROZUMEJÚ?
Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Pri sledovaní niektorých influencerov na sociálnych sieťach sa môže zdať, že
zarábanie peňazí je mimoriadne jednoduchá činnosť. Ako získať základy denného
obchodníka za 30 minút, alebo ako zarobiť tisíce na kryptomenách, to sú tituly
videí, ktoré lákajú publiká do svojich osídiel. Finančné odporúčania na sociálnych
sieťach, ako Instagram a TikTok, sa stali takými obľúbenými, že vďaka nim
vznikol nový typ influencera – takzvaný finfluencer alebo finančný influencer.
ponúkajú rôzne typy
Frýchinfluenceri
odporúčaní. Existujú takí, ktorady môžu byť dobre mieneným rozširovaním obzoru vo svete
financií. Mnohí z nich však nabádajú
na rôzne pochybné obchody až podvody. Preto je pri ich sledovaní dôležité spomaliť, zamyslieť sa a kriticky
zvážiť, koho rady sa oplatí počúvať.
Rozkvet počas koronakrízy

Popularita retailového investovania
v posledných rokoch výrazne vzrástla. Dôvodom bola pandémia koronavírusu, ktorá prinútila ľudí zostať
doma. Veľa z nich sa rozhodlo tento
čas využiť na rozšírenie svojho obzoru vo svete investovania. Podporení
priaznivou situáciou na trhu – keď
sa po prvotnom šoku z pandémie

Mnohí influenceri vám
odporučia čokoľvek,
často ani netušia čo.
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aktíva rýchlo vracali naspäť – si novopečení investori začali rýchlo veriť.
Táto situácia bola viditeľná najmä na
trhu s kryptomenami, ktoré od roku
2020 do konca roka 2021 rástli rádovo v desiatkach až stovkách percent.
Objavil sa aj nový trend NFT, ktorý
si taktiež rýchlo získal popularitu
u bežného obyvateľstva.

Finfluencerov nikto
nereguluje, preto mnohí
z nich propagujú,
čo sa im chce
a ako sa im chce.

Vírusová popularita investovania
ovplyvnila aj influencerov sociálnych médií, ktorí sa rýchlo chytili #personalfinance a objavia sa vám
nového trendu a začali ponúkať milióny videí s miliardami zobrazerady na sociálnych sieťach, ako ní. Instagram a YouTube sú taktiež
TikTok, Instagram a YouTube. Stali preplnené množstvom finančných
sa novodobým zdrojom informácií odporúčaní.
pre zástupy mladých ľudí a zrodilo
sa aj ich nové pomenovanie – fin- Zacielené na mladých
fluencer, čiže finančný influencer. „Zatiaľ čo sociálne platformy sú
Mnohí z nich, bez akejkoľvek pre- hostiteľom aj serióznych osobnosdošlej skúsenosti alebo vzdelania tí, ktoré poskytujú dôveryhodné
v oblasti investícií, začali verejnosti rady, existuje nebezpečná frakcia
ponúkať „overené“ spôsoby, ako in- finfluencerov bez akýchkoľvek zručvestovať. Počet finfluencerov na so- ností alebo skúseností,“ povedala
ciálnych sieťach rastie dodnes. Stačí, Sarah Colesová z britskej investičnej
ak do vyhľadávania na TikToku spoločnosti Hargreaves Lansdown
zadáte #investing, #crypto alebo pre portál Guardian. „Problém je
Jeseň 2022

v tom, že ktokoľvek sa môže stať finfluencerom. V skutočnosti im veľmi
uľahčuje život to, že sú neregulovaní
a nikto nesleduje, čo hovoria, takže
môžu povedať, čo sa im páči, a to
akýmkoľvek spôsobom. Sociálne
médiá sú navrhnuté špeciálne tak,
aby oslovili každého, kto ich používa,“ hovorí ďalej.
Problém to predstavuje najmä pre
mladých ľudí. Podľa prieskumu
spoločnosti Hargreaves Lansdown
si väčšina ľudí vo veku 18 až 34 rokov vybudovala záujem o investície
prostredníctvom sociálnych médií
namiesto tradičných spravodajských
webov. Približne dvaja zo šiestich
Britov vo veku 18 – 26 rokov investovali prvýkrát v priebehu 12 mesiacov od mája 2020 do mája 2021,
a viac ako polovica týchto investorov
priamo sleduje investičné rady zo
sociálnych médií. Prieskum spoločnosti Interactive Investor zistil, že

Nie je všetko len
o kryptomenách a NFT,
niektorí zvyšujú aj
finančnú gramotnosť.

takmer polovica 18- až 26-ročných
si vybrala kryptomeny ako svoju
prvú investíciu. Podobný prieskum
od spoločnosti F&C zase zistil, že
6 z 10 investorov v tejto vekovej
skupine si kúpilo nejakú akciu vďaka odporúčaniu na sieti Reddit. „Ak
používate sociálne médiá a máte na
výber rozumné rady od regulovanej
firmy, doplnené množstvom varovaní pred rizikom, vďaka ktorým
všetko znie desivo, alebo jednoduché 30-sekundové video s tipom od
finfluencera, vďaka ktorému to znie
úplne spoľahlivo, ľudia sú v pokušení
rozhodnúť sa pre to druhé,“ vysvetľuje S. Colesová.
Sú dobrí aj zlí

Regulátori sa
aktivizujú, ale stále sú
o krok pozadu
za finfluencermi.
čase. K nim patrí napríklad Mark
Tilbury, 53-ročný podnikateľ, ktorý
sa stal finfluencerom s cieľom učiť
mladých. Na TikToku a YouTube si
rýchlo vybudoval základňu s viac ako
6,5 milióna fanúšikov a pre portál
Financial Times uviedol, že influenceri vstúpili do medzery vytvorenej
nedostatkom finančného vzdelania.

Aj tu, ako pri všetkom, platí, že každá minca má dve strany a existujú „To, čo ma skutočne šokovalo a modva hlavné typy tvorcov obsahu. Tí, tivovalo začať robiť videá, je, že tieto
ktorí propagujú uletený životný štýl, veci sa na školách stále neučia. Ste
povzbudzujú svojich sledovateľov, naučení ísť a nájsť si prácu a robiť
aby sa zapojili do denného obcho- od 9.00 do 17.00. Nikto vás však
dovania (stávkovanie na krátkodobý neučí, čo robiť so svojimi financiapohyb ceny akcií), propagujú často mi,“ hovorí Tilbury. Pri tomto type
pochybné kryptomeny a NFT, a typy finfluencera je na prvý pohľad vidiobchodovaní, ako je forex (vysoko teľný rozdiel v rétorike, pričom často
rizikové obchody s cudzími mena- varuje pred rizikami, ktoré môžu na
mi, ktoré si vyžadujú určitú úroveň trhu vzniknúť. Títo finfluenceri vám
trhových znalostí). Na druhej strane nikdy nepovedia, ako zarobiť tisíce
sú zase oveľa miernejší finfluenceri, za pár minút, ale prinášajú rady, ako
z ktorých mnohí majú trvalé zamest- si ušetriť časť výplaty, alebo investonanie vo finančnom poradenstve vať počas dlhodobého horizontu do
a tvorbe videí sa venujú vo voľnom overených spoločností.
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Množstvo sledovateľov
finfluencera zvyšuje
jeho dôveryhodnosť aj
u budúcich „investorov“.
Kto ich vlastne platí

Asi nikoho neprekvapí fakt, že väčšina finfluencerov sa rozhodla zamerať
na tento typ obsahu kvôli peniazom.
Pre stovky spoločností, ktoré sa zameriavajú na obchodovanie, fintech
alebo kryptomeny, sú sociálne platformy ideálnym miestom na získanie
nových zákazníkov. A rady zaplatia
finfluencerom desiatky až stovky tisíc
dolárov, aby propagovali ich služby.
Tom McGillycuddy, spoluzakladateľ
investičnej platformy Tickr, hovorí,
že jeho spoločnosť začala využívať
TikTok na marketing v apríli 2020
a „bola prekvapená odozvou, pokiaľ
ide o dosah a kvalitu zákazníkov“.
„Mali sme pocit, že odvetvie sociálnych médií a investovania sa bude
vylučovať. Dnes môžeme použiť siete influencerov, aby sme rozširovali
svoju zákaznícku základňu. Vnímam
to ako tektonický posun v tom, ako
sa ľudia učia o financiách a vytváraní
bohatstva,“ uvádza. Aj keď je TikTok
často spájaný s tínedžerským publikom, spoločnosti ho považujú za
užitočný pri nábore potenciálnych
klientov vo veku približne 25 až
40 rokov. „Keď sme začali používať
TikTok, niektorí ľudia to kritizovali.
Povedali, že je to pre tínedžerov a veľmi mladých ľudí. Ale dosah TikToku
je dnes veľmi veľký,“ hovorí vedúci
marketingu v sporiacej a investičnej
aplikácii Plum Paulo Pachi.

Marketingový riaditeľ a spoluza- z podnecovania riskovania, priznal
kladateľ Viktor Nebehaj za tým vidí tiež, že ľudia do 30 rokov nie sú
vplyv globálnej finančnej krízy z roku „kategóriou spotrebiteľov, na kto2007, ktorá zanechala u mladších rých sú zvyknutí“. Agentúra spustizákazníkov nedôveru v tradičný fi- la digitálnu marketingovú kampaň
nančný systém. „Pred rokom 2008 v hodnote 11 miliónov libier, aby
sa dôverovalo ľuďom v oblekoch a za- podporila vedomie verejnosti.
mestnancom v investičných bankách.
Teraz sú tieto skupiny vnímané skôr Ďalším nedostatkom je podľa reguako podvodníci. Celá kultúra sa zme- lačných orgánov nejasné označenila,“ hovorí odborník.
nie plateného obsahu. To funguje
vo všeobecnosti na všetkých soBerú ich na vedomie
ciálnych sieťach, no ak je príspeDôkazy o tom, že rastúca popu- vok mienený ako reklama, mal by
larita investovania na sociálnych o tom jasne informovať. Štúdia anmédiách išla ruka v ruke so zvý- glického Úradu pre normy reklamy
šeným rizikom, priviedli finfluen- (ASA) tento rok zistila, že iba 35 %
cerov pod drobnohľad regulač- príspevkov na Instagrame, ktoré
ných orgánov. Mnohé orgány však skúmala, spĺňalo túto požiadavku.
zdôrazňujú, aké ťažké je pre nich Zvládnuť excesy finfluencerov na
strážiť sociálne médiá. Dôvodom sociálnych sieťach je podľa odborje nedostatočný dosah. Ak domáci níkov náročná úloha. „Regulátor
sledovateľ začne sledovať účet so bude vždy o 10 krokov pozadu,“
sídlom v zahraničí, právna páka pre hovorí generálna riaditeľka finančregulujúci úrad je de facto nulová. no-poradenskej spoločnosti Boring
Money Holly Mackayová a dodáva:
Napríklad anglický Úrad pre do- „Aj keď sa mu podarí odstaviť nehľad finančného správania (FCA) čestného influencera, na jeho miesvaroval, že noví investori môžu te sa objaví niekoľko ďalších.“
podstupovať príliš veľké riziko
prostredníctvom produktov, ako sú Rolu zohráva aj psychológia
kryptomeny a devízy. Zatiaľ čo FCA Vzhľadom na to, že miesta, ako
čiastočne obviňoval influencerov Instagram a Tik Tok, sú dostupnejšie

ako tradičné kanály vo svete investovania, nie je prekvapujúce,
že sa ľudia nechajú vtiahnuť do
tejto témy. Ako sa na tento novodobý fenomén pozerajú psychológovia? „Ľudia využívajú sociálne
médiá na finančné poradenstvo,
pretože je to pre nich prirodzené
miesto. V podstate je to novodobý ,sexy‘ spôsob, ako začať chápať
investovanie. A čím je influencer
príbuznejší, tým je pravdepodobnejšie, že ho budú nasledovať,“ povedala pre portál Cosmopolitan docentka psychológie na Nottingham
Trent University Dr. Daria Kussová, ktorá sa špecializuje na
kyberpsychológiu.

Dr. Dominik Piehlmaier, lektor
marketingu na University of Sussex
Business School, ktorého výskum sa

je v nich určitý prvok známosti, alebo preto, lebo majú život, ktorý im
závidia. Títo „guruovia“ podľa neho
priťahujú pozornosť ľudí tým, že
pôsobia sebavedome, no niektoPsychológovia hovoria, ré z produktov, ktoré odporúčajú,
môžu byť nebezpečné. „Prejavy
že využívanie sociálnych nadmernej sebadôvery vedú nasledovníkov k presvedčeniu, že jednotsietí na propagovanie livci
sú dobre informovaní. Ale to je
len ich vnímanie,“ hovorí odborník.
finančných služieb
„Táto dôvera vedie k väčšiemu počtu
je sexy.
sledovateľov, vďaka čomu pôsobia
dôveryhodne, čo znamená, že ich
nasledovníci sú ochotní podstutýka spotrebiteľského finančného povať väčšie riziko. A, áno, môže
rozhodovania, súhlasí s tým, že ľu- sa to veľmi rýchlo pokaziť,“ varuje
dia dôverujú finfluencerom, pretože D. Piehlmaier.

Ako byť obozretný

Pri súčasnom veľkom množstve rád v sociálnych
médiách sa oplatí dodržiavať niektoré základné pravidlá pri rozhodovaní o tom, do čoho investovať svoje peniaze:

je
dôležité mať poruke všetky dostupné informácie,
najmä ak vám niekto hovorí, že má istý spôsob, ako
rýchlo zarobiť peniaze.

5) Aby ste mohli robiť investičné rozhodnutia,

aj on
je len človek a sám nemusí byť o danom probléme
dostatočne informovaný. Pokiaľ je to možné, zistite,
odkiaľ má informácie, ktoré propaguje.

6) Nie vždy sa vás finfluencer snaží oklamať,
1) Kto vám radí?

Na to, aby ste sa mohli stať finfluencerom na sociálnych médiách nepotrebujete žiadne znalosti, zručnosti či skúsenosti. K osobnostiam teda pristupujte
so zdravou mierou skepticizmu.

7) Uistite sa, že nejde o podvod.

V čase, keď sú kybernetické podvody každodennou skutočnosťou, sa na sociálnych sieťach množia
To, že má video 100-tisíc videní, ešte neznamená, podvody. Napríklad na Instagrame sa za rok 2019
že obsahuje radu, ktorú sa oplatí počúvať. Ak exis- objavilo cez 356 podvodných schém, pričom väčšituje nejaké video, o ktorom si myslíte, že by pre vás na obetí bola vo veku 20 až 30 rokov. Podvodníci
mohlo byť užitočné, použite ho ako východiskový sľubovali vysoké výnosy do niekoľkých hodín od
bod pri vlastnom výskume.
investovania.
2) Popularita sa nerovná úspechu.

3) Vždy je bezpečnejšie predpokladať, že niekto nie
je odborník, pokiaľ vám nedokáže opak. Nedostatok

regulácie na sociálnych sieťach má za následok, že
ľudia môžu o sebe hovoriť, čo chcú, a ich tvrdenia sa
vôbec nemusia zakladať na pravde.
4) Uistite sa, že máte úplný obraz.

Investovanie veľmi závisí od časového horizontu.
Ak vám niekto povie, že za posledný mesiac zarobil investovaním 50 %, môže to byť pravda. To však
ešte neznamená, že za dlhšie časové obdobie, napríklad za rok, nie je ešte stále v mínuse.

Obchodná platforma Freetrade tento rok tiež zvýšila svoje výdavky na
influencerov. Reklamy na sociálnych
médiách prostredníctvom finfluencerov sa dokonca stali jednými z jej
najväčších marketingových výdavkov.
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8) Nie je všetko o rýchlom zbohatnutí.

Veľké výnosy vždy upútajú pozornosť. Ale bezpečné
investovanie sa vracia pomaly, časom, aj keď sa to
môže zdať nudné, môže tiež zmeniť váš život o niekoľko rokov.
9) Nespoliehajte sa na ľudí, o ktorých si myslíte,
že sú ako vy. Existuje mnoho bežných spotrebiteľov,

ktorí „zdieľajú“ svoje skúsenosti so sporením
a investovaním. Niektorí však nikdy nič neinvestovali
a snažia sa len chvastať sa pred internetovým
publikom.
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ERIKA PIIRMETSOVÁ:
DIGITALIZÁCIA NIE JE LEN
O TECHNOLÓGIÁCH, POTREBUJETE
AJ KOMPETENTNÉ VEDENIE
Zhovárala sa: Monika Jakábová
Foto: Archív Eriky Piirmetsovej

Estónsko je považované za jedného zo svetových digitálnych lídrov. Počas posledných
rokov táto malá pobaltská krajina prešla transformáciou zo sovietskej republiky na vyspelú
digitálnu spoločnosť. Estónsko vybudovalo fungujúcu infraštruktúru, ktorá poskytuje
99 % verejných služieb online. Na otázky o tom, ako táto cesta vyzerala, aké sú kľúčové
faktory úspešnej transformácie, a ako by sa Slovensko mohlo inšpirovať úspešným
príkladom, odpovedá poradkyňa pre digitálnu transformáciu Estónska Erika Piirmetsová.
Estónsko ako digitálny líder

Hoci má Estónsko len 1,3
milióna obyvateľov, je
považované za jednu z digitálne
najvyspelejších krajín sveta.
Kedy sa to všetko začalo a ako sa
z Estónska stalo e-Estónsko?
V roku 1991, keď sme získali nezávislosť, sme sa ocitli v pozícii, keď sme
museli prebudovať celú našu krajinu. Východiskové podmienky neboli
veľmi priaznivé. V skutočnosti sme
nemali dobrý legislatívny systém, ani
sieť verejných služieb, ktoré by sme
mohli poskytovať ľuďom, nemali sme
žiadny rozpočet, žiadne peniaze, nemali sme ani vlastnú menu.
Na jednej strane to boli nezávideniahodné podmienky, no táto situácia
zároveň predstavovala aj veľmi dobrý
východiskový bod, pretože sme mali
šancu našu krajinu slobodne reštartovať od nuly. Chceli sme byť moderným a inovatívnym štátom, vedeli
sme, čo chceme dosiahnuť. Videli
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sme dlhodobú perspektívu toho, čím
sa Estónsko stane – prosperujúcou
demokraciou a dobre fungujúcou
krajinou. Digitalizácia teda nie je konečný cieľ, skôr sme ju považovali za
príležitosť, opatrenie, ako podnietiť
náš ekonomický rast a rozvoj.

