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REDAKCIA

VIETE SI PREDSTAVIŤ, ŽE...?
EDITORIÁL

s nimi stretnete len v prípade, ak 
ich sami oslovíte? Aj toto je ces-
ta, ktorou sa finančné sprostred-
kovanie vo svete začalo uberať. 
Odborníci na financie už v niekto-
rých krajinách neriešia uzatvára-
nie zmlúv, ktoré si klienti sami 
dokážu vyklikať na smart porov-
návačoch, ale venujú sa predo-
všetkým finančnému vzdelávaniu 
ľudí a následne servisu poskytnu-
tých služieb. Inšpiratívne, však?

Viete si predstaviť, že... – takých-
to pohľadov do budúcnosti v na-
šom najnovšom vydaní magazínu 
Financial Report nájdete hneď 
niekoľko. Sú inovatívne a pre kon-
cového spotrebiteľa predstavujú 
nanajvýš optimistickú správu. 
Zostáva len veriť, že raz nastane 
chvíľa, keď dnes už archaické tvr-
denie – Náš zákazník, náš pán! – 
začne fungovať aj v praxi. A občan 
vo finále prestane byť otrokom in-
štitúcií či úradníkov, ale, naopak, 
inštitúcie a úradníci mu konečne 
začnú naplno slúžiť.
 

Robert Juriš
šéfredaktor magazínu Financial Report

vybavovaní formalít nebudete 
potrebovať desiatky potvrdení 
a výpisov. Postačí dlho očakáva-
ná synchronizácia bankových dát 
s údajmi vlastnými štátnej a ve-
rejnej správe. Už to by ušetrilo 
všetkým zainteresovaným veľa 
zbytočnej práce, stresu a strate-
ného času.  

Viete si predstaviť, že raz nasta-
ne čas, keď vás prestanú atakovať 
„fundovaní“ sprostredkovatelia 
finančných produktov, ktorí naj-
lepšie vedia, čo by ste so svojimi 
peniazmi mali urobiť, ale že sa 

Viete si predstaviť, že raz, nie-
kedy v blízkej budúcnosti, už 

nebudete musieť zápasiť so svojou 
poisťovňou o náhradu za vzniknu-
tú škodu? Že sa s ňou pri podpise 
zmluvy dohodnete na odmene pre 
ňu za jej služby? A ak v poistnom 
období nevzniknú žiadne poist-
né udalosti, že peniaze, ktoré by 
ste podľa súčasných pravidiel už 
nikdy nevideli, budete môcť cie-
lene nasmerovať napríklad do 
vám sympatického charitatívneho 
projektu? Takéto poisťovne nie 
sú len výplodom fantázie. Reálne 
už existujú napríklad v Spojených 
štátoch a je predpoklad, že tento 
model niekedy dorazí aj k nám na 
Slovensko. 

Viete si predstaviť, že návštevu 
svojej banky nebudete vnímať 
ako niečo, čomu by ste sa naj-
radšej vyhli, ale že sa pri každom 
kontakte s ňou budete cítiť ako 
doma? Riešením sú komunitné 
banky združujúce klientov rovna-
kých záľub, osobných preferencií 
či zmýšľania. Hlavným benefitom 
nemusí byť, že namiesto vyťaho-
vania peňaženky budete v obcho-
de platiť úsmevom. Stačí, ak pri 

P5038 TIRÁŽ
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ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH
Autor: Redakcia Financial Report

Pandémia koronavírusu slabne a nastal čas zamys-
lieť sa nad tým, ako zabezpečiť svoje finančné 

portfólio voči novým rizikám. Ide najmä o stagfláciu, 
teda nárast inflácie pri nízkom ekonomickom raste. 
Stagflácia je hrozbou, ktorá investorov môže poško-
diť už čoskoro. Je potrebné sa na ňu pripraviť, teda 
zbaviť sa investícií, ktoré môžu byť v novom prostre-
dí problémové (vládne dlhopisy s fixným výnosom či 
dlhopisy s dlhou splatnosťou), a vymeniť ich za také, 
ktoré dokážu ťažké časy prekonať bez strát (dlhopisy 
naviazané na infláciu, komodity, akcie spoločností za-
meraných na spotrebný tovar).