Videli sme dlhodobú
perspektívu toho, čím
sa Estónsko vďaka
digitalizácii stane.
Ako takýto proces digitalizácie
spoločnosti prebiehal?
Ako som spomenula, našu krajinu
sme museli vybudovať od úplného
začiatku. V priebehu 30 rokov tvorenia digitálnej spoločnosti sme
vyskúšali viacero ciest. Nikto sa
predtým o niečo podobné nepokúšal, digitálna spoločnosť v iných

krajinách jednoducho neexistovala,
a tak sme nemali žiadne príručky či
usmernenia. Nemohli sme povedať
– dobre, takto to funguje, urobme to
rovnakým spôsobom.
Testovali sme rôzne možnosti digitálneho riadenia. Ak fungovali, tešilo nás to, ale ak nie, taktiež to bolo
v poriadku. Pripustili sme, že to nefungovalo a skúšali sme iné riešenie.
Ostatné krajiny, ktoré v súčasnosti
začínajú, alebo už realizujú svoje projekty digitalizácie spoločnosti, už nemusia vykonať všetky tie kroky, ktoré urobilo Estónsko. Môžu sa poučiť
z našich skúseností a využiť rôzne
skratky na tejto ceste.
Nie je to len o technológiách

Aké sú kľúčové faktory úspechu
v digitalizácii spoločnosti?
Za najdôležitejší aspekt úspechu považujeme kvalitné a kompetentné vedenie. Mnohí by si mohli myslieť, že
najdôležitejšie je mať cool špičkovú
Jeseň 2022

Nikto sa predtým
o niečo podobné
nepokúšal, digitálna
spoločnosť v iných
krajinách jednoducho
neexistovala.
technológiu. V prvom rade sa technológia vyvíja tak rýchlo, že vždy
bude k dispozícii niečo novšie a zároveň vždy bude relatívne jednoduché
aktualizovať svoju technologickú
základňu. Takže toto nie je prekážka.
Kľúčové je mať naozaj dobré autentické vedenie, ktoré by sa sústredilo
na dlhodobú víziu, pretože výhody
z digitalizácie nie sú niečo, čo príde
z večera do rána.
Krajiny si taktiež musia dávať pozor na riadenie a informovanie verejnosti. To znamená, že keď zavádzate technologické aspekty, ako je
napríklad digitálna identita alebo
rôzne digitálne služby, musíte pomôcť ľuďom dostať sa na palubu.
V prvom rade veľmi jasne komunikujete, čo je stimulom, prečo musia
zmeniť svoje návyky, aká je motivácia a aký je prínos pre ľudí. Prečo je
pre mňa lepšie využiť službu digitálne ako to, na čo som zvyknutý –
napríklad ísť na úrad – prečo to musím meniť. A zároveň je nesmierne
podstatné ľuďom poskytnúť možnosti osvojiť si digitálne zručnosti. Školenia, rôzne kurzy, osvetové
kampane, ale aj zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti.
Všetky tieto aspekty zmeny ľudských návykov a informovanosť sú
naozaj dôležité.
A určite, keď chcete robiť transformáciu, musíte mať na to pripravený aj legislatívny systém. Správa
digitálnych údajov, ich bezpečnosť
a výmena v rámci jednotlivých

digitálnych služieb – to si vyžadu- Čo robí Estónsko pre udržanie
je množstvo nariadení a zákonov. vysokej úrovne digitálnej
Neprijímajte však zložité zákony, gramotnosti krajiny?
pretože ak sa vytvorí príliš zložité V prvom rade sme pre všetky základprávne prostredie, inovácie sa pre- né školy zabezpečili počítače a intersunú niekam, kde to pre ne bude netové pripojenie. Digitálne vzdelájednoduchšie. Na jednej strane je vanie sme začali od základnej úrovne.
potrebné sa uistiť, že všetko je dobre Dnes každá nová generácia – hoci nie
regulované, no na druhej strane prí- je nútená používať digitálne služby –
lišná regulácia zabije technologický len ak chce, má zručnosti, aby to dorast. A, samozrejme, musia existovať kázala zvládnuť. A zamerali sme sa aj
technologické riešenia, ktoré musia na školenie a vzdelávanie pracujúcich
byť funkčné a využiteľné.
a starších ľudí.
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Nastanú momenty,
aj z politického
hľadiska, keď bude
naozaj ťažké
urobiť rozhodnutie.

Transparentnosť je nevyhnutná

Čelilo Estónsko na ceste nejakým
významným prekážkam?
Ak áno, ktoré z nich bolo
najťažšie prekonať?
Určite áno. Pravdupovediac čelili sme
mnohým prekážkam najmä preto,
lebo sme veľa vecí museli skúšať a testovať. Jeden z náročnejších momentov sa objavil napríklad v roku 2002,
keď sme zaviedli elektronický občiansky preukaz. Bolo to náročné, pretože
ľudia sa zdráhali, dokonca si z toho
robili srandu. Považovali to za hlúpy
nápad, keďže sa zavádzalo niečo, čo
bolo z ich pohľadu úplne zbytočné.
Zároveň si však elektronický občiansky preukaz museli vybaviť, pretože
to bolo strategické politické rozhodnutie, ktoré urobilo tento elektronický preukaz povinným. Dnes vidíme,
že to bol správny krok. Aj u vás nastanú momenty, aj z politického hľadiska, keď bude naozaj ťažké urobiť rozhodnutie, pretože nebude populárne,
a možno to bude krátkodobá politická
samovražda. No to, že je to ťažké, neznamená, že by ste to nemali urobiť.

Výhody z digitalizácie
nie sú niečo,
čo príde z večera
do rána.
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Ďalšiu prekážku, s ktorou sme sa
museli popasovať, boli technologické
problémy. V prvom rade to bol veľký
kybernetický útok v roku 2007. Bol
to prvý rozsiahly kybernetický útok
proti vláde v dejinách. Na jednej strane bolo dobré, že sa to stalo, pretože
sa nám potvrdilo, že technologicky
a digitálne ideme správnym smerom.
No zároveň to bol zásadný moment,
keď bolo potrebné vyvodiť politickú
zodpovednosť. Rozhodli sme sa, že
so všetkými technologickými problémami alebo akýmikoľvek problémami,
ktoré sa vyskytnú, budeme transparentní. Premiér teda išiel v hlavnom
vysielacom čase do médií a povedal –
čelíme útoku. Túto prax sme si zachovali aj neskôr, keď sa objavili problémy
s čipmi elektronických občianskych
preukazov. Hrozil únik digitálnej identity občanov. No vláda bola v tejto veci
opäť veľmi otvorená, informovala, že
máme tento veľmi veľký technologický problém a poprosila ľudí, aby
si vymenili karty. Transparentnosť
a otvorená krízová komunikácia je
niečo, čo sme sa rozhodli realizovať
v týchto problematických momentoch,
a osvedčilo sa nám to.
Približne 99 % verejných
služieb je poskytovaných online
– od volieb až po platenie daní.
Online služby idú ruka v ruke
s kybernetickou bezpečnosťou.
Dôverujú ľudia tomuto online
systému v situáciách, keď musia
„zdieľať“ svoje citlivé údaje?

Mnohí ľudia sa ma pýtajú – ako to, že
Estónci tak dôverujú svojim vládam?
Ja si myslím, že Estónci to nerobia
sami od seba. Je to skôr o zodpovednosti vlády komunikovať a ukázať, že
jej možno dôverovať. Aj preto sme sa
rozhodli, že ľuďom ukážeme, ako sa
budú využívať ich dáta. Vytvorili sme
digitálny nástroj s názvom Data tracker, v ktorom môže každý občan vidieť, ako boli jeho údaje použité, kto
ich použil a z akého dôvodu. Chceme
byť etickí pri používaní všetkých dát
a nebudeme nič skrývať, namiesto
toho dáme ľuďom otvorené možnosti, aby skutočne sledovali, ako s údajmi nakladáme.
Ide nám o ekosystém ako celok

Ktoré procesy digitalizácie
verejnej správy, ktoré boli
zavedené v Estónsku, považujete
za najdôležitejšie a prečo?
Myslím si, že mimoriadne dôležité bolo to, ako sa digitalizácia u nás
začala, a že to prebehlo správne.
Prvou službou, ktorá prešla procesom digitalizácie, bolo daňové priznanie. Pre vládu to bolo relatívne
jednoduché a ľuďom to prinieslo
pozitívnu zmenu. No podľa môjho
názoru naša sila nespočíva v tom, že
máme skvelé technológie a digitálne
služby. Najväčšou výhodou nášho
digitálneho štátu je ekosystém, ktorý
sa skladá z troch dôležitých oblastí.
V prvom rade máme jeden funkčný centrálny elektronický preukaz,
s ktorým môžeme využívať všetky
tieto online služby. Druhým dôležitým aspektom je existencia všetkých
služieb, ktoré sme dokázali priniesť
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v online formáte. A tretím je fakt, že
všetky transakcie s digitálnym preukazom a využívanie týchto digitálnych služieb je bezpečné a spoľahlivé.
Nejde teda o jednotlivé zložky, ktoré
by vynikali, alebo by boli najlepšie.
Ide o ekosystém ako celok.
Jedným z kľúčových aspektov toho,
čo nazývame chrbtovou kosťou našej
digitálnej spoločnosti, je interoperabilita dát. Všetky naše digitálne dáta
sú prepojené, akoby spolu hovorili,
to je najväčšia výhoda, vďaka ktorej
je všetko veľmi funkčné.

na celom svete. Bolo to tak aj
v Estónsku?
Ako som uviedla, jednou z veľmi rýchlo implementovaných zmien bolo
uvedenie nákupu a predaja nehnuteľností ako online služby. Opäť by som
však použila paralelu s kybernetickým útokom z roku 2007. Pandémia
koronavírusu predstavovala pre nás
test, či obstojíme s digitálnym štátom,
alebo nie. Skrátka sme si otestovali,
kde sme. Dala nám možnosť overiť
si, či sú naši ľudia pripravení využívať
digitálne služby každý deň, a či naše
systémy dokážu zvládnuť tento akumulovaný nárast používateľov.

Existujú ešte veci, ktoré Estónci
nemôžu robiť online? V ktorých
Samozrejme, objavili sa problémy,
oblastiach je ešte priestor na
ktoré vyplynuli z povahy koronakrízlepšenie a ktoré, ak vôbec,
zy. Portál, na ktorom sme zverejňoEstónsko nechce digitalizovať?
vali časy očkovania, ľudia často vyuV skutočnosti existujú dve služby, žívali. Neboli sme však pripravení na
ktoré ešte nie sú digitálne – manžel- situáciu, že sa prihlásia všetci naraz.
stvo a rozvod. V tejto kategórii sme Výsledkom bolo, že portál zlyhal, premali aj tretiu službu, ktorou bol ná- tože nezvládol neštandardnú návkup a predaj nehnuteľností, no po števnosť. To nás prinútilo zamyslieť
vypuknutí pandémie sme túto službu sa a nájsť riešenie novej situácie.
veľmi rýchlo digitalizovali. Takže momentálne zostávajú len manželstvo V tejto súvislosti musím poznamea rozvod, ale aj tieto dve záležitosti sú nať, že my Estónci sme veľmi nároční
v štádiu prípravy na digitalizáciu, ta- používatelia. Sme zvyknutí na veľmi
kže si myslím, že už čoskoro budeme dobrú kvalitu digitálnych služieb,
môcť hovoriť o 100-percentnej digi- a keď v pandemickom období niektotalizácii vládnych služieb v Estónsku. ré databázy alebo prihlásenia zlyhali,
zdvihla sa vlna kritiky. No ak to poPandémia ako príležitosť
rovnáme s mnohými inými praktikami v zahraničí, povedala by som, že
V priebehu posledných dvoch
v mnohých ohľadoch sme skončili
rokov sme videli, že pandémia
koronavírusu urýchlila nástup
rôznych digitálnych inovácií

Pandémia koronavírusu
predstavovala pre
nás test, či obstojíme
s digitálnym štátom,
alebo nie.
veľmi dobre, pretože sme nemuseli
prísť s niečím, čo predtým neexistovalo. Pokračovali sme v digitálnom
riadení a zmenou bolo len to, že sa
objavilo oveľa viac ľudí, ktorí chcú
využívať všetky tieto digitálne služby. Považovali sme to však zároveň
za dobrú príležitosť. Digitálne služby
v Estónsku v súčasnosti využíva približne 80 % populácie vo veku od 17
do 74 rokov. Pandémia prinútila ďalších ľudí k ich používaniu. Dúfame,
že títo ľudia, ktorí nikdy predtým digitálny systém nepoužili, videli, že to
bolo ľahké a budú ochotnejší urobiť
to aj v budúcnosti.
Estónsko je krajinou s najvyšším
podielom startupov na
obyvateľa a rodiskom aplikácií,
ako Skype či Bolt. Podporuje
vláda takéto iniciatívy? Aká je
úloha štátu pri podpore firiem
v začiatkoch ich podnikania?
Je dôležité spomenúť, že Estónci
vždy mali otvorenú mentalitu, ktorá

Naša sila nespočíva
v tom, že máme skvelé
technológie a digitálne
služby, našou
prednosťou je
fungujúci ekosystém.
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Namiesto toho, aby
veľké ryby jedli malé,
máme priestor pre
každého, kto príde
s dobrým nápadom.

dobre. Namiesto toho, aby veľké ryby
jedli malé, máme priestor pre každého, kto príde s dobrým nápadom.
Spolupracujeme, „zdieľame“ nápady,
starší startupisti sú koučmi a mentormi mladšej generácie. Takže tieto
úzke vzťahy sú určite dôležité a pre
tvorcov startupov sú veľkou výhodou.

Prednedávnom ste navštívili
Slovensko a viedli diskusie na
túto tému. Čo by ste odporučili
umožňuje skúšať rôzne riešenia a ex- Slovensku, aby sme mohli
perimentovať. Toto je akosi súčasťou vybudovať úspešnú digitálnu
našej kultúrnej identity. Zároveň spoločnosť? Ako čo najlepšie
sme malá krajina, čo sa týka rozlohy naštartovať procesy, aby sa
aj počtu obyvateľov, takže nemôžeme e-Slovensko stalo čo najskôr
mať veľký priemysel, nie sme konku- realitou?
rencieschopní v bežnej ekonomike. Zdôrazním tri piliere, ktoré sú podMusíme teda hľadať alternatívy, ako ľa mňa kľúčové. V prvom rade je to
dosiahnuť ekonomický rast. Úlohou potreba implementovať veľmi silnú
štátu v tomto úsilí je pomôcť rásť elektronickú identitu, teda technopodnikateľskému prostrediu, a tu sú lógiu, ktorá zabezpečí, aby sa ľudia
kľúčovými digitálne služby.
mohli identifikovať online. V druhom
rade údaje, ktoré osoba „zdieľa“, by
V Estónsku je naozaj jednoduché za- mali byť vzájomne prepojené. Tretím
čať podnikať. V našich oficiálnych do- pilierom je integrita údajov. Všetky
kumentoch hovoríme, že to trvá tri procesy vrátane autentifikácie, ale aj
hodiny, no reálne sa to dá stihnúť za „zdieľania“ údajov, by mali byť vždy
30 minút. Dokonca začiatkom tohto- bezpečné.
ročného júna sme zaznamenali svetový rekord, keď na založenie firmy
stačilo len 15 minút. Tento ekosysVždy premýšľajte
tém tiež znamená menej byrokracie,
skutočne jednoduché spravovanie
z pohľadu koncového
všetkých podnikateľských aktivít, dapoužívateľa, aký bude
ňové priznanie online, poskytovanie
digitálnych podpisov. Toto všetko je
prínos pre daného
niečo, čo vás zbaví manažérskej zodpovednosti a umožní vám sústrediť
človeka.
sa na svoje podnikanie a rozvoj podnikateľského nápadu.
A teraz veľmi konkrétne k startupovému prostrediu – máme veľmi silnú
startup komunitu. Jej súčasťou je
organizačný orgán Startup Estonia
a na rôznych procesoch spolupracuje
aj štát. Kapitálové investície, ktoré
pomáhajú startupom rásť, a tiež rôzne programy – inkubátory či nápady
na „zdieľanie“ podnikov – to sú pomocné faktory zo strany štátu. Hoci
je Estónsko malá krajina, startupová komunita u nás funguje naozaj
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Zároveň vždy, keď vyvíjate akúkoľvek
digitálnu službu, položte si niekoľko
zásadných otázok. Napríklad – ideme
to zaviesť iba preto, lebo je to pre vládu jednoduché urobiť to týmto spôsobom, alebo je to potrebné, jednoduché a využiteľné aj pre občana? Má
táto inovácia pre zákazníka zmysel, aj
keď má stredné digitálne zručnosti?
Je to pre neho pochopiteľné? Môže
mať z tohto technologického riešenia
dobrú používateľskú skúsenosť?

Čo by som tiež naozaj odporučila
Slovensku – hovorte o digitalizácii. O všetkom, čo sa deje v oblasti
digitálneho riadenia, by vaša verejnosť mala vedieť, aby to neskôr pre
ňu nebolo prekvapením. Vždy teda
premýšľajte z pohľadu koncového
používateľa, aký bude prínos pre daného človeka, zároveň o tom hovorte
a zvyšujte povedomie. Musí byť jasné, že toto nie je dostupné len pre
programátorov, high-tech ľudí, ale že
digitálne služby sú prístupné každému bežnému občanovi.

Kto je
Erika Piirmetsová

GARANCIA VÝHOD PRE POISŤOVNE
Poisťovne zvyšujú svoje postavenie na
úroveň Garantovaného partnera
v MultiKalkulačka.sk.

Garantovaný partner
UNIQA

PZP PRÉMIUM

Je poradkyňou pre digitálnu
transformáciu Estónska. Po
pracovnom pobyte v zahraničí
si začala vážiť výhody života
v digitálnej spoločnosti, ktorá
uľahčuje každodenné fungovanie. Je silným zástancom
automatizácie a proaktívnych
služieb. Chce, aby sa ľudia
mohli sústrediť na to, na čom
záleží – na medziľudskú komunikáciu, profesionálnu aj súkromnú a nie na byrokraciu. Verí
v spravodlivosť a dostupnosť
vládnych služieb pre každého
občana prostredníctvom tých
najlepších používateľských
skúseností. Ako poradca pre
digitálnu transformáciu v e-Estonia Briefing Centre sa snaží
šíriť jedinečné estónske skúsenosti s digitalizáciou aj v iných
krajinách.

Jeseň 2022

Wüstenrot

Poistenie vozidiel - PZP

Garantovaný partner

109,90€

Poistite sa
viac

Garantovaný partner

105,90€

Poistite sa
viac

Garantovaným partnerom v súčasnosti sú:
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NAJRÝCHLEJŠIE SA ZDRAŽUJÚ
HYPOTÉKY V KRAJINÁCH, KDE BOLI
NAJLACNEJŠIE, TEDA AJ NA SLOVENSKU
Foto: Shutterstock

si za hypotéky priplácajú takmer najviac zo všetkých krajín platiacich eurom.
Hypotéky sa síce zdražujú v celej Európe, no najviac to pociťujú peňaženky občanov
v tých krajinách, ktoré v minulých rokoch ponúkali úvery na bývanie s úrokmi
začínajúcimi sa nulou. A medzi také krajiny patrilo aj Slovensko. Výška úrokov
slovenských hypoték je však v súčasnosti už takmer totožná s priemerom eurozóny.

Kým v januári 2022 dosahoval priemerný úrok hypotekárnych úverov
na Slovensku jedno percento, v júni
tohto roku to už bolo 1,82 % ročne. Ak si tento údaj porovnáme
s ostatnými krajinami v eurozóne,
Slovensko je v rýchlosti zvyšovania
úrokov na druhom mieste. Spomedzi
všetkých krajín platiacich eurom si
za obdobie od januára do júna 2022
najviac priplatili Nemci. Tí majú hypotéky drahšie až o 1,22 percentuálneho bodu. Podobne rýchlo ako na
Slovensku zdražovali úvery na bývanie aj vo Fínsku. Tam mali niekoľko rokov, rovnako ako u nás, jedny
z najlacnejších hypotekárnych úverov
v eurozóne. Od januára do júna 2022
stúpol úrok fínskych hypoték o 0,78
percentuálneho bodu.

Úvery hypotekárnych úverov rástli
najmä v tých krajinách, kde boli predtým najlacnejšie. Nárast nákladov
na financovanie úverov tak banky
okamžite premietli do cien úverov na
bývanie. Okrem Slovenska sa tento
scenár udial aj v spomínanom Fínsku,
Portugalsku a tiež ďalších krajinách
eurozóny. Porovnanie úrokových sadzieb v rozmedzí od januára do júna
2022 tiež ukázalo, že úroky úverov na
bývanie rástli najmenej v krajinách,
kde už začiatkom roka boli nadpriemerne vysoké v porovnaní s priemerom eurozóny. Ide najmä o krajiny

Nemecko 2,57 % (1,29 %)
Lotyšsko 2,49 % (2,41 %)
Cyprus 2,30 % (2,13 %)
Litva 2,17 % (2,22 %)
Estónsko 2,14 % (2,23 %)

Holandsko 2,03 % (1,68 %)
Slovinsko 2,01 % (1,77 %)
Belgicko 1,93 % (1,44 %)
Eurozóna 1,90 % (1,30 %)
Luxembursko 1,83 % (1,33 %)
Slovensko 1,82 % (0,98 %)
Španielsko 1,70 % (1,46 %)
Rakúsko 1,64 % (1,21 %)

Najviac zdraželi
najlacnejšie hypotéky,
najmenej tie drahšie.

Fínsko 1,59 % (0,73 %)
júl 2021 jún 2022

Portugalsko 1,47 % (0,83 %)
Francúzsko 1,35 % (1,12 %)
0%

0,5 %

1%

1,5 %

2%

2,5 %
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Začiatok augusta priniesol zmeny v úrokoch hypotekárnych
úverov v troch slovenských
bankách. Kým 365.bank znížila
úrokové sadzby pri najobľúbenejšom type fixácie, UniCredit
Bank a ČSOB zvolili, ako už
niekoľkokrát, opačný trend.
Prvá spomínaná banka zdvihla
úrokovú sadzbu pri 10-ročnej
fixácii až o 0,6 %, a tá tak po
novom dosahuje úroveň 3,55 %
ročne. Druhým finančným domom, ktorý upravoval úroky
hypoték, je ČSOB. Nahor išli
úrokové sadzby pri fixácii na tri,
štyri aj päť rokov, a to o 0,1 až
0,2 percentuálneho bodu. Zato
365.bank, naopak, znížila
sadzby pri päťročnej fixácii až
o 0,6 %. Ide však o dočasné
zníženie, a predstavitelia bánk
naďalej avizujú pokračovanie
rastovej tendencie úrokových sadzieb aj v nasledujúcom období.

Zdroj: ECB

Pobaltia, Írsko či Cyprus. Banky
v týchto krajinách v januári 2022 ponúkali hypotéky s úrokom na hranici dvoch percent, a tieto hodnoty si
viac-menej udržiavajú dodnes. Ani
v jednej z týchto krajín totiž do júna
tohto roku nestúpol úrok viac ako
o 2 desatiny percentuálneho bodu.

Úroky rýchlo rastú

Úverová politika v slovenských
bankách sa výrazne líši. Niektoré finančné domy zvyšujú svoje sadzby
v dvoj- až štvortýždňových intervaloch, niekedy aj zásadným spôsobom.
Iné tak robia len zriedkavo, respektíve pre klientov menej agresívne.
Platí, že všetky tieto zásahy priamo
ovplyvňujú výšku priemernej úrokovej sadzby hypotekárnych úverov.
Jedna z bánk, UniCredit Bank, tiež
v uplynulých mesiacoch výnimočne

Úroková sadzba
slovenských hypoték
stúpla z jedného
percenta na
1,82 % ročne.
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Írsko 2,75 % (2,74 %)

Taliansko 2,04 % (1,42 %)

Z údajov Európskej centrálnej banky (ECB) vyplynulo, že slovenskí spotrebitelia

Zdražovali tí najlacnejší

Len jedna banka
zlacňovala

Grécko 3,09 % (2,77 %)

Malta 2,13 % (2,02 %)

Autor: Roland Régely

Takmer jedno percento

Priemerné úrokové sadzby hypoték v krajinách eurozóny

Ešte vlani sme mali
druhé najlacnejšie
hypotéky v eurozóne,
dnes je všetko inak.
Jeseň 2022

a na obmedzené obdobie znížila
úrokové sadzby pri svojich hypotékach. V drvivej väčšine prípadov
však banky upravujú úrokové sadzby
úverov na bývanie aj niekoľkokrát
za mesiac. Niektoré banky upravili
úrokové sadzby smerom nahor od
februára 2022 už šesť- či sedemkrát.
Najrýchlejšie rastú úrokové sadzby hypotekárnych úverov s dlhšou
fixáciou. Práve o tieto hypotéky je na
Slovensku tento rok najväčší záujem.
Úrokové sadzby hypoték s fixáciou na
10 rokov sa aktuálne pohybujú okolo
hranice 3 %. Najkratšie úrokové sadzby u úverov na bývanie sa začínajú
číslicou 1.
Priemer eurozóny je na dosah

Postupným zvyšovaním úrokových
sadzieb hypoték na Slovensku, prirodzene, stúpla aj priemerná úroková
sadzba úverov na bývanie. Kým od
roku 2017 ponúkali slovenské banky

Niektoré banky
zdražujú len občas,
iné často a dokonca
aj pravidelne.
podpriemerne nízke úrokové sadzby,
dnes sa už blížime k priemeru eurozóny. Minulý rok bol rozdiel medzi
slovenskými úrokovými sadzbami
hypotekárnych úverov a priemerom
eurozóny 0,3 percentuálneho bodu.
Ešte v marci 2022 to bolo dokonca
0,38 percentuálneho bodu, no odvtedy sa rozdiel prudko znižuje. V júni
2022 bol rozdiel medzi úrokovými
sadzbami slovenských úverov na bývanie a priemerom eurozóny už len
0,08 percentuálneho bodu. Podobné
hodnoty sme ako krajina dosahovali
v roku 2017.
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KOĽKO STOJÍ VÝBER Z CUDZIEHO
BANKOMATU A KTORÍ KLIENTI
HO MÔŽU MAŤ ZADARMO?
Autor: Roland Régely
Foto: Shutterstock

Banky štandardne ponúkajú bezplatný výber hotovosti len z vlastných bankomatov.
Ak si peniaze vyberiete z bankomatu inej banky, za jediný výber zaplatíte
v priemere tri eurá. Časté vyberanie z cudzích bankomatov preto môže klienta
vyjsť draho a pre niektorých tak môže byť výhodnejšie priplatiť si za prémiový
účet, prípadne ho vďaka splneniu určitých podmienok získať bezplatne.
Bankomat je najlacnejší

Bankomat je po zvyšovaní poplatkov za výber peňazí v pobočke už
viac ako rok najlacnejšou alternatívou, ako sa dostať k finančnej
hotovosti. Výbery z bankomatu
vlastnej banky sú totiž zahrnuté
v balíku služieb a klient za ne zvyčajne neplatí žiaden extra poplatok.
Ak klient nemá výbery z bankomatu vlastnej banky zahrnuté v mesačnom poplatku, prípadne má len
obmedzený počet, stále sa mu viac
oplatí použiť cudzí bankomat, ako
zájsť do pobočky vlastnej banky.
Poplatky za výber hotovosti cez
bankomat sú spravidla nižšie ako
tie v pobočke, a to platí vo všetkých
bankách na Slovensku.

môžu v niektorých bankách využiť drahší, respektíve prémiovejší
účet. Mnohé takéto prémiové účty
možno získať po splnení určitých
podmienok aj bezplatne. Napríklad
najväčšia banka na Slovensku –
Slovenská sporiteľňa ponúka výbery z cudzích bankomatov ako súčasť
prémiového balíka Space účet X.
Ten stojí 10 eur, čo je o štyri eurá
viac ako poplatok za štandardný
Space účet.
Pretože klient sporiteľne platí pri
bežnom účte za výber z cudzieho

bankomatu 3 eurá, prémiový účet
sa mu oplatí v podstate už pri jednom výbere z iného bankomatu za
mesiac. Takouto transakciou totiž
už takmer dorovná výšku poplatku
za drahší a prémiovejší účet, ktorý mu okrem bezplatných výberov
z cudzieho bankomatu prinesie aj
iné benefity. Slovenská sporiteľňa
odpustí klientovi mesačný poplatok
za Space účet X vtedy, ak počas mesiaca zrealizuje platby kartou aspoň
v objeme 400 eur, nastaví si tri pravidelné platby a zriadi si k svojmu
účtu aj sporenie.

Poplatky za výber z cudzieho bankomatu (ak nie sú súčasťou účtu)
Názov banky

Výška poplatku v eurách

Fio banka

dva výbery zadarmo, každý ďalší 1 euro

Prémiové účty
získate aj bezplatne

Oberbank

1 euro

Bankoví klienti, ktorí nechcú platiť za výber z cudzích bankomatov,

UniCredit Bank

Výbery z cudzích
bankomatov zlacňujú
prémiové účty, za tie si
však treba priplatiť.

mBank – výbery do 70 eur
ČSOB

1,30 eura
2 eurá
2,50 eura

Slovenská sporiteľňa

3 eurá

Poštová banka

3 eurá

Privatbanka

3 eurá

Prima banka

3 eurá

365.bank

3 eurá

Tatra banka

3 eurá

VÚB banka

3,50 eura (1,20 eura v prípade Karty pre mladých)

Funguje to aj v iných bankách
klienti majú v rámci U Konta už len
Klienti ČSOB môžu uskutočniť jeden dva bezplatné výbery mesačne z cubezplatný výber hotovosti z cudzích dzích bankomatov. Drahšie U Konto
bankomatov za predpokladu, že Premium s mesačným poplatkom
majú balík Extra Pohoda. Ten stojí 15 eur obsahuje päť bezplatných vý12 eur a takisto ho možno pri splne- berov z bankomatov iných bánk.
ní aspoň dvoch z troch predpísaných
podmienok získať zadarmo. Prvou Prima banka ponúka bezplatné výpodmienkou na získanie bezplatné- bery z cudzích bankomatov v tom
ho účtu v ČSOB je mesačný príjem prípade, ak klient využíva platobaspoň 1 500 eur. Za rovnaké obdo- nú kartu Mastercard Gold. Tá stojí
bie je potrebné uskutočniť tri pravi- mesačne 3,50 eura a nie je súčasťou
delné platby z účtu a tiež päť platieb mesačného poplatku za vedenie účtu,
kartou. Druhou podmienkou je, aby teda je potrebné si ju platiť navyše.
priemerný mesačný zostatok vkladov, Banka však umožňuje klientom zníinvestícií či úverov presiahol 30-tisíc ženie poplatku za vedenie účtu proeur. Pri splnení len jednej podmienky stredníctvom cashbacku vo výške
z dvoch spomínaných klient nezíska pol percenta naspäť na účet z každej
výbery z cudzích bankomatov zadar- platby kartou.
mo, no za konto Extra Pohoda zaplatí
len polovičný poplatok.
Banky bez vlastných

Banky bez vlastných
bankomatov ponúkajú
výhodnejšie výbery
z tých cudzích.
Privatbanka takisto nemá vlastné
bankomaty a za výber hotovosti si
štandardne účtuje 3 eurá. Ak si však
klient Privatbanky vyberá z bankomatu Prima banky a má založený
bežný účet, takéto výbery sú zadarmo a nie sú limitované počtom.
Nie je bankomat
ako bankomat

bankomatov

Tatra banka má v základnom balíku
Tatra Personal jeden bezplatný výber z bankomatu inej banky. Účet,
ktorý by obsahoval neobmedzený
počet bezplatných výberov z cudzích
bankomatov, však v tom finančnom
dome chýba. Podobne je na tom VÚB,
kde aktuálne tiež neexistuje balík
služieb, ktorý by obsahoval výber
z cudzieho bankomatu. Každý výber
mimo vlastných bankomatov je tak
spoplatnený sumou 3,50 eura.

Banky, ako mBank, Privatbanka,
Oberbank či Fio banka, nemajú svoju
vlastnú sieť bankomatov. Ponúkajú
však výhodnejšie ceny za výbery
z cudzích bankomatov. Klienti Fio
banky majú dva výbery mesačne zadarmo z akéhokoľvek bankomatu na
Slovensku. Každý ďalší výber stojí
len 1 euro. Oberbank takisto umožňuje dva bezplatné výbery z bankomatu mesačne. Všetky ďalšie sú spoplatnené sumou 1 euro.

Drahší účet alebo zlatá karta

mBank nespoplatňuje výber z akéhokoľvek bankomatu za predpokladu,
že výber hotovosti bude uskutočnený aspoň vo výške 70 eur. V prípade menšej sumy si táto internetová
banka účtuje poplatok 1,30 eura.

UniCredit Banka v minulosti ponúkala bezplatný výber zo všetkých
bankomatov, no neskôr ho ponechala len tým klientom, ktorí si zriadili účet do konca roka 2019. Noví

Na Slovensku sú poplatky za
výber hotovosti z bankomatu
štandardne účtované bankou,
ktorá klientovi vydala platobnú kartu. V tomto poplatku
sú zohľadnené všetky náklady
banky súvisiace s prevádzkou
bankomatu či spracovaním
transakcií. Existujú však aj iné
modely zúčtovania poplatku
za výber z bankomatu. Okrem
poplatku účtovaného bankou,
ktorá vydala kartu, si môže
poplatok účtovať aj banka
alebo spoločnosť, ktorá daný
bankomat vlastní. O takomto príplatku však musí byť
klient vopred informovaný
pred uskutočnením transakcie. Tento poplatok možno odmietnuť a nájsť iný bankomat,
ktorý ho účtovať nebude. Podľa
odborníkov ide skôr o turistickú pascu, pretože výber aj za
cenu poplatku využívajú skôr
cudzinci, prípadne ľudia, ktorí
súrne potrebujú hotovosť aj za
cenu vyšších nákladov. Takéto
bankomaty s dodatočnými poplatkami možno stretnúť už aj
na Slovensku, no populárne sú
najmä v zahraničí.

Zdroj: Cenníky bánk (júl 2022)
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PLATIŤ SA DÁ UŽ AJ ČIPOM
VLOŽENÝM POD KOŽU.
JE TO ETICKÉ A BEZPEČNÉ?
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Používatelia sa obávajú najmä o osud uložených informácií a o to, že ich bude možné sledovať · FINTECH

„Vzdialenosť čítania je obmedzená
malou anténnou cievkou vo vnútri
implantátu. Implantát sa musí nachádzať v elektromagnetickom poli kompatibilnej čítačky RFID alebo NFC. Iba
vtedy, keď je medzi čítačkou a transpondérom magnetická väzba, sa dá
informácia z implantátu prečítať.

mohli stať nositeľmi množstva citlivých a nielen finančných informácií.
Najzásadnejší problém majú ich potenciálni používatelia s tým, či ich
súkromné informácie budú na čipe
v bezpečí, a či ich prostredníctvom
neho nebude možné sledovať.

Obavy o bezpečnosť informácií

Podľa odborníčky na fintech a spoluautorky knihy Beyond Goog
Theodory Lauovej implantované
platobné čipy sú len rozšírením

Môže sa zdať, že predstava implantovania takéhoto čipu do ľudského tela
je pre väčšinu populácie otrasná až

Kde sú vlastne hranice?

Predstavte si, že ste si doma zabudli peňaženku, mobilný telefón aj svoje smart
hodinky. Napriek tomu však potrebujete zaplatiť za nakúpený tovar alebo
za obed v reštaurácii. Namiesto toho, aby vám na čelo vystúpil studený pot,
vy pokojne priložíte svoje zápästie aj s miniatúrnym bezkontaktným čipom
implantovaným pod pokožku k terminálu... a ďalej to už poznáte. Toto nie
je sci-fi, toto je realita, ktorá postupne preniká k čoraz širšej verejnosti.
Prvý čip je z roku 1998

Mikročip bol prvýkrát implantovaný
do človeka v roku 1998. Bol to pokus, ktorý si v nasledujúcich rokoch
našiel pokračovateľov. Komerčne
dostupnou sa táto technológia stala
len nedávno a na predaj sú tieto čipy
len od minulého roku. „Implantát
sa dá použiť na zaplatenie drinku
na pláži, kávy v cukrárni, alebo hoci
aj u kaderníka či vo vašom miestnom obchode s potravinami,“ hovorí
Wojtek Paprota, zakladateľ a generálny riaditeľ britsko-poľskej firmy
Walletmor, ktorá už podkožné platobné čipy uviedla na trh a ponúkla
ich na predaj.
Ako smartfón alebo karta

Takýto čip, ktorý je možné použiť
na bezkontaktné platby na kto-

S čipom
implantovaným pod
kožu sa platí rovnako
ako napríklad so
smartfónom.
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romkoľvek kartovom termináli na svete, váži menej ako gram
a je len o niečo väčší ako zrnko
ryže. Skladá sa z malého mikročipu potrebného na ukladanie
zašifrovaných platobných údajov

O dosahu čipu
rozhoduje maličká
anténa v ňom
zabudovaná.

Prvých tisíc čipov

Spoločnosť Walletmor dosiaľ
predala a aplikovala tisícku
takýchto platobných implantátov. V krajinách Európskej
únie ich ponúka za 199 eur,
v Spojených štátoch za 299
dolárov. Firma zverejnila aj
to, že jej tisíci výrobok si kúpil
obyvateľ fínskeho Turku, pričom do škandinávskych krajín smeruje približne pätina
produkcie spoločnosti. V blízkej budúcnosti sa plánuje zamerať aj na krajiny Blízkeho
východu.
a bezdotykovej antény obalenej
biopolymérom – materiálom prírodného pôvodu. Výrobca tvrdí,
že je úplne bezpečný, má regulačné schválenie, funguje ihneď po

implantácii a zostane pevne na
svojom mieste. Nevyžaduje ani batériu ani iný zdroj energie.
Technológia, ktorú spoločnosť využíva, funguje podobne ako bezkontaktný platobný systém v smartfónoch.
Do ruky človeka sa vstrekuje v lokálnej anestézii. Platobné implantáty
iných výrobcov sú založené na rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID),
čo je podobná technológia, ktorá sa
bežne vyskytuje vo fyzických bezkontaktných debetných a kreditných
kartách.

neprijateľná. Prieskum na 4-tisíckach
respondentov v Britskom kráľovstve a krajinách Európskej únie však
ukazuje niečo iné. Viac ako polovica
opýtaných (51 %) by zásadne nebola
proti a bola by ochotná uvažovať o takejto možnosti.
Správa z tohto prieskumu však zároveň uvádza, že najväčší problém pre
respondentov predstavovali obavy
z invazívnosti zákroku a otázky bezpečnosti. Nejasnosti sú totiž okolo
budúcnosti týchto čipov, keď by sa

Kľúčový je dosah väzby

Čipové implantáty obsahujú rovnaký
druh technológie, ktorú ľudia používajú na dennej báze – od príveskov na
kľúče po odomykanie dverí, karty verejnej dopravy či bankové karty, ktoré
sa využívajú na bezkontaktné platby.
Jeseň 2022

internetu vecí. „Je to iba ďalší a nový
spôsob pripojenia a výmeny dát,“ hovorí. Ako uvádza ďalej, táto technologická novinka by mnohým ľuďom
uľahčila platenie za tovary alebo služby. No na druhej strane je otázkou,
ako jej prínos vyvážiť možnými rizikami. „Koľko sme ochotní zaplatiť za
svoje pohodlie? Kde urobíme hranicu,
pokiaľ ide o súkromie a bezpečnosť?
Kto bude chrániť kritickú infraštruktúru a ľudí, ktorí sú jej súčasťou?“ kladie si otázky odborníčka na finančné
technológie.
Temná stránka technológií

Implantované platobné
čipy sú rozšírením
internetu vecí.

Je etické čipovať
ľudí tak, ako sa
to robieva pri
registrácii zvierat?

Opatrná v súvislosti s budúcim
využívaním pokročilejších vstavaných čipov je aj profesorka politiky,
správy a etiky na Henley Business
School pri Reading University Nada
Kakabadseová: „Technológia má

temnú stránku, ktorá má potenciál
na zneužitie. Tým, ktorí nemilujú
individuálnu slobodu, otvára zvodné nové pohľady na kontrolu, manipuláciu a útlak.“ Zároveň tiež varuje,
že výsledkom masového využívania
bezkontaktných podkožných platobných čipov by mohlo byť „zbavenie
postavenia mnohých ľudí v prospech
niekoľkých jedincov“. V tejto súvislosti sa objavili aj otázky, či je etické
čipovať ľudí podobne, ako sa to robí
napríklad pri registrácii zvierat.
Docent v oblasti inovácií a podnikania na University of Winchester
Steven Northam verí, že obavy nie sú
opodstatnené. On sám je popri akademickej práci zakladateľom technologickej firmy BioTew, ktorá od roku
2017 vyrába implantované bezkontaktné čipy. Tie aplikuje ľuďom so
zdravotným postihnutím a ony im
napríklad umožňujú jednoduchšie
a automaticky otvárať dvere.
V tele má 32 čipov

Zrejme najväčším priaznivcom
podkožných čipov na svete je
istý pán Paumen z Holandska.
Sám seba nazýva, že je bioheker, teda niekto, kto si do tela
vkladá technologické predmety, aby zvýšil svoju výkonnosť.
Celkovo má v sebe 32 implantátov vrátane čipov na otváranie dverí a niekoľkých zabudovaných magnetov. „Technológie
sa neustále vyvíjajú, takže
mám v sebe stále viac a viac čipov. Moje implantáty vylepšujú
moje telo, nechcel by som bez
nich žiť,“ tvrdí bioheker.
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HYPOTÉKA VS. PODNÁJOM:
ČO SA V ČASE STÚPAJÚCICH
ÚROKOVÝCH SADZIEB OPLATÍ VIAC?
Autor: Roland Régely
Foto: Shutterstock

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov na Slovensku síce stúpajú už niekoľko
mesiacov po sebe, napriek tomu je kúpa nehnuteľnosti stále výhodnou
investíciou. Mesačný nájom sa totiž často rovná, alebo je dokonca drahší
ako splátka hypotéky. Podnájom zvykne byť alternatívou pre ľudí, ktorých
príjem nepostačuje na schválenie hypotéky, prípadne ho využívajú ľudia
s potrebou dočasného bývania, alebo zvýšenej pracovnej mobility.
Slováci chcú bývať vo vlastnom

Financial Report oslovil s otázkou
porovnania výhodnosti hypoték,
respektíve podnájmov, viacerých
odborníkov z oblasti finančného
sprostredkovania. Väčšina z nich
si nemyslí, že zdražovanie hypoték výraznejšie zvýhodní bývanie
v podnájme. Viacerí síce priznali,

Slovensko má najhoršiu
dostupnosť bývania
v rámci celej EÚ.