Proces digitalizácie, robotizácie a automatizácie, 
teda nástup Priemyslu 4.0, je tu s dvojročným 

časovým predstihom, ako sa pôvodne očakávalo. 
Podľa najnovších odhadov Svetového ekonomické-
ho fóra by v nasledujúcich piatich rokoch malo byť 
na Slovensku nahradených vyše 30 % pracovných 
miest. Robotizácia na Slovensku ohrozuje dvojná-
sobný počet pracovných miest v porovnaní naprí-
klad s Nórskom. Najohrozenejšie pozície sú v potra-
vinárskom priemysle, stavebníctve či v upratovacích 
službách. Najmenej sa o svoju prácu musia obávať 
učitelia, vyšší manažment alebo pracovníci v cestov-
nom ruchu.

Situácia na trhu s mikroprocesormi sa v uply-
nulých mesiacoch dramaticky zhoršila. Ich ne-

dostatok ochromil viacero odvetví. Svoje brány 
na niekoľko dní a niekoľkokrát zatvorili aj auto-
mobilky na Slovensku. Nejde však len o automo-
bilový priemysel a počítače, ale aj o dátové centrá 
a internet vecí. Každý fyzický predmet bude skôr 
či neskôr vybavený čipom a senzormi, ktoré budú 
zabezpečovať jeho komunikáciu s  internetom. 
Mimochodom, výstavba jediného závodu na výro-
bu mikročipov, s bezprašným prostredím a hygie-
nou na úrovni operačných sál, vyjde približne na 
15 miliárd dolárov. 

V private equity komunite vládne napriek nároč-
nému postpandemickému obdobiu optimizmus. 

Investori opäť prejavili odolnosť a schopnosť prispô-
sobiť sa neistému prostrediu. Viac ako 90 % respon-
dentov chce investovať do nových podnikov, pričom 
v polovičke minulého roku takto uvažovalo „len“ 74 % 
z nich. Dôvodom na ich optimizmus je tiež presvedče-
nie, že ekonomiky sa po skončení pandémie zotavia 
tak, že budú kopírovať krivku V alebo U. Časť z nich 
predpokladá, že táto krivka bude mať tvar písmena 
K, čo sa stáva vtedy, keď sa po recesii rôzne časti hos-
podárstva  obnovujú rôznym tempom. 

Investori v súčasnosti venujú zlatu oveľa menej po-
zornosti ako v predchádzajúcom roku, alebo ako 

napríklad dnes často diskutovaným kryptomenám. 
V marci 2021 jeho cena padla až nezvyčajne nízko, 
ale odvtedy pomaly rastie a viaceré signály napove-
dajú, že cena žltého kovu sa opäť vyšplhá vysoko. 
Investori hovoria, že zlato je nevyhnutné pre sta-
bilizáciu každého diverzifikovaného investičného 
portfólia. Vo svete neexistuje vhodnejší finančný 
nástroj na uloženie financií, ktorý je akceptovaný 
kedykoľvek a kdekoľvek ako práve zlato. Dodávajú 
tiež, že dnes už nie je dostupné len pre „horných 
desaťtisíc“, ale prakticky pre každého.

Na základe žiadostí, ktoré podali klienti na Národnú 
banku Slovenska, museli im finančné inštitúcie za 

uplynulý rok vrátiť až 460-tisíc eur. Bolo to presne 
282 opodstatnených prípadov s priemernou výškou 
kompenzácie 1 600 eur. Najviac sťažností súviselo so 
sektorom poistenia (41 %), nasledoval segment ban-
kovníctva (38,5 %), nebankové inštitúcie (9 %), kapi-
tálový trh (3 %), podriadení finanční agenti (1 %)... 
Napriek pozitívnej informácii o vymožiteľnosti práva 
by uvádzané čísla mohli byť ešte optimistickejšie – ak 
by bola vyššia finančná gramotnosť klientov finanč-
ných inštitúcií. 