že so stúpajúcimi úrokovými sadzbami hypotekárnych úverov
môže logicky rásť počet ľudí, ktorí namiesto úveru a kúpy bývania
uprednostnia podnájom, no k zmene spotrebiteľského správania by
zatiaľ nemalo prísť.
Naďalej tak platí, že prevažná väčšina ľudí na Slovensku preferuje
vlastníctvo nehnuteľnosti pred podnájmom. Ten je už tradične populárny najmä v štátoch západnej Európy.
„Na Slovensku ešte určite niekoľko
rokov budú klienti uprednostňovať
úver pred podnájmom, podmienky
na kúpu bytov, prípadne výstavbu

Zakladajú
nehnuteľnosti rodičov

Pri žiadosti o hypotéku na byt
či dom dnes banky štandardne
vyžadujú mať našetrených aspoň 20 % z hodnoty, prípadne
bývanie dofinancovať úverom.
Viac peňazí formou hypotéky
sa dá získať už len cez výnimku
v banke. Pomôcť si však možno
napríklad aj ďalšou zábezpekou,
čo využíva množstvo mladých
ľudí na Slovensku. Finanční
sprostredkovatelia spomínajú
najmä situácie, keď rodičia
pomáhajú svojim deťom založením vlastnej nehnuteľnosti
v prospech kúpy nového bytu
či domu pre svoju ratolesť.
Ďalšou alternatívou je dofinancovanie hypotéky spotrebným
úverom, stavebným sporením,
respektíve medziúverom zo
stavebného sporenia.
domov, sú stále priaznivé,“ myslí si
odborný garant pre bankový sektor
spoločnosti Universal maklérsky
dom Vladimír Mandzák.
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Výhody
hypotekárneho úveru:

• Hodnota nehnuteľnosti v prípade, že je udržiavaná, v čase
skôr rastie ako klesá, a je
akousi finančnou zábezpekou
pre vlastníka do budúcnosti.
• Bývanie možno využívať dlhodobo a prípadné zmeny
súvisiace s nehnuteľnosťou
sú v réžii majiteľa.
• Hypotekárny úver je dlhodobý, flexibilný a vďaka vhodne
zvolenej fixácii si klient môže
zaistiť podmienky na obdobie, v ktorom sa očakáva ďalšie zdražovanie – navyše ak
klesnú sadzby, môže využiť
úpravu úroku vo svojej súčasnej či inej banke.
Hypotéka je
najvýhodnejší spôsob

Slováci chcú nehnuteľnosť vlastniť
aj napriek tomu, že ceny nehnuteľností rastú už niekoľko rokov po
sebe. „Faktom je, že na Slovensku
máme v súčasnosti najhoršiu dostupnosť bývania z celej Európskej
únie, keďže ceny nehnuteľností za
posledné tri roky rástli trojnásobne
vyšším tempom ako príjmy,“ vysvetľuje finančný analytik spoločnosti
OVB Allfinanz Slovensko Marián
Búlik. Podľa neho to znamená, že
najmä ľudia s nízkymi príjmami
a viacdetné rodiny vo väčších mestách majú už dnes sťažený prístup
ku kúpe vlastného bývania.

Ceny nehnuteľností
v posledných troch
rokoch rástli trikrát
rýchlejšie ako príjmy.

Finanční
sprostredkovatelia
očakávajú pokles
úrokových sadzieb
približne po troch
až štyroch rokoch.
Na druhej strane, aj napriek rastu
úrokových sadzieb hypoték, priemerná úroková sadzba nových hypoték v júni 2022 stúpla na 1,8 %. „Aj
keď hypotéky v máji zdraželi najviac
od prijatia eura na Slovensku, stále
išlo oproti aprílu o nárast len o 0,3
percentuálneho bodu,“ vysvetľuje
M. Búlik. Hypotéku si tak podľa neho
ešte stále môže dovoliť drvivá väčšina ľudí s trvalou prácou a bežným
príjmom. V prospech hypoték podľa
V. Mandzáka hovorí aj to, že tieto úvery na bývanie sú aj po zdražovaní vo
väčšine prípadov stále dostupné s úrokom do 3 % pri fixáciách od troch do
piatich rokov: „Je pravdepodobné, že
sa ešte zvýšia, ale nepredpokladám,
že by prekročili hranicu 4 %.“

Executive manager zo spoločnosti Partners Group SK Adam Baško
upozorňuje aj na to, že ďalší rast
úrokových sadzieb klientov motivuje refinancovať úvery, respektíve
urýchľuje rozhodovanie sa o kúpe
vlastnej nehnuteľnosti.
Inflácia praje lacným úverom

Inflácia na Slovensku aktuálne dosahuje viac ako 13 %, a touto hodnotou výrazne prevyšuje úrokové
Výhody bývania
v podnájme:

• Bývanie v podnájme je vhodné pre ľudí, ktorí na danom
mieste plánujú zostať len
určitý čas. Takisto je vhodné
ako dočasné riešenie.
• Byt či dom netreba zariaďovať,
nasťahovať sa často možno
okamžite, respektíve ihneď
po podpise nájomnej zmluvy.
• Réžia bytu a náklady na opravy či rekonštrukcie sú v rukách
majiteľa a nie podnájomníka.
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sadzby hypotekárnych úverov. Z dlhodobého hľadiska tak na nej budúci majiteľ nehnuteľnosti môže profitovať, pretože vo výsledku zlacňuje
jeho dlh. „Otázne je, kedy sa toto
obdobie vysokej inflácie v Európe
skončí. Určite to nebude tento ani
budúci rok, otázne sú však tie ostatné roky,“ analyzuje manažér bankového sektora spoločnosti INSIA SK
Jozef Belko.
Finanční sprostredkovatelia očakávajú mierny pokles úrokových sadzieb približne po troch až štyroch
rokoch, takže hypotéky by aj v budúcnosti mohli byť lepšou voľbou
ako podnájom. „V každej dobe, aj
v čase krízy, sa kúpa nehnuteľností
oplatí,“ myslí si J. Belko. „Pre jedného je to príležitosť dobre investovať,
pre druhého kúpiť nehnuteľnosť,
ktorú by za bežných podmienok na
trhu nekúpil,“ dodáva. Z dlhodobého
hľadiska po splatení úveru a pri očakávanom zhodnotení ceny nehnuteľnosti tak predstavuje vlastný byt
či dom pre človeka relatívne stabilnú formu majetku. „Aj keď s horšou
likviditou, ako povedzme úspory na
účte, no lepšie reflektujúcou na vývoj inflácie,“ komentuje úverová
riaditeľka spoločnosti FinGO.sk Eva
Šablová.
Alternatíva nájomných bytov

Niektorí zástupcovia firiem z oblasti
finančného sprostredkovania hovoria aj o tom, že takzvané nájomné
byty môžu pri riešení otázky financovania bývania v budúcnosti „zamiešať karty“. Dôležité však bude,
koľko takých bytov vznikne, a ako
rýchlo budú dostupné pre širšie
obyvateľstvo. Pokiaľ totiž nebude

Pre ľudí s príjmom na
hrane zdražovanie
znamená, že musia voliť
menšiu nehnuteľnosť.
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existovať väčšie množstvo bytov,
ktoré by prišli na trh s dostupnými
prenájmami, tak ako to dnes sľubuje
vládna koalícia, pre mladého človeka
zostáva takmer jedinou výhodnou
alternatívou vlastného bývania kúpa
nehnuteľnosti s pomocou hypotekárneho úveru.
Rozhoduje životná situácia

Ak sú náklady na hypotéku v porovnaní s nákladmi na podnájom
porovnateľné, potom je úver na
kúpu vlastného bývania stále jasne
lepšou voľbou. Výnimkou môže byť
situácia, keď si človek nie je istý, či
chce dlhodobo zostať žiť a pracovať
na Slovensku, alebo v danom meste. Vyššie úroky znamenajú tiež
vyššie mesačné splátky, a mnohí
klienti môžu naraziť na maximálny

Rozhodnutie
sa pre kúpu,
respektíve prenájom
nehnuteľnosti, závisí aj
od životnej situácie.
úverový strop, ktorý im ku kúpe nehnuteľnosti nebude stačiť. „Preto
pre ľudí s príjmom ‚na hrane‘ môže
takéto zdražovanie znamenať, že
budú musieť voliť lacnejšiu nehnuteľnosť, respektíve pri nedostatku
vlastných zdrojov sa dočasne budú
musieť vzdať možnosti zaobstarať si vlastnú nehnuteľnosť,“ komentuje E. Šablová. Vtedy je podľa
nej vhodným riešením prenájom
nehnuteľnosti.
Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a podnájmom tak nezávisí
len od dostupnosti hypoték, ale aj
od životnej situácie. „Ak sa chce
mladý človek osamostatniť a zároveň si chce nechať otvorené možnosti, kde bude pracovať, je preňho podnájom jasne lepšia voľba,“

Podnájom poskytuje
oveľa vyššiu mieru
flexibility.
vysvetľuje M. Búlik. „Podnájom
poskytuje oveľa vyššiu flexibilitu
a jeho výhody vidím najmä v prípadoch, keď si klient nie je istý, či
nezmení prácu, prípadne región,
v ktorom žije,“ dopĺňa A. Baško.
Naopak, ak má človek pevné zamestnanie a chce dlhodobo bývať
v danom meste či na Slovensku, je
hypotéka podľa odborníkov určite
vhodnejšia voľba.

FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA,
DOHODNITE SI S NAMI SPOLUPRÁCU NA MIERU.
POSKYTNEME VÁM VŠETKO POTREBNÉ!

Stúpajúce ceny
podnájmov

V praxi platí, že klient chce
kúpiť nehnuteľnosť čo najlacnejšie a v prípade, že si chce
vziať úver, chce ho dostať s čo
najnižšou úrokovou sadzbou.
Aj preto podľa odborníkov na
bývanie platí, že ak stúpajú
klientom náklady na kúpu nehnuteľnosti, tak je prirodzené,
že toto sa čiastočne premieta aj
do ceny budúcich podnájmov.
Tie síce utlmila pandémia koronavírusu, rovnako ako aj záujem o prenájom nehnuteľností,
po začiatku vojny na Ukrajine
je však už všetko inak. „Väčšina
voľných nehnuteľností na bývanie si v súčasnosti už našla
svojho podnájomníka,“ vysvetľuje J. Belko. Na začiatku roku
2022 to podľa neho spôsobilo
určitý nedostatok na strane
ponuky, a tým aj zvyšovanie
cien prenájmov. Nedostatok
nehnuteľností na prenájom vedie k tomu, že priemerná výška
nájmu je na Slovensku stále
pomerne vysoká. Napríklad
v Bratislave je to 850 až 900 eur
mesačne.

Jeseň 2022

Kompletné softvérové portfólio
Služba rozpočítavania provízií
Reklamný priestor vo Financial Report
Poradenstvo s otázkami týkajúcimi sa vašej činnosti
Dokumentácia pre výkon finančného sprostredkovania
Sledovanie legislatívnych zmien a ich zohľadnenie vo vašej činnosti

57

DÔCHODKY · Zdražovanie tovarov a služieb sa premietne do vyšších dôchodkov v roku 2023

Zdražovanie tovarov a služieb sa premietne do vyšších dôchodkov v roku 2023 · DÔCHODKY

ZVYŠOVANIE DÔCHODKOV
BUDE NAJVYŠŠIE
ZA POSLEDNÝCH 20 ROKOV

Ako funguje valorizácia

Valorizačný mechanizmus pre
dôchodkové dávky zohľadňuje
rast spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov za prvý
polrok predchádzajúceho roka.

Autorka: Zuzana Fryč
Foto: Shutterstock

Od januára 2023 sa dôchodky na Slovensku zvýšia o 11,8 %, čo podľa
Štatistického úradu SR zodpovedá zvýšeniu dôchodcovskej inflácie za
prvých šesť mesiacov tohto roka. Znamená to, že takto výrazne vzrástli
náklady v domácnostiach dôchodcov v prvej polovici tohto roka. Premiér
Eduard Heger informoval, že dôchodky sa zvýšia v priemere o 69 eur.
Dôchodcovská inflácia

V dôsledku vojny na Ukrajine dochádza z mesiaca na mesiac k čoraz vyššej inflácii nielen na Slovensku, ale aj
v ďalších krajinách eurozóny. Prudké
zdražovanie cien tovarov a služieb
sprevádza masívny nárast cien energií, čo spôsobuje narušenie dodávateľsko-odberateľských reťazcov,
ale aj čoraz náročnejšiu situáciu pre
slovenské domácnosti a dôchodcov,
ktorí nad rýchlo meniacou sa situáciou strácajú kontrolu. Keďže inflácia
na Slovensku v prvom polroku prudko rástla a v júni dosiahla už 13,2 %,
najbližšie zvyšovanie dôchodkov by
malo byť omnoho výraznejšie oproti predošlým rokom. Podľa premiéra
E. Hegera od nového roka penzie porastú najviac za posledných 20 rokov.
Podľa štatistík len za prvých päť
mesiacov narástla dôchodcovská
inflácia o 11,3 %, pričom za prvých

Dôchodcovská
inflácia za prvého pol
roka 2022 narástla
o takmer 12 %.
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šesť mesiacov dosiahla zvýšenie až
o 11,8 %. Cieľom tejto výraznej valorizácie dôchodkov je snaha štátu
o kompenzáciu rastu životných nákladov slovenským seniorom, aby
dokázali o niečo ľahšie zvládnuť
prudké zdražovanie tovarov a služieb.
Do januára budúceho roka však ešte
zostáva päť mesiacov, čo znamená, že
penzisti si na vyššie dôchodky budú
musieť ešte počkať.
Vlaňajší nárast bol minimálny

Na vysoký nárast dôchodkov upozornila ešte v polovici februára Rada

Valorizácia dôchodkov
bude stáť štát
miliardu eur.
pre rozpočtovú zodpovednosť. Nízka
inflácia v roku 2021 spôsobila, že
od 1. januára 2022 bola valorizácia
dôchodkov iba o 1,3 %, zatiaľ čo od
januára 2023 to bude o 10,5 percentuálneho bodu viac. Ako vysvetľujú
ekonómovia rady, tohtoročný nízky

rast dôchodkov vychádza z inflácie
z prvého polroka minulého roka.
Rast cien, ktorý sa začal v druhom
polroku 2022 a rast cien v prvom polroku tohto roka, sa tak prejaví v raste
dôchodkov až v budúcom roku.
Toto navýšenie dôchodkov voči inflácii bude ako každý rok automatické, preto penzisti nemusia vypĺňať
žiadne žiadosti. Pôjde o zvyšovanie
starobných, predčasných starobných,
invalidných, vdovských, vdoveckých
aj sirotských dôchodkov. Sociálna
poisťovňa bude následne ľudí o ich
individuálnom zvýšení penzie informovať. Dôchodok sa v novej výške
vyplatí v januári 2023.

Ilustračné príklady zvyšovania dôchodkov v roku 2023

Nie všetci penzisti si polepšia

Výpočet podľa dôchodcovskej inflácie za prvých šesť mesiacov 2022 v eurách

Spozornieť by však mali penzisti, ktorí majú nárok len na štátom
garantovaný minimálny dôchodok.
Niektorí si valorizáciou polepšia, iní
nie. Tí s najnižším dôchodkom môžu
ostať nemilo prekvapení. Príkladom
môže byť penzista, ktorý odpracoval

Dôchodok v roku 2022

Valorizácia (o 11,8 %)

Dôchodok v roku 2023
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Vláda uvažuje
o vyplatení
14. dôchodkov už
na jeseň tohto roka.

roku z verejných financií štát minie
takmer miliardu eur. Len priemerný
starobný dôchodok na základe valorizácie v budúcom roku vzrastie o 69
eur zo súčasných 516 eur na budúcoročných 585 eur. Podľa Inštitútu
finančnej politiky (IFP) by k ďalším
výdajom štátu malo dôjsť aj v ďalších
30 rokov, pričom jeho zásluhový dô- rokoch. V prípade, že sa budúcoročné
chodok vychádza mesačne len na 320 inflačné očakávania o vývoji dôchodeur. Keďže jeho zásluhová dôchod- covskej inflácie uskutočnia, vo výške
ková dávka je pod minimom, štát 13,8 % v roku 2023 a 2,7 % v roku
mu vypláca minimálny dôchodok vo 2024, priemerný dôchodok v roku
výške 334,30 eura mesačne. Sociálna 2025 podľa IFP prekročí hranicu 700
poisťovňa však bude v januári valo- eur. Ďalšie dodatočné výdavky na
rizovať jeho zásluhový dôchodok vo valorizáciu v roku 2024 by štát vyšli
na 1,3 miliardy eur a v roku 2025 na
výške 320 eur a nie minimálny.
ďalších 0,3 miliardy eur.
To znamená, že po valorizácii jeho
pôvodná suma dôchodku stúpne na Vláda uvažuje o 14. dôchodku
357,80 eura, čím sa penzia dostane Vláda navyše v júli 2022 vyplatinad hodnotu vyššiu ako je štátom la viac ako 1,4 miliónu dôchodcov
zvolená minimálna penzia, a pen- trináste dôchodky, keďže vysoká
zista bude poberať takto zvýšený inflácia sa seniorov dotýka už v súdôchodok namiesto minimálneho. časnosti. Ide však len o skoršie vyNaopak, ak by nastala situácia, že platenie namiesto bežného termínu
dôchodok po valorizácii bude nižší v závere roka, pričom jeho výška sa
ako ten minimálny, dôchodca bude nemení. Minimálna výška trinástenaďalej dostávať aspoň minimálnu ho dôchodku zostáva tak, ako vlani,
štátom garantovanú penziu. V tom- na úrovni 50 eur, a maximálna je na
to prípade v budúcom roku bude úrovni 300 eur, pričom tento bonus
dostávať rovnakú sumu ako v tomto sa stanovuje na základe matematicroku. Keďže bývalá vládna koalícia kého vzorca podľa výšky poberanej
rast penzií naviazala na priemernú dôchodkovej dávky. Skoršia dávka
mzdu, tie najnižšie dôchodky sú by mala dôchodcom pomôcť vykryť
zmrazené už druhý rok. Rezort prá- nielen vyššie ceny potravín, ale aj
ce však oznámil, že rozmrazením prudko rastúce ceny energií. Na reminimálnych penzií sa bude zaobe- akciu nespokojných dôchodcov, ktorí
rať v budúcom roku.
nedostali fyzicky zatiaľ nič navyše,
už vládna koalícia reagovala tým, že
v prípade, že zdražovanie bude naŠtát to vyjde na miliardu eur
Zvyšovanie dôchodkov s cieľom ďalej pokračovať, uvažuje o vyplácadobehnúť infláciu však bude štát ní štrnásteho dôchodku pre seniostáť nemálo peňazí. Podľa premiéra rov s najnižšími príjmami, ktorý by
E. Hegera na valorizáciu v budúcom mohli vyplatiť už na jeseň.
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EURÓPSKE
DÔCHODKOVÉ SYSTÉMY:
PENZISTOM SA NAJLEPŠIE ŽIJE
NA ISLANDE A V HOLANDSKU
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Priemerný dôchodok
islandského penzistu
vlani dosiahol takmer
5-tisíc eur.

odchádza do dôchodku vo veku
68,5 roka. Dôvodom je nastavenie
systému, ktorý odrádza od predčasného odchodu do dôchodku. Za
to zase existuje množstvo finančných výhod pre neskorší odchod
do dôchodku, čo podporuje dlhší
pracovný život.

môžu čerpať dôchodcovia v tomto
štáte. Krajina má tiež relatívne
nízky rozdiel v dôchodkoch medzi
mužmi a ženami – najmä v porovnaní s ostatnými krajinami OECD
(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Druhý pilier je základným kameňom
islandského dôchodkového systému.
Dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktoré spravujú aktíva, musia
mať minimálne 800 klientov a v súčasnosti na Islande operuje približne 43 takýchto spoločností. Na rozdiel od nášho druhého piliera je na
Islande tento typ sporenia povinný.
Druhý pilier financovaný zamestnávateľom a zamestnancami poskytuje
vo všeobecnosti kompenzáciu dosahujúcu výšku 50 až 60 % príjmu
na plný úväzok počas zamestnania.
Sadzba príspevku musí byť aspoň
11 %, pričom zamestnávateľ platí
7 % a zamestnanec 4 %. Poistné je
plne odpočítateľné na daňové účely.
Posledným pilierom sú dobrovoľné
vládou schválené súkromné dôchodky, na ktorých sa podieľa približne
60 % Islanďanov. Základné a doplnkové dôchodkové dávky vo všeobecnosti dosahujú 70 % priemerného
zárobku.

Druhé skončilo Holandsko

Holandsko za minulý rok dosiahlo
úroveň 83,5 bodu
a po troch rokoch
neskončilo na prvom mieste. Jeho
systém dôchodkového príjmu využíva paušálny verejný dôchodok,

Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Dôchodkový systém každej krajiny je jedinečný. Zohľadňuje totiž jej konkrétny
ekonomický a historický kontext, preto je náročné robiť priame porovnania.
Existujú však určité prvky, ktoré odborníci na dôchodky považujú za všeobecné,
a na základe ktorých je možné porovnávať finančnú podporu starších občanov.
äčšina európskych štátov funVSlovensko
guje na podobnom systéme ako
a využíva trojpilierový
dôchodkový systém. Napriek tomu
medzi krajinami existujú rôzne špecifiká. My sme si pre vás pripravili
porovnanie najlepších a najhorších
európskych štátov na základe medzinárodného indexu, ktorý skúma dôchodkové systémy už niekoľko rokov.
Medzinárodný index

Porovnávaniu svetových dôchodkových systémov sa roky venujú
rôzne inštitúcie a organizácie. Azda
najznámejší je rebríček, ktorý každoročne publikuje Mercerov CFA
Inštitút. Ten porovnáva vybrané

Väčšina európskych
štátov funguje
podobne ako Slovensko
na trojpilierovom
dôchodkovom systéme.
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krajiny na základe zvolených kritérií, ktoré delí do troch hlavných
kategórií s pomyselným maximom
100 bodov. Prvá z nich má označenie primeranosť a skúma základnú
úroveň príjmu, ako aj návrh regionálneho súkromného dôchodkového systému. Udržateľnosť sa zase
zameriava na štátny dôchodkový
vek, úroveň financovania zo strany vlády a úroveň vládneho dlhu.
Integrita skúma zavedené predpisy
a riadenie na ochranu členov dôchodkových systémov.

Číslom jedna je Island

Tieto tri ukazovatele sa použili na
hodnotenie dôchodkového systému
43 rôznych krajín, ktoré predstavujú viac ako 65 % svetovej populácie.
Najnovšie vydanie indexu (za rok
2021) zahŕňa aj štyri nové krajiny –
Island, Taiwan, Spojené arabské emiráty a Uruguaj. Bohužiaľ, Slovensko
sa v tomto rebríčku zatiaľ neobjavilo.
Z našich susedských štátov v ňom
však figuruje napríklad Poľsko, ktoré skončilo na 27. mieste a získalo
55,2 bodu. Predbehlo tak napríklad
Rakúsko s 53 bodmi, ktoré obsadilo
33. miesto.

Na jle pšie skóre
v minuloročnom
rebríčku obsadil prekvapujúco
Island s celkovým skóre 84,2 bodu.
Island bol do svetového porovnania pridaný prvýkrát a hneď
sa mu podarilo zosadiť z prvého
miesta Holandsko, ktorému patril
tento titul tri roky. Vďaka čomu
sa dokázal islandský dôchodkový systém takto dobre umiestniť?
Vo všeobecnosti má jeho systém
vysokú mieru príspevkov, čo v konečnom dôsledku vedie k štedrému štátnemu dôchodku, ktorý

Pri hodnotení
dôchodkových
systémov sú dôležité
výška príjmu,
udržateľnosť
a integrita.

Jeseň 2022

Islandský dôchodkový systém tvoria tri piliere: verejný dôchodok financovaný z daní, povinný druhý
pilier a dobrovoľné súkromné dôchodky. Vo svojej podstate sa tak
veľmi podobá na systém, ktorý
máme na Slovensku, no existuje
medzi nimi niekoľko významných
rozdielov. Pr vý pilier je rovnako ako u nás financovaný z daní.
Poskytuje základné zabezpečenie
predstavujúce 15 % priemerného
zárobku. Zákonný vek odchodu
do dôchodku pre zamestnancov
súkromného sektora je 67 rokov
a pre zamestnancov verejného sektora 65 rokov. Priemerný Islanďan

Dôchodcovia na Islande

Ak by sme sa chceli pozrieť na
priemerný islandský dôchodok,
musíme vychádzať z priemernej mzdy. Tá na Islande dosiahla v roku 2021 v prepočte 4 954
eur. Ak vychádzame z ukážkového príkladu – osoba odrobí
priemerných 40 rokov a jej
dôchodok dosiahne 70 % priemerného zárobku – dostávame
sa na výšku dôchodku 3 467
eur. Pri tejto, pre Slovákov nepredstaviteľnej sume, si však
treba uvedomiť jednu vec.
Island má len 366-tisíc obyvateľov s mierou nezamestnanosti len 3,5 %. Vďaka tomuto
malému počtu a dobre nastavenému systému je tak pre Island
neporovnateľne jednoduchšie
vyplácať vyššie dôchodky.
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polopovinný zamestnanecký dôchodok a dobrovoľný súkromný dôchodok. Vďaka čomu sa holandský
dôchodkový systém držal roky na
prvom mieste, je výborne fungujúci druhý pilier. Ten je na rozdiel od
slovenského charakteristický združovaním zamestnancov podľa odvetví a profesií. Väčšina holandských
zamestnancov je členom týchto pracovných dôchodkových systémov,
z ktorých má každý svoje špecifiká.
Dôchodky sú založené na celoživotnom priemere. Prvým pilierom je
všeobecný zákon o starobných dôchodkoch (AOW). Vláda ho zaviedla
v roku 1957 a vypláca sa každému,
kto žije v Holandsku po dosiahnutí
kvalifikačného veku. Desaťročia bol
tento vek 65 rokov, no v roku 2020
sa zvýšil na 66 rokov a v roku 2025 sa
zvýši na 67 rokov. AOW by sa malo
považovať za základné zabezpečenie
na minimálnej úrovni a vo väčšine
prípadov je doplnené o príjmy z iných
pilierov. Odvody sa platia z príjmu vo
výške 17,9 % a do roku 2028 je zákonom zaručený rast štátneho dôchodku v súlade s infláciou.
Druhý pilier tvoria zamestnanecké
dôchodky, ktoré si drvivá väčšina
zamestnancov nazbierala počas svojho pracovného života. Zamestnanci
a zamestnávatelia platia príspevok
dohodnutý v kolektívnej zmluve do
dôchodkového fondu, v ktorom je
zamestnávateľ členom. Môže to byť
dôchodkový fond pre všetky podniky
v určitom odvetví, fond, ktorý pracuje pre jednu konkrétnu spoločnosť,
alebo fond pre skupinu ľudí pracujúcich v určitých (často lekárskych)
profesiách, ako sú lekári, fyzioterapeuti a sestričky. Účasť v odvetvovom dôchodkovom fonde môže byť

Holandský
dôchodkový systém
patrí k dlhodobo
najlepším vôbec.
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stanovená ministerstvom sociálnych
vecí a zamestnanosti ako povinná
pre celý sektor. Účasť je napríklad povinná pre väčšinu penzijných fondov
v priemyselnom sektore.
Penzijné fondy fungujú na báze kapitálového financovania. Zamestnanec
získava dôchodkové nároky zo zaplatených príspevkov a výnosov, ktoré
dôchodkový fond v priebehu rokov
realizuje kolektívnym investovaním
týchto príspevkov. Daňové úľavy
sa vzťahujú na dôchodky do určitej
úrovne súvisiacej s príjmom. Druhý
pilier v holandskom dôchodkovom
systéme sa vyznačuje kolektívnosťou a efektívnou správou. Tretí pilier tvoria jednotlivé bankové alebo
poisťovacie produkty, za ktoré je
možné platiť príspevky na priznanie
dôchodku s daňovými úľavami. Je to
dôležité najmä pre tých ľudí, ktorí
nemajú (alebo nemohli poberať) dôchodok v druhom pilieri, napríklad
preto, lebo ich zamestnávateľ nie je
členom dôchodkového fondu, nemajú trvalý pracovný pomer, alebo sú
samostatne zárobkovo činné osoby.
Ako si vyskladajú
dôchodok

Priemerný dôchodok v Holandsku za rok 2021 predstavoval 3 830 eur. Kalkulácia
vychádza z priemerného zamestnanca, ktorý odpracoval
40 rokov a využíval všetky tri
druhy pilierov. Z tejto sumy
predstavuje celkový štátny dôchodok 1 340 eur, zamestnanecký 2 299 eur a tretí pilier
191 eur mesačne.
Nemecko je stále vysoko

Ne m e c k o v re b ríčku dosiahlo 14.
miesto s celkovým
skóre 67,9 bodu.
Nemci, podobne ako my, alebo vyššie spomenuté štáty, prevádzkujú
trojpilierový dôchodkový systém,

Nemecko bude
musieť čeliť zlej
demografickej situácii.
Prejaví sa to aj na
dôchodkoch.
ktorý pozostáva z povinného štátneho dôchodku, zamestnaneckých
dôchodkov a súkromných dôchodkov. Ich systém je založený na silnom verejnom dôchodkovom pilieri.
V minulosti boli obyvatelia odkázaní predovšetkým na dôchodkové
dávky poskytované zo zákonného
dôchodkového poistenia. Vzhľadom
na nemeckú demografickú zmenu
smerom k starnutiu populácie však
mnohí dôchodcovia teraz pristupujú
k plánovaniu odchodu do dôchodku
rôznorodejšie a stavajú na všetkých
troch pilieroch naraz.
Nemecký prvý pilier je povinný
štátny dôchodkový systém, ktorý
pokrýva takmer všetkých zamestnancov. Systém je financovaný z príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí financujú súčasných
dôchodcov. Nemecká vláda do roku
2025 zafixovala štátne dôchodky
na úrovni 48 % priemerných platov,
čo stavia Nemecko výrazne za priemer Európskej únie, ktorý je 71 %.
Nárok na dôchodok závisí od počtu
rokov platenia príspevkov, priemernej výšky príjmu a veku odchodu do
dôchodku. Zákonný vek odchodu
do dôchodku je 65 rokov pre mužov
aj ženy, ale počas prechodného obdobia do roku 2031 by sa mal zvýšiť
na 67 rokov. Ľudia, ktorí si platili
zákonné dôchodkové poistenie 35
rokov, môžu odísť do dôchodku vo
veku 63 rokov, ale odpočítajú sa im
mesiace práce, ktoré by ešte potrebovali na prácu do veku 65 rokov.
Odchod do dôchodku 48 mesiacov
pred dôchodkovým vekom by znamenal odpočet 14,4 % z nároku na
dôchodok.
Jeseň 2022
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Druhý pilier má v Nemecku svoje
špecifiká. Nie je povinný a na rozdiel napríklad od slovenského systému si môžu nemeckí obyvatelia
vyberať až z piatich foriem sporenia. Do konca roka 2021 bolo aktívnymi členmi zamestnaneckého
dôchodkového systému celkovo
25 miliónov zamestnancov. To
predstavuje takmer 60 % zamestnaných ľudí v krajine. Aj keď sa
toto číslo od roku 2001 zvýšilo
takmer o tretinu, nárast pokrytia
sa v posledných rokoch spomalil.
Pre zamestnávateľov nie je povinné ponúkať dôchodkový systém,
ale štátne dotácie a daňové úľavy
z nich robia atraktívnu možnosť.
Tieto schémy riadia buď samotné
spoločnosti, alebo dôchodkové
združenia pôsobiace v mene viacerých spoločností.
Východ a západ

Ak by sme sa chceli pozrieť na
priemerný dôchodok za rok
2021 v Nemecku, veľmi závisí
od toho, v ktorom spolkovom
štáte občan žije. Historické
rozdelenie na východné a západné Nemecko je stále citeľné. Vo všeobecnosti platí,
že vo východnom Nemecku
sú platy aj dôchodky nižšie. V západnom Nemecku
dosahoval priemerný hrubý
dôchodok výšku 1 538 eur.
Čistý mesačný dôchodok sa
pohyboval okolo 1 179 eur
pre mužov a 1 065 eur pre
ženy. Vo východom Nemecku
bol priemerný hrubý dôchodok za minulý rok 1 506 eur.
Pre zaujímavosť, rok 2021 je
prvým rokom od roku 2010,
keď sa dôchodky v západnom
Nemecku nezvýšili (vo východných spolkových krajinách sa zvýšili len nepatrne),
a to v dôsledku negatívneho
vývoja platov počas pandémie koronavírusu.

Najhoršie je Rakúsko

Prekvapivo najhoršie zo všetkých európskych krajín za
minulý rok dopadlo
Rakúsko. To získalo len 53 bodov
a zaradilo sa tak na 33. miesto zo
43. Dôvodom sú slabé výsledky v kategórii udržateľnosti, kde získalo len
23,5 bodu. Za týmto výsledkom stojí
podľa Mercerovho inštitútu fakt, že
rakúsky dôchodkový systém bude
v najbližších rokoch pravdepodobne
musieť podstúpiť výraznú zmenu,
pretože starnúce obyvateľstvo a nízka pôrodnosť z neho robia neudržateľný systém pri súčasnej výške
dôchodkov. Ako nápady na zlepšenie
uviedol zvýšenie minimálnej úrovne
podpory pre najchudobnejších ľudí
a zvýšenie miery participácie pracovnej sily vo vyššom veku.
Okrem toho je rakúsky verejný dôchodkový systém drahý. Rakúsko
minulo na svojich dôchodcov v roku
2021 približne 13,5 % HDP. Táto
suma z roka na rok rastie, pretože
príspevky zamestnancov a zamestnávateľov jednoducho nestačia na
pokrytie dôchodkov. Tento nárast sa
pripisuje mnohým faktorom, medzi
ktoré patrí možnosť predčasného odchodu do dôchodku a nízka pôrodnosť. Rakúsky štátny dôchodkový
systém je financovaný z príspevkov
zamestnávateľa a zamestnanca. Tie
predstavujú 10,25 % zo zárobku pre
zamestnancov a 12,55 % pre odvody
zamestnávateľa. Jednotlivé dávky sa
vypočítavajú na základe príjmu osoby, dĺžky platenia odvodov do poistenia a dôchodkového veku.
Dávky môžu predstavovať až 80 %
priemerného celoživotného zárobku
jednotlivca, ak prispieval najmenej
45 rokov. Zákonný vek odchodu do
dôchodku je 65 rokov pre mužov. Pre
ženy je 60 rokov a od roku 2024 do
roku 2033 sa bude postupne zvyšovať na 65 rokov. Predčasný dôchodok
je možné poberať od veku 62 rokov.
Druhý pilier môžu zamestnávatelia
pre svojich zamestnancov, podobne

Prekvapujúco
najhoršie v hodnotení
európskych krajín
skončilo Rakúsko.
ako v Nemecku, poskytovať formou
jedného z týchto piatich typov dôchodkového plánu. Patria sem už
spomenuté dôchodkové spoločnosti
(Pensionskassen) a priame poistenie
(Direktversicherung). Odlišnosťou
je napríklad kolektívne poistenie zamestnancov (Betriebliche
Kollektivversicherung) – plány kolektívneho poistenia, ktoré zamestnancom poskytujú minimálnu záruku návratnosti 2,25 % ročne a nesmú
byť spojené s akciami alebo indexom.
Nasledujú dôchodkové účtovné rezervy (Pensionsrückstellungen),
ktoré predstavujú dôchodkový záväzok spoločnosti a podporné fondy
(Unterstützungskasse).
Nárok na dávky v Rakúsku nie je
právne vymožiteľný a okrem toho
môžu poskytovať len veľmi nízke
dávky. V dôsledku toho tento nástroj
financovania v Rakúsku čoraz viac
stráca na význame. Tretí pilier je súkromný alebo individuálny dôchodkový plán, ktorý je prispôsobený špecifickým individuálnym požiadavkám
(ako sú sporenie, životné poistenie či
podielové fondy).
Systém si žiada zmenu

Priemerný dôchodok bol
v Rakúsku za rok 2021 na úrovni 2 214 eur mesačne. Rakúski
dôchodcovia túto sumu dostávajú 14-krát do roka, pretože v Rakúsku pre dôchodcov
existuje 100-percentný dovolenkový bonus a 100-percentný vianočný bonus. Rakúske
dôchodky aj napriek korone
v roku 2021 vzrástli o 3,5 %.
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INVESTOVANIE · V dôchodkových fondoch je 15 miliárd eur a nálada sporiteľov sa pomaly zlepšuje

DÔCHODKOVÉ FONDY SÚ OD
ZAČIATKU ROKU V STRATE, NO
POSTUPNE SA ICH VÝKONNOSŤ ZLEPŠUJE
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

2021 si pripísali rekordné zisky, no v tomto roku sú zatiaľ podľa informácie
asociácie dôchodkových správcovských spoločností úplne všetky fondy v strate.
S pribúdajúcim časom si však svoju pozíciu postupne vylepšujú. Garantované fondy
mali ziskový posledný mesiac a tie negarantované dokonca posledný štvrťrok.
Garantované dôchodkové fondy

Dobrou správou je, že v lete tohto
roku sa garantovaným dôchodkovým fondom predsa len už začalo

Tri negarantované
dôchodkové fondy
od svojho vzniku
zhodnotili vklady
o viac ako 10 %.
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lepšie dariť a počas posledného mesiaca žiadny z nich nebol v mínuse.
Rovnako v mínuse nie sú od svojho
vzniku. Zhodnotenie majetku v tomto type dôchodkových fondov od ich
vzniku sa pohybuje v intervale od
1,25 až po 1,91 %.
Druhý pilier:
12 miliárd eur

Hodnota majetku sporiteľov
v druhom dôchodkovom pilieri stúpa a v súčasnosti sa
blíži k úrovni 12 miliárd eur.
Aj z toho je zrejmé, že krátkodobé a priebežne sa vyskytujúce prepady pri zhodnocovaní
vkladov by sporiteľov nemali
znepokojovať, a zrejme ich
ani príliš neznepokojujú. Pri
dôchodkovom sporení je totiž dôležité pamätať na to, že
kolísanie hodnoty dôchodkovej jednotky je bežné, a vďaka
nemu sporiteľ zarobí viac, ako
keby len neustále rástli.
Negarantované
dôchodkové fondy

Rovnako v mínuse sú od začiatku tohto roku aj negarantované

dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali, indexový
negarantovaný dôchodkový fond
Index Global NN dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a indexový negarantovaný dôchodkový fond dôchodkovej správcovskej
spoločnosti Uniqa. Naopak, menej
ako o 1 % dokázal zhodnotiť majetok už spomenutý 365.life akciový
negarantovaný fond.
Tretí pilier: 3 miliardy eur