Musíme sa pripraviť na stagfláciu, čelíme riziku pomaly napredujúcej ekonomiky

Najväčším nepriateľom niektorých pracovných pozícií je robotizácia

Mikroprocesory sa stali strategickou surovinou, a nielen v automobilovom priemysle

Investori v private equity sú optimistickí, plánujú investovať do nových podnikov

Zlato sa konečne odlepilo od svojho cenového dna. Kam až dokáže vyletieť?

Neuspeli ste so sťažnosťou vo svojej inštitúcii? Obráťte sa na NBS

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock
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PERSONÁLNE ROŠÁDY
Autor: Redakcia Financial Report

Slovenská banková asociácia 
Generálny riaditeľ Poštovej banky a 365.bank Andrej Zaťko sa stal novým 
členom Prezídia Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Pred tým, ako sa stal 
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky (2015) 
a neskôr krstným otcom 365.bank (2017), ktorá je súčasťou bankovej sku-
piny, pôsobil ako generálny riaditeľ slovenskej pobočky J&T banky. Prešiel 
tiež viacerými manažérskymi pozíciami v rámci holdingu J&T, špecializoval 
sa na privátne bankovníctvo a správu podielových fondov. V oblasti ban-
kovníctva a financií pôsobí vyše 20 rokov. SBA je jediná organizácia, ktorá 
zastupuje záujmy bánk a ich klientov na Slovensku.

Amundi Asset Management 
Na najvyšších pozíciách investičnej  spoločnosti  Amundi Asset 
Management nastali zmeny. Novým riaditeľom investícií bol menovaný 
Petr Šimčák, ktorý v spoločnosti naposledy zastával pozíciu zástupcu ria-
diteľa pre obchod. Vo funkcii nahradil Stefana Pregnolata, ktorý odišiel 
do talianskej pobočky Amundi. Šimčákovým zástupcom sa stal Petr Zajíc, 
ktorý pôsobil ako senior portfólio manažér. Bol tiež investičným porad-
com pre akciové portfóliá so zameraním na strednú a východnú Európu. 
Spoločnosť Amundi aktuálne spravuje viac ako 1 700 miliárd eur pre viac 
ako sto miliónov klientov na celom svete.

PPSS a DSS Poštovej banky   
Prvá penzijná správcovská spoločnosť (PPSS) Poštovej banky a Dôchodková 
správcovská spoločnosť (DSS) Poštovej banky majú nového generálneho ria-
diteľa. Od 1. mája je ním Gabriel Balog, ktorý prichádza na svoj post z in-
terného prostredia materskej banky. Naposledy pôsobil na pozícii riadite-
ľa divízie retailového a korporátneho bankovníctva. Pracoval vo viacerých  
bankových domoch v rôznych manažérskych pozíciách zameraných hlavne 
na retailových klientov. Jeho úlohou je posilniť orientáciu na inštitucionál-
nych klientov, digitalizáciu procesov a pripraviť spoločnosti na príchod éry 
moderných produktov.

Stellantis
Novým generálnym riaditeľom trnavskej automobilky Stellantis sa stal 
Martin Dzama, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ výroby a zástupca gene-
rálneho riaditeľa. Na najvyššej pozícii v automobilke nahradil Stéphanea 
Bonhommeaua. M. Dzama je vôbec prvým Slovákom na pozícii generálne-
ho riaditeľa a konateľa trnavskej automobilky Stellantis. Vo firme pôsobí 
už 16 rokov. Nastúpil ako technik, neskôr mal na starosti rozbeh výroby 
nového modelu automobilu Peugeot 208, zodpovedal za inžiniering kvality 
závodu a napokon prevzal zodpovednosť za celý výrobný tok automobilky 
v Trnave.

Mastercard 
Novou manažérkou rozvoja digital e-commerce v spoločnosti Mastercard 
sa stala Barbora Tyllová. Jej hlavnými prioritami bude najmä vyhľadáva-
nie ďalších príležitostí na rast spoločnosti, upevňovanie pozície na trhu 
bezhotovostných platieb a tiež podpora služieb Cyber & Intellingence, 
ktoré sú pre rozvoj digitálneho prostredia veľmi dôležité. Počas svojej 
takmer dvadsaťštyriročnej kariéry získala skúsenosti v oblasti obchodu 
a marketingu v medzinárodných technologických organizáciách a v seg-
mentoch online platieb a e-commerce. V spoločnosti Mastercard pôsobí 
od roku 2016. 

Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
Predsedom Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania sa 
na tri nasledujúce roky stal Andrej Hutta. Je to odborník z praxe, ktorý 
zároveň pôsobí aj ako člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov 
a združení SR. Rada zamestnávateľov koordinuje aktivity stavovských 
a profesijných organizácií. Je partnerom pre ministerstvá, štátne organi-
zácie, samosprávu, školy, zamestnávateľov aj odbornú verejnosť. Od šéfa 
rady sa očakáva, že duálne vzdelanie bude mať podporu a zamestnávatelia 
predpokladajú konštruktívneho partnera na diskusiu o rozvíjaní systému 
odborného vzdelávania.

Allianz SDSS
Novými členmi predstavenstva v Allianz – Slovenskej dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti (ASDSS) sa stali Agata Aniela Przygoda a Juraj 
Dlhopolček. Od 1. mája nahradili doterajších členov trojčlenného vedenia 
Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú. Noví čle-
novia predstavenstva prichádzajú do ASDSS z vedenia materskej spoloč-
nosti Allianz – Slovenská poisťovňa. Obaja v rámci poisťovne pôsobili na 
rôznych manažérskych pozíciách v krajinách strednej a západnej Európy. 
Ich hlavnou úlohou je posilniť a využiť synergický efekt medzi materskou 
a dcérskou spoločnosťou.

Poštová banka
Poštová banka a 365.bank si vymenili svoje pozície. Hlavnou bankou v sku-
pine sa stala  365.bank a Poštová banka je jej odštepným závodom. Pobočky 
Poštovej banky prejdú pod správu 365.bank. K dispozícii však budú pre 
klientov oboch bánk. Za novú výkonnú riaditeľku Poštovej banky bola vy-
menovaná Melinda Burdanová. V bankovom sektore pôsobí viac ako 16 ro-
kov. V Poštovej banke začínala ako vedúca oddelenia úverov, neskôr pôsobila 
na pozícii riaditeľky odboru produktov, kde zodpovedala za ponuku v oblasti 
úverov, účtov, depozitných produktov a platobných kariet. Na čele celej ban-
kovej skupiny aj naďalej zostáva Andrej Zaťko.

Foto: Andrej Zaťko

Foto: DSS PB

Foto: Mastercard

Foto: Newmatec

Foto: Poštová banka

Foto: AZZZ SR

Foto: Allianz – SP

Foto: Amundi
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EKONOMIKA JE PO KORONAKRÍZE  
STABILNÁ, PROBLÉMOM JE ZADLŽENOSŤ

primeranosť bánk medziročne 
vzrástla z 18,2 % na 20,4 %. 

Domácnosti zvládli 
odklad splátok úverov
K zvládnutiu koronakrízy pomohol 
aj odklad splátok úverov, o ktorý bol 
najmä v jej začiatkoch mimoriadne 
intenzívny záujem. „Väčšina klien-
tov sa po odklade splátok bez väčších 
problémov vrátila k splácaniu svojich 
dlhov. Problémy má ,len‘ 0,6 % do-
mácností a asi 0,5 % podnikov z tých, 
ktoré pôvodne požiadali o odklad,“ 
vysvetľuje vedúci oddelenia finanč-
nej stability a analýz NBS Štefan 
Rychtárik a dodáva, že aj celkový po-
diel zlyhaných úverov zostáva naďalej 
nízky. V prípade podnikov je to 3,5 % 
a v prípade domácností dokonca len 
2,4 %. Odolnosť voči kríze sa však 
potvrdila nielen v bankovom sektore, 
ale aj u poisťovní a fondov. Dokonca 
aj dôvera investorov sa podľa neho 
obnovila na úroveň, ktorú mala pred 
pandémiou.