Dôchodkovým fondom sa tento rok stále nedarí tak, ako by si želali. V roku

V garantovaných dlhopisových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky od začiatku tohto roku pohybovala v rozpätí od –2,66 až do
–8,36 %. Vyššie straty ako v garantovaných fondoch sú v tých negarantovaných, kde sa pohybujú v rozpätí
od –2,77 až do –17,77 %. Spomedzi
garantovaných dlhopisových fondov
si od začiatku tohto roku najnižšiu
stratu pripísal fond dôchodkovej
správcovskej spoločnosti Uniqa
(–2,66 %). Naopak, najvyššiu stratu
registruje dlhopisový garantovaný
dôchodkový fond Solid od dôchodkovej správcovskej spoločnosti NN
(–8,36 %).
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Hodnota majetku
v druhom dôchodkovom
pilieri sa blíži
k 12 miliardám eur.

dôchodkové fondy. Spomedzi
nich sa v roku 2022 najlepšie darí
dôchodkovému fondu Progres
A lli anz – S lovenske j dô cho dkovej správcovskej spoločnosti
(–2,70 %). A, naopak, najvyššiu
stratu vygeneroval 365.life akciový negarantovaný fond patriaci
rovnomennej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (–17,77 %).
Aj v prípade negarantovaných
fondov je potrebné konštatovať,
že sa im v poslednom období darí
lepšie, ako napríklad začiatkom
tohto roka. Za posledné tri mesiace sú všetky v pluse a od svojho vzniku takisto.
A ž trom negarantovaným dôchodkovým fondom sa od svojho
vzniku podarilo zhodnotiť majetok fondu (priemerne ročne)
nad rámec 10 %. Sú to Index negarantovaný dôchodkový fond
Jeseň 2022

Dynamicky sa rozvíja aj tretí dôchodkový pilier. K 12. augustu
2022 sa hodnote majetku v ňom
uloženej podarilo prekročiť hranicu troch miliárd eur. „Dobrovoľné
sporenie na dôchodok si takto
ú s p e š n e p r i p o m í n a d v a d s a ťpäť rokov svojej existencie na
Slovensku,“ konštatuje hovorkyňa
Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Simona
Kralovičová.
Podľa nej tretí dôchodkový pilier
na občanov čiastočne presúva zodpovednosť za úroveň ich života po
odchode do dôchodku. Zároveň
však doň vstupuje aj štát, ktorý
motivuje zamestnávateľov, aby
sa na ňom finančne podieľali, čím
z neho robí žiadaný zamestnanecký benefit. V prvom polroku
2022 prispeli zamestnávatelia príspevkami do tretieho dôchodkového piliera takmer pol miliónu
zamestnancov.
Spomedzi doplnkových dôchodkových fondov tretieho piliera v tomto roku zatiaľ ani jeden nedosiahol

Tretí pilier sa
vyvíja dynamicky
a stáva sa žiadaným
zamestnaneckým
benefitom.

pozitívne zhodnotenie majetku. Aj
tu sa však situácia mení k lepšiemu.
Za posledné tri mesiace sa medzi
príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi nachádza len
jeden a medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi len
dva, ktoré sú v mínuse. Všetky ostatné zhodnocovali majetok fondov
v kladných číslach.
Čo robiť pri
poklese fondov

Výrazné poklesy spôsobujú,
že sporitelia často premýšľajú
nad tým, či svoje financie nepresunú niekam inam. Rýchle
rozhodnutia v panike však
nie sú najlepšie. Celú situáciu
je preto dôležité prehodnotiť
a zvážiť. Pri zmene investičnej
stratégie je dobré poradiť sa
s odborníkmi, ktorí vo väčšine
prípadov kvôli krátkodobému
prepadu neodporúčajú meniť
dlhodobú investičnú stratégiu.
Dôkazom je aj postupné zlepšovanie kondície dôchodkových fondov po mimoriadne
zlom začiatku tohto roku.
Ako si vybrať ten správny fond

Vo všeobecnosti platí, že rastový
fond je najrizikovejší, no môže
byť aj najvýnosnejší. Do akcií je

Rastové fondy sú
rizikovejšie a zároveň
aj výnosnejšie.
Konzervatívne sú
bezpečnejšie, no
menej výnosné.

možné investovať až 80 % majetku. Vyvážený fond je menej
rizikový, pretože do akcií môže
investovať do 50 % ma je tku.
Zvyšných 50 %, prípadne viac,
sa musí investovať do dlhopisov.
Konzervatívny dôchodkový fond
je najmenej rizikový, pretože až
80 % majetku sa investuje do bezpečných dlhopisov.
Voľba dôchodkových fondov sa
odvíja od viacer ých faktorov.
Najdôležitejší je vek. Investovanie
a sporenie je dlhodobé, veď nie nadarmo sa nazýva behom na dlhú
trať. Platí, že mladší sporitelia
môžu vyskúšať aj rizikové fondy,
pretože krátkodobá strata by nemala sporenie príliš narušiť. Starší
sporitelia by mali zvoliť skôr konzervatívnejšie fondy. Veková hranica oddeľujúca mladších a starších sporiteľov je približne 45 až
48 rokov.
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INVESTOVANIE · Predvolená investičná stratégia má zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov až o 50 %

VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA
O DRUHOM DÔCHODKOVOM PILIERI
Autor: Redakcia Financial Report
Foto: Shutterstock

Uprednostnenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe, ako
aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie, prináša novela zákona
o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválila vláda. Predpokladaným
prínosom by malo byť zvýšenie efektívnosti dôchodkového sporenia z pohľadu
celkovej nasporenej sumy, a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa.
Predvolená investičná stratégia

Od novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá ešte musí
podstúpiť schvaľovací proces v parlamente, sa očakáva zvýšenie efektívnosti druhého dôchodkového piliera
z pohľadu celkovej nasporenej sumy,
a teda aj budúceho dôchodku pre
sporiteľov. O zlepšenie alokácie úspor
sporiteľov v druhom pilieri by sa
mala postarať predvolená investičná
stratégia. V porovnaní so sporením
výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch by toto
opatrenie malo podľa Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po
40 rokoch sporenia najmenej o 50 %.
Sporiteľom v predvolenej investičnej
stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ, respektíve
existujúci sporitelia do veku 54 rokov.
Predvolená investičná stratégia sa prispôsobuje veku sporiteľa bez potreby
aktívnej zmeny pomeru sporenia
v dôchodkových fondoch zo strany
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sporiteľa. Sporiteľ bude mať možnosť
vyviazať sa z predvolenej investičnej
stratégie a znova do nej vstúpiť.
Bez odplaty za zhodnotenie

Ďalším opatrením, výrazne zvyšujúcim dôchodok z druhého dôchodkového piliera, je zmena vo výške a štruktúre odplát, ktorá najmä v dôsledku
vypustenia odplaty za zhodnotenie
zvýši nasporenú sumu sporiteľa o najmenej 10 % v porovnaní s dnešným
systémom odplát. Navrhnutá zmena
odplát rieši aj najväčší problém súčasnej poplatkovej štruktúry v druhom
pilieri, a to účtovanie odplaty za zhodnotenie aj v pasívnych fondoch, čo je
zo strany väčšiny odbornej verejnosti neakceptovateľné. Obe opatrenia
môžu kumulatívne navýšiť nasporenú
sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia až o 64 %.
Nie jednorazovému výberu

Takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z druhého piliera

Jednorazové výbery
dôchodkových úspor
viac nebudú možné.
jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade ich dlhovekosti.
Po novom však úprava výplatnej fázy
zamedzí jednorazovým výberom
dôchodkových úspor. Predĺženie
starobného dôchodkového sporenia
až do začatia poberania doživotného
starobného dôchodku bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor. Keďže
majetok sporiteľa bude počas obdobia vyplácania programového výberu
naďalej investovaný, zvýši sa objem
majetku na zakúpenie doživotného
starobného dôchodku.
Ide o miliardy eur

Hodnota majetku v druhom dôchodkovom pilieri priebežne stúpa a aktuálne presiahla hodnotu 12 miliárd
eur. Dôchodkové fondy druhého
piliera začali tento rok prepadom
svojej hodnoty. Postupne však začali
tohtoročné straty zmazávať (viac na
stranách 64 – 65). Dôchodkové úspory si v druhom kapitalizačnom pilieri
v súčasnosti zhodnocuje viac ako polovica slovenskej populácie v produktívnom veku.
Jeseň 2022
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KRYPTOMENY MAJÚ ZA SEBOU
NÁROČNÉ OBDOBIE.
AKÁ ICH ČAKÁ BUDÚCNOSŤ?
Autorka: Naďa Černá
Foto: Shutterstock

Rok 2022 je pre kryptomeny zatiaľ viac ako náročný. Na rozdiel od konca
predchádzajúceho roka, keď bola ich hodnota na vrchole, kryptomenový
trh zaznamenal výrazné poklesy. Investori však aj napriek tomu o digitálne
meny stále prejavujú záujem. A nielen oni. Postupne ich ako platidlo začínajú
akceptovať aj veľké módne domy a známe spoločnosti. Otázkou tak zostáva,
ako bude vyzerať zvyšok tohto roka a čo všetko na kryptomeny ešte čaká.
Mimoriadne náročné mesiace

Rok 2022 nie je pre kryptomeny
zďaleka taký dobrý, aké skvelé boli
posledné mesiace toho predchádzajúceho. Bitcoin a ethereum klesli o viac
ako 50 % zo svojich historických maxím z roku 2021, a hoci neskôr došlo
k menším nárastom, kryptotrh ako
celok sa do značnej miery zastavil. To,
čo príde v nasledujúcich mesiacoch,
netuší nikto. Niektorí experti však
tvrdia, že pred tým, ako sa trh obnoví a cena kryptomien sa začne znova
zvyšovať, môže prísť k ešte väčšiemu
poklesu. Bitcoin v roku 2021 dosiahol niekoľko rekordov. Jeho najvyššia hodnota predstavovala viac ako
68-tisíc dolárov. Po takomto veľkom
úspechu však prišiel masívny pád.
Napríklad koncom augusta klesla
jeho hodnota pod 20-tisíc dolárov.

historické maximum koncom minulého roka. V novembri 2021 jej cena
vzrástla na 4 840 dolárov, no koncom augusta 2022 klesla na 1 500
dolárov. Trhom kryptomien otriasol
aj pád luny, ktorá stratila 99 % zo
svojej hodnoty. Stalo sa tak v máji
tohto roka, keď spadla na hodnotu
0,000195 dolára. Zakladateľ kryptomeny mal síce plán na obnovenie jej
hodnoty, zatiaľ sa mu to však nepodarilo. V súčasnosti má kryptomena
ešte nižšiu hodnotu ako po svojom
páde – 0,000096 dolára.
O kryptomeny je stále záujem

Napriek prepadu ich hodnoty je
o kryptomeny stále záujem. Potvr-

dzujú to aj mnohé veľké spoločnosti
a módne domy, ktoré sa rozhodli, že
začnú prijímať platby v kryptomenových tokenoch. Jedným z nich je
napríklad Gucci, ktorý začal platby
v kryptomenách prijímať v prvých
piatich amerických predajniach už
v máji tohto roka. Pilotný program
sa následne počas leta rozšíril o ďalšie prevádzky v Severnej Amerike.
V súčasnosti prijíma kryptomeny
približne 70 % prevádzok spoločnosti. Platby pomocou kryptomien
sa v predajniach Gucci uskutočňujú prostredníctvom e-mailov.
Spoločnosť zašle zákazníkom e-mail s odkazom, ktorý obsahuje QR
kód. Ten stačí naskenovať mobilom

Protichodné názory
na reguláciu

Regulácia kryptomien rozdeľuje investorov na dve skupiny. Niektorí tvrdia, že hlavnou
myšlienkou kryptomien je práve to, že nie sú regulované a nie
je nad nimi žiadny dozorný orgán. Iní tvrdia, že ide o správny
krok, vďaka ktorému by mohlo
mať o investovanie do kryptomien záujem oveľa viac investorov. „Rozumná regulácia
je výhrou pre každého. Ľuďom
dáva väčšiu dôveru v kryptomeny, ale myslím si, že je to
niečo, čomu musíme venovať
čas a urobiť to správne,“ tvrdí
B. Weiss.
a následne vykonať platbu. Gucci akceptuje platby vo viac ako 10 menách
vrátane bitcoinu, bitcoinu cash, etherea, litecoinu a shiba inu.
Okrem módnych domov prejavili
o kryptomeny v tomto roku záujem aj ďalšie veľké spoločnosti, ako
Google, Paypal a Uber. Tie v súčasnosti zvažujú prijímanie platieb za služby
v kryptomenách. Veľký krok spravila
začiatkom augusta spoločnosť Paypal,
ktorá umožnila americkým používateľom posielať a prijímať kryptomeny.
Spoločnosť v súčasnosti podporuje
bitcoin, ethereum, bitcoin cash a litecoin. Niektorí experti tvrdia, že väčšie
globálne spoločnosti, ktoré budú prijímať kryptomeny, by mohli zvýšiť ich
hodnotu v druhej polovici roka 2022.
Potvrdzuje to aj Ben Weiss, generálny
riaditeľ a spoluzakladateľ platformy

Veľmi podobne na tom bolo ethereum. Kryptomena dosiahla svoje

Globálne spoločnosti
prijímajúce kryptomeny
by mohli zvýšiť ich
hodnotu.

Kryptomeny stratili na
hodnote, ale záujem
je o ne stále.
68

Jeseň 2022

CoinFlip, ktorá slúži na nákup kryptomien: „Môžeme sledovať, že inštitúcie sa zapájajú do akceptovania
kryptomien. Veľká spoločnosť, akou
je Amazon, by mohla vytvoriť reťazovú reakciu a pridať tak na dôveryhodnosti kryptomien.“
Pomôcť môžu aj nariadenia

To, ako sa vyvinie situácia s kryptomenami, a či sa ich hodnota zvýši,
alebo zníži, nedokáže predpovedať
žiaden odborník. Nové nariadenia
o kryptomenách, ktoré majú slúžiť
na zaistenie vyššej bezpečnosti investorov a vlastníkov kryptoaktív,
by však mohli spôsobiť, že o ne bude
vyšší záujem. Napríklad americká vláda prejavila najväčší záujem o reguláciu stablecoinov najmä kvôli situácii
so stablecoinom luna. Jeho výrazný
pád bol prekvapením pre väčšinu investorov. „Po katastrofálnych udalostiach, ktoré sa na kryptotrhu odohrali za posledných pár týždňov, je jasné,
že prísna regulácia by mohla prísť
čoskoro,“ povedal analytik zo spoločnosti GlobalBlock Marcus Sotiriou.
Hoci je v rámci regulácie kryptomien
pred nami ešte dlhá cesta, v roku
2022 sme zaznamenali určitý pokrok. Prezident Spojených štátov
Joe Biden podpísal v marci príkaz,
ktorým vyzval vládne agentúry, aby
preskúmali vývoj digitálnych aktív
vrátane stablecoinov. Na základe
príkazu Ministerstvo financií USA
vydalo v júli tohto roka prvý rámec,
ktorý načrtol, ako by USA mali spolupracovať s inými krajinami pri regulácii digitálnych aktív. V Európe sa
tiež črtá spoločný legislatívny rámec,
ktorý by v nasledujúcich mesiacoch
mal podstúpiť schvaľovací proces
v Europarlamente.
Odborníci veria bitcoinu

Najlepším indikátorom stavu kryptotrhu je bitcoin, pretože je to najväčšia kryptomena, a mnohé ďalšie
digitálne meny majú tendenciu nasledovať ju. Pád a zníženie hodnoty bitcoinu má na svedomí viacero
faktorov vrátane pretrvávajúcej

Prísna regulácia by
mohla prísť
už čoskoro.
makroekonomickej neistoty, ktorá je
spôsobená rastúcou infláciou, neistým akciovým trhom, rastúcimi úrokovými sadzbami a obavami z recesie.
Na otázku, ako sa bude hodnota bitcoinu vyvíjať, nemajú odborníci presnú odpoveď. Experti sa nevedia zhodnúť na tom, či už dosiahol dno, alebo
pôjde s cenou ešte nižšie. Niektorí veria, že jeho hodnota už neklesne, iní
sú si zase istí, že ešte môže klesnúť až
na hodnotu 10-tisíc dolárov.
Na bitcoin, a kryptomeny celkovo, je
dôležité pozerať sa z dlhodobého hľadiska najmä kvôli ich vysokej volatilite. Náročný začiatok roka a neúspech
v posledných mesiacoch nemusí znamenať, že hodnota bitcoinu znova
neporastie. Práve naopak. Podľa viacerých odborníkov bitcoin dosiahne
hranicu 100-tisíc dolárov. Otázne je
len, kedy sa tak stane.
Porastie aj ethereum

Hodnota etherea má takisto
vzrásť. Jeho hodnota by mala
stúpnuť najmä kvôli zlúčeniu,
ktoré je naplánované na september. V tomto období má
kryptomena prejsť z konceptu proof-of-work na koncept
proof-of-stake, vďaka ktorému
sa stane energeticky úspornejšou, zníži náklady na bezpečnosť a bude ekologickejšia.
Pri koncepte proof-of-stake sa
spotrebuje až o 99,95 % energie menej, pretože, na rozdiel
od proof-of-work, kde je na
ťaženie potrebných niekoľko
miliónov zariadení, ich pri
proof-of-stake stačí len približne dvadsať.
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CHYSTÁ SA PRIJATIE JEDNOTNEJ
EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY PRE
REGULÁCIU POUŽÍVANIA KRYPTOAKTÍV

Banky sú citlivé, ak by
malo dôjsť k porušeniu
pravidiel pre pranie
špinavých peňazí.

Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Investície do rôznych druhov kryptoaktív sú napriek poklesu ich hodnoty
stále zaujímavé. Už dávnejšie sa (aj s výhradami) stali bežnou súčasťou
investičných stratégií. Segmentu však napriek snahe o zmenu chýbajú
jednotné pravidlá. Akými zákonmi sa riadi obchodovanie s kryptomenami
na Slovensku a na čo sa môžeme pripraviť do budúcnosti?
Krajiny majú vlastné zákony

Chýba jednoznačná regulácia

Dobrou správou je, že koncom júna
sa predsedníctvo Rady Európy,
Európska komisia a zástupcovia
Európskeho parlamentu dohodli na
návrhu regulácie kryptomien s názvom Nariadenie pre trhy s kryptoaktívami (Markets in Crypto Assets
– MiCA). Rozhodli, že poskytovatelia
služieb v oblasti kryptoaktív budú potrebovať povolenie na činnosť v rámci
Európskej únie (EÚ). Výnimku dostanú len NFT a digitálne aktíva súvisiace s médiami. Chybičkou krásy je len
skutočnosť, že európsky legislatívny
proces môže trvať niekoľko mesiacov a možno aj dlhšie. Dovtedy preto
v každej krajine budú platiť vlastné
zákony, ktoré priamo či nepriamo
upravujú narábanie aj s kryptomenami. Pozrime sa podrobnejšie, aká je
situácia na Slovensku.