Svoje úvery budeme 
splácať aj na dôchodku
Okrem spomenutých faktorov NBS 
upozorňuje aj na ďalšie týkajúce sa 
najmä domácností. „Rastie dopyt po 
nehnuteľnostiach, je tu apetít aj po ri-
ziku v podobe investícií do rizikových 
fondov, podnikových dlhopisov či 
kryptomien,“ konštatuje Š. Rychtárik 
a dodáva, že hoci len malý počet do-
mácností v súčasnosti nedokáže splá-
cať svoje úvery, v budúcnosti sa môže 
situácia zhoršiť. Upozorňuje totiž na 

Druhá vlna koronakrízy
bola ekonomicky miernejšia
„Správa o finančnej stabilite je rám-
covaná pandémiou koronavírusu. 
Registrujeme zásadné rozdiely medzi 
jej prvou a druhou vlnou. Prvá vlna 
mala zásadný vplyv na ekonomiku 
štátu. Nakoniec sme však napriek 
recesii z nej vyviazli lepšie, ako sme 
predpokladali, pretože HDP sa pre-
padlo o menej ako 5 %,“ bilancuje člen 
Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ 
úseku dohľadu a finančnej stability 
NBS Vladimír Dvořáček. Podľa neho 
druhá vlna koronakrízy bola medi-
cínsky oveľa dramatickejšia ako tá 
prvá, no na ekonomiku štátu mala 
podstatne menší vplyv. 

Ako uviedol ďalej, bankový sektor je 
v súčasnosti pripravený zvládnuť aj 
prípadné významné straty, ku kto-
rým však počas koronakrízy napo-
kon nedošlo. Banky zostali stabilné 
aj napriek poklesu zisku. Dôvodom 
je, že ešte pred krízou začali tvoriť 
masívne opravné položky, a teraz 
majú k dispozícii dostatok kapitálu 
a likvidity na pokračovanie úverova-
nia domácej ekonomiky. Kapitálová 

Vplyv pandemického roku na slovenskú ekonomiku bol napokon miernejší, ako sa 
pôvodne očakávalo. Komplikovanú situáciu zvládli aj banky. Napriek miernemu 

optimizmu tu stále existujú rizikové faktory,  niektoré sa dokonca zvyšujú.

Autor: Robert Juriš

to, že mnohí bankoví klienti si v sna-
he o zníženie mesačnej splátky predĺ-
žili splácanie svojich úverov natoľko, 
že ich budú musieť riešiť aj vo svojom 
dôchodkovom veku. 

„Problém je v tom, že členovia domác-
nosti budú vo vyššom dôchodkovom 
veku, pričom už teraz je podiel splát-
ky úveru na ich príjme dosť vysoký, 
a potom bude ešte vyšší. O niekoľko 
rokov môže nastať situácia, že každý 
druhý dlžník bude pri splácaní úveru 
v dôchodkovom veku a až v tretine 
prípadov hrozí, že to budú obaja dlž-
níci. Slovensko s týmto skúsenosť za-
tiaľ nemá,“ dodáva V. Dvořáček.

Nechať si splácanie 
hypotéky na dôchodok 

predstavuje riziko.

Zo správy o finančnej stabilite 
ďalej vyplýva, že stále existujú 
riziká, ktoré sa zmiernením me-
dicínskeho aspektu koronakrízy 
nijako nepominuli. Podniky sú 
aj naďalej citlivé na splácanie 
svojich záväzkov. Ekonomický 
vývoj v nasledujúcich rokoch 
zostáva neistý. Pre udržateľ-
nosť obchodného modelu bánk 
predstavujú riziko dlhodobo 
nízke úrokové sadzby. V dôsled-
ku krízy stúpol nielen deficit 
štátneho rozpočtu, ale zvýšila 
sa aj zadlženosť podnikov. 