Slovenské právo nestanovuje konkrétny ani všeobecný regulačný
rámec pre vydávanie alebo ťažbu
kryptomien, emitovanie iných kryptoaktív alebo minting NFT (premietnuť umenie do blockchainu

Chýba nám
legislatívny rámec
pre podnikanie
s kryptomenami, NBS
odporúča opatrnosť.
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ostražití – rovnako ako pri každom
investovaní,“ hovorí advokátsky
koncipient právnickej kancelárie
CMS Oliver Göndör.
Tento stav bude podľa neho platiť až dovtedy, kým nebude prijaté
európske nariadenie MiCA. Nové
nariadenie má priniesť základné regulačné požiadavky na trh s kryptoaktívami a s tým súvisiace pravidlá
pre poskytovateľov služieb. Dohoda
na znení nariadenia je síce na svete,
no čaká ju ešte tradičný legislatívny
postup a schvaľovanie poslancami
Europarlamentu.
Slovenské podmienky

– pozn. red.). Na druhej strane ťažba
ani minting nie sú u nás zakázané.
„Podľa dnes platnej slovenskej legislatívy to znamená, že slovenskí
podnikatelia môžu v tejto oblasti
viac-menej voľne podnikať. Napriek
tomu slovenské úrady, a najmä
Národná banka Slovenska (NBS),
odporúčajú, aby spotrebitelia zostali pri tomto druhu investovania

Podmienky pre obchodovanie a investovanie v oblasti kryptoaktív
sú podľa nášho právneho poriadku
zahrnuté vo viacerých zákonoch.
Napríklad Občiansky zákonník rieši spotrebiteľskú zmluvu a neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sa
vzťahujú na spotrebiteľov. „Potrebné
je poznať aj zákon o ochrane spotrebiteľa, najmä kvôli zákazu nekalých
a agresívnych obchodných praktík.
Netreba zabudnúť ani na reguláciu
predaja tovaru a poskytovania služieb na diaľku, ktorá však nebude
primárnym zdrojom povinností.
Vo všeobecnosti by poskytovatelia
Jeseň 2022

služieb súvisiacich s kryptoaktíva- problémy majú nielen podnikatelia
mi mali venovať pozornosť ochrane na slovenskom trhu, ale niekoľko príspotrebiteľa – správne nastavenie padov je známych aj z Česka.
procesov a dokumentácie môže
byť totiž rozhodujúce,“ vysvetľuje „Vyskytli sa situácie, keď niektoré
O. Göndör. Živnostenské oprávne- bankové obchody boli odmietané
nie sa vyžaduje v prípade poskyto- kvôli absencii vnútorných postuvania služieb zmenárne a peňažen- pov komerčných bánk. Neexistencia
ky virtuálnej meny. Ak chce fyzická jednotných pravidiel pre trh s krypalebo právnická osoba poskytovať toaktívami a prísne sankcie za potieto služby na Slovensku, musí zís- rušenie pravidiel AML (Anti Money
kať príslušné živnostenské oprávne- Laundering – proti praniu špinavých
nie, pričom živnosť je potrebné zís- peňazí) spôsobujú to, že ak si banky
kať ešte pred začatím poskytovania nie sú na 100 % isté postupom, tak
služieb.
radšej účet neotvoria, prípadne sa na
obchodné operácie pozerajú veľmi
senzitívne,“ upozorňuje odborník.
Pranie špinavých peňazí
Právnická osoba s obchodnou činnosťou v kryptomenách môže mať Zmluva s jasnými podmienkami
v porovnaní s inými typmi komerč- Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
ných aktivít podľa jeho slov problém predaji tovaru na diaľku chráni
s otvorením bankového účtu. Banky spotrebiteľa, ktorý uzatvára zmluvu
majú totiž interné politiky na overo- s predávajúcim buď na diaľku vývanie subjektov s obchodnými operá- lučne elektronicky, alebo ak zmluvu
ciami v kryptomenách, najmä ak sú uzatvára mimo priestorov predávavo vlastníctve inej právnickej osoby.
júceho. Pri predaji kryptoaktív v zásade vždy pôjde o zmluvu na diaľku.
Subjekty podnikajúce v oblasti kryp- Zákon upravuje najmä povinnosti
tomien sú preto veľmi často „nútené“ predávajúceho, ako sú napríklad obzaložiť si bankový účet v inej krajine sah, množstvo a spôsob poskytnutia
Európskej únie, kde je priaznivejšie informácií spotrebiteľovi pred uzaprávne a regulačné prostredie. Takéto tvorením zmluvy. Kľúčové je však
právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní
od prevzatia tovaru, alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby,
Potrebné je poznať
respektíve elektronického obsahu.

Občiansky zákonník
aj zákon o ochrane
spotrebiteľa.

„Samotné kryptoaktíva však nie sú
tovarom, preto odstúpenie od zmluvy na ich nákup nie je relevantné. No
pri zmiešaných zmluvách, kde ide
o nákup kryptoaktív a aj tovaru či

služby, prípadne pri utility tokenoch,
je nevyhnutné pristúpiť k dôkladnej
analýze aplikácie možnosti odstúpenia od zmluvy,“ dodáva O. Göndör.
Subjekt, ktorý podľa slovenského
práva poskytuje služby zmenárne
virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnych mien, musí plniť
podmienky zamedzujúce praniu
špinavých peňazí. Na to musí vedieť
identifikovať klienta, hlásiť a mať
možnosť zadržať neobvyklé transakcie a vypracovať tiež rôzne potrebné
dokumenty.
Zmenárne
a kryptopeňaženky

Všeobecné náležitosti živnostenského oprávnenia sú
spôsobilosť na právne úkony,
bezúhonnosť či vek nad 18 rokov. Osobitnou požiadavkou
je doklad o stredoškolskom
vzdelaní, pretože vysvedčenie
o ukončení štúdia je predmetom kontroly živnostenského
úradu. „Napriek tomu, že existuje viacero činností na trhu
s kryptoaktívami, slovenské
právo pozná v podstate len poskytovanie služieb zmenárne
virtuálnej meny a poskytovanie
služieb peňaženky virtuálnej
meny. Skutočnosť, že sa slovenské právo obmedzuje len
na zmenárne payment tokenov
a ,custodianov´, spôsobuje nerovnováhu, keďže len títo podnikatelia sú určení ako povinné
osoby podľa zákona o legalizácii
príjmov z trestnej činnosti,“ vysvetľuje odborník.
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VAROVANIE: KRYPTOAKTÍVA
V METAVERZE MÔŽU PRINIESŤ
VÁŽNE FINANČNÉ PROBLÉMY
Autor: Robert Juriš
Foto: Shutterstock

Britská centrálna banka Bank of England dvíha varovný
prst. Tvrdí, že ak porastie vplyv a využívanie otvoreného
a decentralizovaného metaverza, riziká vyplývajúce z používania
kryptoaktív v tomto virtuálnom priestore sa môžu zväčšiť tak,
že budú mať dôsledky pre systémovú finančnú stabilitu.
Potenciál v biliónoch dolárov

Metaverzum, ako 3D virtuálny svet
zameraný na prenos používateľa do
virtuálnej reality, sa stále nachádza
len v počiatočných fázach svojho vývoja. Podľa medializovaných informácií by sa však v blízkej budúcnosti
mal stať ďalšou generáciou internetu.
Ak by sa to podarilo, odborníci predpokladajú rýchly rast tohto segmentu, pričom už do roku 2030 by mohla vzniknúť ekonomika v hodnote
13 biliónov dolárov.
„Otvorené metaverzum si bude vyžadovať prostriedky potrebné na
zabezpečenie nakupovania a vlastníctvo digitálnych objektov, ktoré by
sa mali pohybovať medzi virtuálnymi svetmi. Vhodným platidlom pre

Metaverzum sa
do roku 2030
môže vyvinúť
v ekonomiku v hodnote
13 biliónov dolárov.
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takýto typ transakcií sú kryptoaktíva,“ myslia si Owen Lock z divízie
odolnosti Bank of England a Teresa
Cascinová z Fintech Hubu.
Čo je to metaverzum

Pojem metaverzum sa prvýkrát
objavil v sci-fi románe Snow
Crash v roku 1992. V doslovnom preklade znamená komplexnejší alebo presahujúci
vesmír. Vyvinutých už bolo niekoľko jeho druhov, najmä v oblasti videohier. Metaverzum,
ako ďalšia generácia internetu,
by malo slúžiť na prenesenie
jeho používateľa do 3D digitálneho virtuálneho sveta, kde by
mal vykonávať bežné činnosti,
ako napríklad nakupovanie,
no jednoduchšie a elegantnejšie ako v súčasnosti v bežných
kamenných obchodoch či
e-shopoch.
Kryptoaktíva totiž umožňujú overiteľné vlastníctvo digitálnych
položiek, a ak sú vytvorené podľa bežných štandardov, môžu sa

Ďalšia generácia
internetu prenesie
ľudí do 3D
virtuálnej reality.
pohybovať medzi webovými aplikáciami. „Okrem toho môžu zosúladiť
stimuly vývojárov, tvorcov obsahu,
používateľov a investorov na platformách metaverza a môžu tiež motivovať ťažiarov a validátorov, aby do
základného blockchainu pridali transakcie založené na metaverze,“ tvrdia
odborníci, ktorí sa vyjadrili pre portál Finextra.
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Aká je volatilita
kryptomien

Hodnota kryptoaktív je mimoriadne kolísavá. Svoj doterajší vrchol dosiahli v novembri
2021. Hodnota bitcoinu vtedy
vystúpila na takmer 69-tisíc
dolárov a ethereum prekročilo
hranicu 4 600 dolárov. Odvtedy
sa však veľa zmenilo. V druhej
polovici júna 2022 hodnota
bitcoinu klesla pod 20-tisíc dolárov a podobne slabo na tom
bolo aj ethereum. Medzičasom
sa však kryptomeny opäť posilnili, aby koncom leta znovu
spadli na svoje tohtoročné minimá pod úrovňou 20-tisíc, respektíve 1 500 dolárov.

Ak sa podarí
naštartovať projekt
otvoreného metaverza,
domácnosti budú držať
viac kryptoaktív.

predávať digitálne aktíva v podobe
Non-Fungible Tokens – NFT v rámci
metaverza.
Analytici sa tiež obávajú, že ľudia zamestnaní v metaverze, respektíve ich
pracovné miesta, môžu byť ohrozené
rizikami vyplývajúcimi z používania
kryptoaktív. Problémom je najmä
ich volatilita, a teda nestabilnosť ich
hodnoty. Riziko vidia tiež v tom, že
držanie kryptomien sa môže zvýšiť
u nebankových finančných inštitúcií,
ktoré nepodliehajú takej kontrole
centrálnych bánk ako tie bankové.
Väčší trh = väčšie riziká

„To všetko ohrozuje súvahové straty pre domácnosti a podniky, vplyv
na nezamestnanosť, výpredaje tradičných aktív od nebankových subjektov na uspokojenie maržových
výziev na pozície kryptoaktív a negatívne vplyvy na ziskovosť exponovaných bánk,“ tvrdia analytici. Podľa
nich čím bude trh s kryptoaktívami
v rámci metaverza väčší, tým väčšie sú riziká, ktoré sa môžu stať aj
systémovými. „Dôležitým krokom
preto je, aby sa regulátori zaoberali
rizikami vyplývajúcimi z používania
kryptoaktív v metaverze skôr, ako
dosiahnu systémový stav,“ dodávajú
na záver.

Čím väčšie sú riziká,
tým skôr sa môžu
stať systémovými.

Pomôže spoločná
regulácia

Európska únia si uvedomuje,
že potrebuje regulácie používania kryptoaktív. Doteraz je
totiž táto oblasť nejednotná
a každá členská krajina používa vlastnú legislatívu. Aj preto
je dôležité, že na úrovni Rady
Európy, Európskej komisie
a zástupcov Europarlamentu
už došlo k dohode na podobe
budúcej spoločnej legislatívy.
Zostáva ju ešte schváliť poslancami Európskeho parlamentu.
Otázne je, či tvorcovia regulačných rámcov brali do úvahy
len samotné používanie kryptomien, alebo zohľadnili aj ich
budúce využívanie v rámci metaverza, ktoré je stále ešte len
vo vývoji. (viac na str. 70 – 71)

Obavy z volatility

Predpokladá sa, že ak sa podarí naštartovať projekt otvoreného metaverza, domácnosti budú musieť
držať väčší podiel svojho bohatstva
v kryptoaktívach, aby mohli realizovať potrebné platby, pričom aj korporácie sa budú musieť prispôsobiť
trendu, aby mohli prijímať čoraz väčšie objemy platieb za tovary a služby v kryptoaktívach, respektíve viac
Jeseň 2022
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KONTROLOVANIE COOKIES
SPREVÁDZAJÚ NEJASNOSTI

Prevádzkovatelia
webových stránok by
mali dostať rámec,
ako môžu v súvislosti
s cookies postupovať.

Autorka: Magda Švančarková
Foto: Shutterstock

Od februára 2022 upravuje spôsob získavania súhlasu s použitím
cookies nový zákon o elektronických komunikáciách. Jeho súčasťou
je aj možnosť pokutovať tých, ktorí ho nedodržiavajú. Regulačný úrad
v tejto súvislosti vydal k zákonu usmernenie, ktoré však má podľa

marketingovú cookienu,“ približuje
J. Berthoty.

odborníkov na problematiku cookies viacero zásadných nepresností.
Sporné usmernenie

Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
vydal stanovisko k regulácii cookies.
V ňom definuje správne či nesprávne
nastavenie lišty na webových stránkach, v akých prípadoch je možné
považovať súhlas používateľa za
informovaný, konkrétny, slobodne daný, alebo či ide o jednoznačný
prejav vôle používateľa. Samotné
cookies rozdeľuje na nevyhnutné
(technické), analytické a marketingové. Vo svojom stanovisku poskytuje
aj príklady riešení pre prevádzkovateľov webových stránok. „Žiadosti
o súhlas s ukladaním a spracúvaním
informácií prostredníctvom cookies
sa objavujú v rôznych častiach webu,
čo veľmi často komplikuje používanie požadovaných webových stránok zo strany používateľa, najmä
ak mu to znemožňuje kliknutie na

čokoľvek iné ako na tlačidlo súhlasím alebo prijať,“ vysvetľuje potrebu
bližšieho definovania súhlasov či
správneho nastavenia úrad vo svojom stanovisku.
V niektorých prípadoch tak používateľ nemá na výber, a ak chce pokračovať v prehliadaní konkrétnej
webovej stránky, musí kliknúť na
tlačidlo „súhlasím“ alebo „prijať“. Ide
však o neprijateľné praktiky, ktorých
cieľom je prinútiť väčšinu používateľov vyjadriť súhlas. Prevádzkovatelia
webových stránok sa cielene snažia
možnosť udelenia alebo neudelenia
súhlasu so spracovaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom
cookies nadizajnovať tak, aby čo
najviac používateľov kliklo na „súhlasím“. Stanovisko preto uvádza,
v akom prípade ide o nekorektný postup a ako by to malo byť správne.

Ďalšie nedostatky

O cookies diskutujú
pracovné skupiny
na úrovni členských
štátov EÚ.
Najnebezpečnejší omyl

„Samotné stanovisko je však potrebné prepracovať,“ myslí si odborník
na ochranu osobných údajov Jakub
Berthoty z advokátskej kancelárie
Dagital Legal. Úrad má podľa neho
problém pochopiť vzťah medzi účelom spracúvania a typom cookies,
pričom si spája zlučiteľnosť účelov
s typmi cookies, no tie sú len zaužívanými kategóriami a používajú sa
skôr v hovorovej reči.
„Usmernenie vychádza z premisy, že
každý typ cookies je spracúvaný na
iný účel spracúvania. To však nie je
pravda a ide aj o najnebezpečnejší omyl usmernenia,“ vysvetľuje
J. Berthoty. Podľa neho je podstatný
účel spracovania. „Je úplne irelevantné, o aký typ cookies ide. Osobne
nevidím žiadny rozdiel medzi štatistickou a analytickou cookienou, a ani
usmernenie tieto rozdiely neopisuje.
Takisto pre mňa nie je jasné, či napríklad Google Analytics cookiena predstavuje štatistickú, analytickú alebo
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Medzi ďalšie nedostatky v usmernení patrí aj chýbajúce vysvetlenie
informačných povinností (Cookies
policy), a to napriek skutočnosti, že
otázka súhlasu je s informačnými
povinnosťami zásadne previazaná.
Úrad v usmernení uvádza povinnosti na získanie platného súhlasu.
Tie však nevychádzajú ani z nového
zákona, ani z GDPR, ani z ePrivacy smernice. „Sú vlastnou tvorbou
Úradu pre reguláciu. Bez akéhokoľvek odkazu alebo zdôvodnenia
usmernenie vyberá iba niektoré z informačných povinností a nesprávne
a neúplne si ich spája s informovaným súhlasom. Informovaný súhlas
a informačné povinnosti sú dve úplne odlišné povinnosti,“ komentuje
J. Berthoty.
Chýba aj práca s ostatnými kľúčovými usmerneniami Európskeho
výboru pre ochranu údajov (EDPB)
a s usmerneniami zahraničných dozorných orgánov, ktoré obsahujú

Súhlas s ukladaním
cookies, ktorý nie je
slobodne daný,
je nezákonný.

a ukladaním cookies na stránkach
jednotlivých prevádzkovateľov nespĺňa podmienku „slobodne daný“.
„Webové stránky často ponúkajú poviaceré výkladové nuansy dôležité užívateľovi iba možnosť odsúhlasiť
pre prax. Usmernenie sa tiež nevenu- získavanie a ukladanie cookies, no
je odvolaniu súhlasu ani súhlasu detí. neponúkajú možnosť vyjadrenia nesúhlasu, alebo vyjadrenie súhlasu len
Úrad ráta s prepracovaním
s niektorými druhmi cookies, čím
Samotná kontrola cookies a získava- používateľa nútia odsúhlasiť získania súhlasov je predmetom diskusií vanie a ukladanie cookies. Takto zísv pracovných skupinách na úrovni kaný súhlas nemožno považovať za
členských štátov Európskej únie. slobodne daný, a teda je nezákonný,“
Úrad preto komunikuje aj s Úradom uzatvára A. Volfová.
na ochranu osobných údajov SR. Ten
má v súvislosti s cookies svoj rozsah
Čo sú to cookies?
kompetencií. „Stanovisko budeme
v nadväznosti na výstupy z medzinárodných pracovných skupín
Cookies sú malé textové súa výsledky diskusie s Úradom na
bory, ktoré webový server
ochranu osobných údajov a odborukladá do zariadenia pri návnou verejnosťou upravovať a akšteve a prezeraní webových
tualizovať. Naším hlavným cieľom
stránok. Používajú sa kvôli
je v zjednodušenej a pochopiteľnej
ukladaniu údajov o používateforme poskytnúť verejnosti, najmä
ľovi a jeho nastaveniach, takže
prevádzkovateľom webových stránok,
nie je potrebné, aby webová
určitý základný rámec, podľa ktorého
stránka tieto informácie opamožno správne nastaviť získavanie
kovane požadovala. Súbory
súhlasu s používaním a ukladaním
cookies sú jednoduché textocookies,“ reaguje vedúca tlačovo-invé súbory, ktorých oprávneformačného oddelenia regulačného
nie nezahŕňa vykonať zmenu
úradu Adriana Volfová.
v programe a ani iné úlohy.
Pre prevádzkovateľov weboKontroly cookies na Slovensku
vých stránok je veľmi výhodNová právna úprava platná od februné ukladať a spracúvať všetky
ára 2022 priniesla do praxe aj moždruhy cookies, pretože vďanosť pokutovania. Úrad preto začal
ka tomu dokážu analyzovať
niekoľko konaní. Aktuálne prebieha
návštevnosť webu a potreby
10 kontrol zameraných na plnenie
používateľov, čo im pomáha
povinností. Zatiaľ však nebolo vydaefektívnejšie personalizovať
né právoplatné rozhodnutie o uložemarketingovú komunikáciu,
ní sankcie za porušenie ustanovenia.
a tým prispieť k zvýšeniu návNajčastejším zisteným nedostatštevnosti a predaja.
kom je, že súhlas so spracovaním
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KRYPTOMENY PADAJÚ A ICH
ŤAŽIARI SI HĽADAJÚ NOVÉ UPLATNENIE
Autor: Redakcia Financial Report, Foto: Shutterstock

Hodnota kryptomien je výrazne nižšia ako vlani. Množstvo investorov zaplakalo,
prekvapení boli aj tí, ktorí pri investovaní do kryptoaktív počítajú s obrovskou
volatilitou digitálnych tokenov a s možnými stratami. Jeden pozitívny efekt
to však predsa len prinieslo – spolu s hodnotou kryptomien poklesli aj odbery
elektrickej energie, ktorú potrebujú ťažiari pri dolovaní nových tokenov.
Spotreba elektriny klesla

Podľa informácie portálu The
Guardian spotreba elektriny bitcoinovej siete pod vplyvom oslabenia
tejto kryptomeny klesla približne
o tretinu. V prípade konkurenčného
etherea to bolo dokonca o viac ako
o polovicu. Mimochodom, dolovanie
nových bitcoinov si podľa odhadov
kryptoanalytika Digiconomist ročne
vyžiada približne 131 terawatthodín
elektrickej energie, čo je ročná spotreba Argentíny. Jediná konvenčná
bitcoinová transakcia spotrebuje
rovnaké množstvo elektriny, ako potrebuje bežná americká rodina na 50
dní. U etherea je spotreba elektrickej
energie na dolovanie nových tokenov
o niečo nižšia na úrovni 46 terawatthodín, čo je ročná spotreba Kataru.

Stroje sú nerentabilné
a karty zbytočné

„Toto ich doslova vyraďuje z prevádzky,“ povedal holandský ekonóm
Digiconomist Alex de Vries. „Pre zariadenia na ťažbu bitcoinu je to veľký
problém, pretože tieto stroje nie je
možné použiť na niečo iné. Keď sú
nerentabilné, sú to zbytočné stroje.
Môžete si ich nechať a dúfať, že sa
cena vráti, alebo ich predať do šrotu,“
uviedol ďalej.

76

k rozsiahlemu nedostatku kariet, čo
prinútilo mnohých hráčov opustiť
toto odvetvie. Krátko nato sa na trhu
objavilo množstvo už použitých grafických kariet, pretože bývalí ťažiari
si ich predajom chcú aspoň čiastočne
pokryť straty, ktoré im vznikli.
Dominový efekt v sektore

Už sa neoplatí dolovať
kryptomeny

Tak, ako za medziročne znížila hodnota kryptomien, klesli
aj odmeny pre ťažiarov. Ak
hodnota kryptomeny klesla
3,5-násobne, rovnako sa znížili
aj provízie pre tých, ktorí nové
tokeny dolujú. Výsledkom je
rapídne zníženie efektivity tejto činnosti a odchod mnohých
špecialistov k iným podnikateľským aktivitám.

Počítače, ktoré slúžili
na ťažbu kryptomien,
už nie je možné použiť
na nič iné.

Ethereum má v tomto prípade výhodu, pretože ho možno ťažiť aj
pomocou bežných počítačov. Jeho
nevýhodou je zase, že najvýnosnejšie
je vtedy, keď sa v počítači použije veľmi výkonná grafická karta. To viedlo

Zatiaľ posledný otras na trhu s kryptomenami spôsobil kolaps kryptobanky Celsius, ktorá pozastavila
výbery klientov, pretože čelila kríze
likvidity. Inak povedané, nemala
z čoho vyplácať výbery, o ktoré ju
masívne žiadajú jej klienti. Zlyhanie
Celsia spustilo dominový efekt v celom sektore. Problém s likviditou
mali viaceré banky a hedžové fondy. Niektoré obmedzili, respektíve
zásadne znížili výbery v hotovosti,
iné zase pozastavili platby úrokov
z vkladov. V problémoch sa ocitol aj
niekoľkomiliardový hedžový fond
Three Arrows Capital (3AC) a kryptoburza CoinFLEX, ktorá pozastavila
výbery kvôli „extrémnym trhovým
podmienkam“.
Jeseň 2022

77

INVESTOVANIE · Pre mnohých ľudí sú to kuriozity, ale na dražbách vyšli naozaj draho

Pre mnohých ľudí sú to kuriozity, ale na dražbách vyšli naozaj draho · INVESTOVANIE

PÄŤ NAJZVLÁŠTNEJŠÍCH VECÍ,
KTORÉ SA PREDALI NA AUKCIÁCH

Prameň vlasov
Elvisa Presleyho

mala venovať svojej dcére, veľkej
fanúšičke Beatles. „Je to zďaleka
najzvláštnejšia a najúžasnejšia položka, akú sme kedy dostali,“ povedal v roku 2011 Paul Fairweather,
dražiteľ zo spoločnosti Omega
Auctions, ktorá sídli v anglickom
meste Stockport.

Autorka: Naďa Černá
Foto: Shutterstok a aukcie

Na aukciách sa okrem drahých umeleckých diel objavujú aj rôzne
zaujímavé predmety, o ktorých existencii ste pravdepodobne ani
netušili. Niekedy sú to veci patriace známym osobám, ako napríklad
vlasy Elvisa Presleyho, inokedy predmety s tajomnou históriou, ako
súprava na zabíjanie upírov. Financial Report vám prináša kolekciu
piatich najčudnejších vecí, ktoré sa vydražili na aukciách.
Historická súprava
na zabíjanie upírov

Začiatkom júla 2022 sa v Spojenom
kráľovstve vydražila tajomná súprava na zabíjanie upírov z 19. storočia. Jej hodnotu odborníci najprv
odhadovali na 2 387 až 3 581 dolárov. Nakoniec sa však predala za
15-tisíc dolárov. Vo vnútri skrinky
sa nachádzali krucifixy, niekoľko
starodávnych pištolí, mosadzná nádoba na prášok, svätená voda, Biblia,
drevená palička a kolík na prerazenie upírieho srdca, mosadzné svietniky, ruženec a papiere od polície
z 19. storočia. Všetky tieto predmety boli umiestnené v škatuli zdobenej dvoma mosadznými krížmi a doplnenej o uzamykací mechanizmus.

Hailey, ktorý mal zastávať vyššie „Viera v upírov, nemŕtvych tvorov,
postavenie v bývalej britskej koló- o ktorých sa hovorí, že potrebujú
nii nazývanej Britská India, kto- ľudskú krv na to, aby prežili, siaha
rá pozostávala z územia dnešnej stovky rokov dozadu a v niektorých
Indie, Pakistanu, Bangladéšu častiach sveta pretrváva dodnes,“ hoa Barmy (Mjanmarska). „Či už zo vorí Ch. Hanson. „O veciach nábostrachu, alebo z fascinácie, je za- ženského charakteru, ako sú kríže
ujímavé vedieť, že túto skrinku alebo Biblia, sa hovorilo, že tieto prívlastnil muž, ktorý mal miesto šery odpudzujú, preto sú v súprave
v Snemovni lordov. Pripomína nám prítomné.“ Charles Hanson tvrdí, že
to, že mýtus o upíroch ovplyvňuje o súpravu prejavilo záujem množstvo
ľudí zo všetkých spoločenských ľudí: „Ponuky prichádzali z celého
vrstiev,“ uviedol Charles Hanson, sveta vrátane Francúzska, Ameriky
ma jiteľ spoločnosti Hansons a Kanady.“ Podľa tlačovej správy sa
Auctioneers, ktorá organizovala predmet nakoniec dostal k nemenovanému kupcovi z Veľkej Británie.
aukciu súpravy.

Zub legendárneho
Johna Lennona

Zub člena skupiny Beatles Johna
Lennona sa v roku 2011 predal
za približne 23-tisíc eur. Spevák
ho dal v minulosti svojej bývalej
gazdinej Dot Jarlettovej, ktorá ho

Súprava pôvodne patrila mužovi menom Lord William Malcolm
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Vlasy kráľa rokenrolu sú často
súčasťou rôznych aukcií. V roku
2009 sa prameň jeho vlasov predal v Spojených štátoch za približne 18-tisíc eur, čo prekonalo
očakávanú cenu medzi 7 800
a 11 700 eurami. Odborníci presne nevedia určiť, z akého obdobia pochádzajú vlasy, ktoré sa na
aukciách predávajú, no väčšina
odhaduje rok 1958. V tomto roku
sa Elvis ostrihal, pretože vstúpil
do americkej armády. Vlasy pozbieral jeden z Elvisových kaderníkov – Homer Gilleland, ktorý
sa s ním zoznámil v 50. rokoch
minulého storočia. Naposledy
sa vlasy kráľa rokenrolu dostali do aukcie v roku 2020, keď sa
v Spojenom kráľovstve predali za
4 700 až 7 000 eur.
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informácií Sotheby's si obraz objednala milionárka Kate Birdsall
Johnsonová zo San Francisca začiatkom 90. rokov 19. storočia.
Johnsonová milovala mačky a vo
svojom letnom sídle v Kalifornii
ich mala 350. O jej domácich miláčikov sa starali sluhovia, ktorých
milionárka najala práve na túto
prácu. Obraz, na ktorom je vyobrazených 42 mačiek rôznych plemien,
sa v roku 2015 predal za približne
808-tisíc eur.

Okrem zuba sa v minulosti vydražila aj toaleta Johna Lennona.
Stalo sa to v roku 2010 za cenu
približne 13 700 eur, čo bol desaťnásobok hodnoty, ktorú odhadovali odborníci. Toaleta po- Prvá textová správa
chádzala z domu v Berkshire, kde – Veselé Vianoce
Lennon žil v rokoch 1969 až 1971.
Pracovníkom, ktorí ju z domu odnášali, spevák povedal, aby „do
nej vložili kvety alebo niečo také“.
Istý John Hancock si ju však zobral
domov, kde ju skladoval 40 rokov.
Keď zomrel, toaleta sa dostala medzi ďalšie spomienkové predmety
Beatles, ktoré sa predávali v aukcii v rámci festivalu Beatleweek
v Liverpoole.
Najväčší obraz
s mačkami na svete

Aj textové správy sa už dostali na
dražbu a investovanie do nich je
čoraz populárnejšie. Pr vá SMS
správa odoslaná cez mobilný telefón sa minulý rok predala na aukcii ako Non-fungible token – NFT.
NFT označuje doklad o vlastníctve akejkoľvek digitálnej položky.
Touto položkou môže byť obrázok, video, skladba, tweet alebo,
ako je to v tomto prípade, textová
správa.

Textovú správu, ktorá bola odoslaVýtvarné umenie nie je v aukčných ná v roku 1992, sa podarilo predať
domoch ničím ojedinelým, no ten- za 107 000 eur. SMS obsahovato konkrétny obraz, ktorý bol vy- la 15 znakov a bola odoslaná zadražený v spoločnosti Sotheby's, mestnancovi Vodafone Richardovi
pritiahol pozornosť nielen pre svo- Jarvisovi. Jej obsahom bolo želaje umelecké prednosti, ale aj pre nie „Merry Christmas“, čiže „Veselé
Vianoce“. Kupujúcim, ktorého
svoju veľkosť a námet.
identita nebola zverejnená, bol
Obraz s názvom „My Wife's Lovers“ Kanaďan pôsobiaci v technologicod rakúskeho umelca Carla Kahlera kom sektore. Operátor Vodafone
je s rozmermi 1,9 x 2,6 metra po- uviedol, že peniaze z dražby plánuvažovaný za najväčší obraz s mo- je venovať Organizácii spojených
tívom mačiek na svete. Podľa národov (OSN).
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TOP 7 NAJVÄČŠÍCH
EKONOMICKÝCH KRÍZ
V HISTÓRII ĽUDSTVA
Autorka: Naďa Černá
Foto: Shutterstok

Finančné krízy sú ekonomický jav, ktorý sa v histórii ľudstva vyskytol už
niekoľkokrát. Aj v súčasnosti stojíme na prahu jednej, o rozsahu a trvaní
ktorej sa intenzívne polemizuje. Krízy sa síce opakujú, no ich spúšťače sa
rôznia a aj ich dĺžka, priebeh a vzniknuté škody bývajú odlišné. V tomto texte
sa dočítate o siedmich najväčších ekonomických krízach v našej histórii.
Tulipánová kríza (1637)

Tulipánová kríza, niekedy nazývaná aj ako tulipánová horúčka,
sa radí vôbec k prvým ekonomickým krízam na svete. Odohrala
sa v holandskom Amsterdame
v 17. storočí. V tomto období sa
mnohí, bohatší aj chudobnejší ľudia, začali zaujímať o cibuľky tulipánov. Ceny niektorých druhov
rýchlo stúpali, pričom často dosiahli hodnotu aj viac ako 50-tisíc
dolárov. Cena jednej tulipánovej
cibuľky bola často vyššia ako napríklad cena domu.
Tulipánová horúčka dosiahla vrchol v rokoch 1636 až 1637, keď
došlo k dvanásťnásobnému zdraženiu niektorých cibuliek. Zlom
nastal vo februári v roku 1637 na
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aukcii v Haarleme, keď sa prvýkrát
nenašiel nikto, kto by bol ochotný
tulipány kúpiť. Nasledujúce dni sa
začala šíriť panika po celej krajine
a ceny tulipánov sa začali dramaticky znižovať. Obchodníci zaznamenali straty vo výške až 90 %
a mnohí prišli o všetok svoj majetok. Napriek tomu Holandsko
na tulipány nezanevrelo a každoročne organizuje najväčšiu a najslávnejšiu výstavu týchto kvetov
na svete.

Prvým bol pád burzy New York
Stock Exchange. Druhým zase
vysoká inflácia, ktorá v priebehu
rokov 1921 – 1929 dosahovala až
63 %. Na infláciu mala zásadný
vplyv Centrálna banka Spojených
štátov, ktorá v tomto období zvyšovala objem peňazí v obehu, ktoré neboli kryté zlatom. Na trhu
nastal pokles úrokových sadzieb,
vďaka čomu si mohli úvery vziať
aj tí, ktorí dovtedy na to nemali
finančné prostriedky.

Veľká hospodárska kríza
(1929 – 1933)

Kombináciou týchto faktorov
vznikla cenová bublina, proti ktorej chcela centrálna banka bojovať zvýšením úrokov. Na to však
neboli pripravení investori, ktorí
nedokázali vykryť rozdiel ziskami
z akcií, čo spôsobilo masívny prepad na trhu. Kríza postihla všetky hospodárske oblasti, no najviac utrpel priemysel. Z krajín na
tom boli najhoršie Spojené štáty,
no kríza sa prejavila aj v Európe.
Medzi najpostihnutejšie štáty
patrilo Československo. Pokles
priemyselnej výroby tu predstavoval až 40 % a počet nezamestnaných sa z pôvodných 42-tisíc
zvýšil na 740-tisíc ľudí, ktorí zostali bez práce.

Veľká hospodárska kríza sa považuje za prvú, ktorá ovplyvnila celý
svet. Jej príčina je dodnes sporom
mnohých odborníkov. Väčšina sa
však prikláňa k dvom dôvodom.
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Mexická kríza (1994)

zásadne ovplyvniť rast ekonomiky,
ktorý sa dočasne úplne zastavil,
a nezamestnanosť, ktorá sa, naopak, enormne zvýšila.
Ázijská kríza (1997)

východoázijských mien. Tie poklesli
o približne 38 %. Klesli aj medzinárodné akcie, a to až o 60 %. Krízu
nakoniec zastavila masívna finančná pomoc od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.
Ruská kríza (1998)

Mexická kríza, nazývaná aj ako
decembrový omyl alebo tequilová
kríza, spočiatku vyzerala ako problém, ktorý mal trápiť len Mexiko.
Dôvodom bola strata hodnoty mexickej meny – pesa.
Kríza sa však presunula do celého sveta, pretože krajina nebola schopná financovať kurz pesa
a musela pristúpiť k voľnému
výmennému kurzu. To spôsobilo
stratu dôvery zahraničných investorov, ktorých kapitál bol pre
Mexiko kľúčový. Najväčšiu krajinu
Latinskej Ameriky nakoniec zachránil záchranný balík v hodnote
50 miliárd dolárov, ktorý jej poskytol Medzinárodný menový fond.
Kríza však v krátkom čase dokázala

Ázijská kríza, známa aj ako ázijská
nákaza, zasiahla najmä Thajsko,
Južnú Kóreu a Indonéziu. Jej
príčinou bol špekulatívny kapitál Thajska, ktorý spôsobil deficit
platobnej bilancie tejto krajiny.
Z tohto dôvodu musela tamojšia
centrálna banka zmeniť fixný devízový režim na voľný, čo viedlo
k chaosu v thajskej ekonomike.
Kríza následne postihla aj Južnú
Kóreu a Indonéziu, s ktorými bola
thajská ekonomika úzko prepojená. Oslabenie thajského bathu
spôsobilo aj oslabenie ďalších

Ruská kríza, známa ako ruská
chrípka alebo kríza rubľa, vznikla z dvoch dôvodov. Prvým bolo
zníženie hodnoty rubľa a druhým
nesplácanie dlhov voči ostatným
krajinám. Pred finančnou krízou
Rusko využilo na financovanie
svojho rozpočtového deficitu štátne
pokladničné poukážky bez inflácie.
Tie vďaka vysokým úrokom prilákali mnohých investorov zo zahraničia. Problém bol však v tom, že
keď prišlo na splácanie poukážok,
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Rusko nedokázalo uhradiť svoje
dlhy. Situáciu skomplikovali aj klesajúce ceny ropy. Krajina sa v roku
1997 snažila predať ďalšie pokladničné poukážky s úrokmi až 200 %.
Investori však strácali záujem o ne
a dôveru, pričom došlo k masívnemu výpredaju rubľov a ruských cenných papierov.
Nedostatok kapitálu spôsobil, že
štátne a niektoré súkromné podniky nedokázali vyplácať mzdy
svojim zamestnancom a platiť
dane. Neplatenie daní a prudký
pokles príjmov z exportu ropy tak
mali za následok, že v roku 1998
Rusko vyhlásilo bankrot. Na ruskú
krízu doplatilo veľa spoločností aj
komerčných bánk vrátane našej
Priemyselnej banky, ktorá ručila
za obchod s ruskými krátkodobými cennými papiermi. Proti kríze
sa Rusko snažilo bojovať využitím devízových rezerv, ktoré mali
stabilizovať rubeľ. To však nepomohlo. Dokonca krajine nepomohla ani pôžička Medzinárodného
menového fondu. Rusko sa z krízy
nakoniec dostalo vďaka zvýšeniu
cien ropy, ku ktorému došlo v roku
1999.
DOTcom bublina (2000)

Sedem najväčších kríz v novodobej histórii ľudstva
Kríza

Rok

1. Tulipánová kríza

1637

2. Veľká hospodárska kríza
3. Mexická kríza

1994

4. Ázijská kríza

1997

5. Ruská kríza

1998

6. DOTcom bublina

2000

7. Novodobá finančná kríza

2008

sa tak vytvorila veľká technologická bublina, ktorá, keď praskla,
spôsobila rapídny pokles cien akcií. Technologický index NASDAQ
sa prepadol až o 76,81 % a mnohé spoločnosti, ako napríklad
Boo.com alebo Kozmo.com, skrachovali.
Celú situáciu následne zhoršil ešte
teroristický útok, ku ktorému došlo 11. septembra 2001. Ten spolu s krízou spôsobil pozastavenie
ekonomického rastu v USA. Na
túto situáciu reagoval Federálny
rezervný systém (FED), ktorý znížil úrokovú sadzbu zo 6,25 % na
1 %. To stimulovalo rast hrubého
domáceho produktu a pomohlo
Spojeným štátom v ymaniť sa
z ekonomickej krízy.
Novodobá finančná kríza (2008)

DOTcom bublina bola spojená
s rozvojom technológií a internetu. V 90. rokoch minulého storočia začalo v tejto oblasti vznikať
množstvo spoločností, do ktorých
investovalo čoraz viac investorov.
Vidina vysokých ziskov spôsobila,
že v roku 2000 bola ponuka akcií
vyššia ako dopyt po nich. Na trhu
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1929 – 1933

Na novodobú finančnú kr ízu
z roku 2008 si pamätajú mnohí. Odbor níci ju označu jú z a

TVORÍME WEBOVÉ STRÁNKY NA MIERU

najničivejšiu od krízy z roku 1929.
Jej príčinou bola veľká realitná bublina v Spojených štátoch.
Americké banky totiž v rokoch
2002 až 2007 poskytovali hypotéky s nízkymi úrokovými sadzbami,
vďaka čomu si mohol úver vziať
prakticky každý. Dokonca ho získal
aj klient s nestabilným príjmom.
Banky tieto úvery zabezpečovali
nielen nehnuteľnosťami, ale takisto finančnými derivátmi, ktoré
mali znižovať riziko pôžičiek. Tieto
deriváty sa však neskôr stali špekulatívnym finančným nástrojom.

prezentačné webové stránky,
e-learning portály,
e-shopové riešenia

Na trhu sa začali objavovať dve
bubliny. Jednu predstavoval neprimeraný rast cien nehnuteľností,
ktorý pramenil z vysokého dopytu
po nich. Druhou bola veľká úverová
bublina. V boji proti bublinám začal v roku 2004 Federálny rezervný
systém (FED) zvyšovať kľúčové úrokové sadzby. Tie sa premietli aj do
úrokových sadzieb hypoték a zvýšili ich mesačné splátky, čo viedlo
k tomu, že najmä nestabilní klienti
prestali úvery splácať. Mnohí totiž
nemali z čoho. Problémy sa z klientov preniesli na banky, a tie začali
krachovať. Problémy však mali
nielen tie americké, ale aj mnohé
európske banky, ktoré financovali
problémové nehnuteľnosti v rámci
globálneho pôsobenia finančných
domov. Vplyv finančnej krízy tak
pocítil celý svet.
Jeseň 2022
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