Rizikom je neistý 
ekonomický vývoj 

a nízke úrokové sadzby
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POISŤOVŇA BUDÚCNOSTI:  
DÔLEŽITEJŠIE AKO RIEŠENIE POISTNÝCH 
UDALOSTÍ BUDE ZABEZPEČENIE PREVENCIE  

A ZMIERŇOVANIE RIZÍK

EKONOMIKA · Najväčšou konkurenciou poisťovní sa stanú spoločnosti ako Facebook, Google či Apple 

pracovníci v oblasti poisťovníc-
tva budú musieť pochopiť fakto-
ry, ktoré prispejú k tejto zmene. 
Umelá inteligencia bude pretvárať 
poistné plnenie, distribúciu, upiso-
vanie a stanovovanie cien. S týmto 
porozumením môžu poisťovne za-
čať prijímať nové technológie a vy-
tvárať kultúru potrebnú na to, aby 
boli úspešnými hráčmi v poisťova-
com priemysle budúcnosti.

Všetko po novom 
Na čo sa môžeme tešiť v blízkej 
budúcnosti? Proces nákupu po-
istenia bude ešte rýchlejší ako 
dnes, nevyžiada si takmer žiadny 
čas. Poisťovňa už totiž bude mať 
k dispozícii dostatok informácií 

Prvé kroky k úspechu
Pandémia koronavírusu významne 
urýchlila digitalizáciu poisťovní. 
Spoločnosti sa prakticky cez noc 
museli prispôsobiť novovzniknu-
tej situácii, rozšíriť svoje digitálne 
možnosti a inovovať svoje onli-
ne kanály. Táto situácia tiež vý-
znamným spôsobom zmenila úlo-
hu umelej inteligencie (Artificial 
Intelligence – AI) a je zrejmé, že 
v nasledujúcich rokoch bude tento 
trend len pokračovať. „Umelá in-
teligencia má obrovský potenciál 
pre zlepšenie hodnotového reťazca 
poistenia. Pomôže zautomatizovať 
poistné procesy a umožniť ich lep-
šie dodanie zákazníkom. Všetko 
bude rýchlejšie a efektívnejšie,“ 
uvádza generálny risk manažér 
poisťovne Allianz Michael Bruh vo 
výročnej správe spoločnosti.

Základné technológie umelej inte-
ligencie sa už v súčasnosti využí-
vajú v podnikoch, domácnostiach 
aj vo vozidlách. Keď sa hlbšie in-
tegrujú v priemysle, aj poisťovne 
budú musieť reagovať na meniace 
sa obchodné prostredie. Vedúci 

o individuálnom správaní sa klien-
tov. Algoritmy umelej inteligencie 
vytvoria rizikové profily klientov, 
takže nákupná doba poistenia sa 
skráti na minúty alebo dokon-
ca sekundy. Inteligentné zmluvy 
umožnia okamžité autorizovanie 
platby z finančného účtu zákazní-
ka. Medzitým sa zjednoduší alebo 
úplne eliminuje spracovanie zmlúv 
a overovanie platieb, čo zníži nákla-
dy poisťovní na získanie zákazníka. 
„Očakávame, že digitalizácia proce-
sov v budúcnosti zvýši naše príj-
my. Nielenže nám klesnú náklady, 
ale s novými produktmi, službami 
a riešeniami, dodávanými spôso-
bom zameraným na zákazníka, oča-
kávame, že sa obchod zvýši, pretože 
prilákame nových zákazníkov,“ po-
vedal CEO poisťovne Allianz Oliver 
Bäte pre portál MDS Group. 

Vzniknú nové vysoko dynamické 
produkty využívajúce poistenie, 
ktoré je prispôsobené správa-
niu sa jednotlivých spotrebiteľov. 
Poistenie prechádza z modelu „ná-
kupu a ročnej obnovy“ do nepre-
tržitého cyklu, pretože ponuka 

Poistný sektor sa mení. Rovnako tak sa menia aj potreby a očakávania zákazníkov. 
Je zrejmé, že tieto zmeny budú v budúcnosti napredovať možno ešte rýchlejším 

tempom ako v súčasnosti. V dynamickej dobe poznamenanej silným konkurenčným 
bojom už lojalita klienta nie je samozrejmosťou. Poisťovne budúcnosti spoliehajúce 
sa na moderné technológie a poskytovanie inovatívnych produktov budú iné, ako 

sú tie súčasné. Takto vidí budúcnosť poisťovníctva magazín Financial Report. 

Autor: Dominik Horváth, Foto: Shutterstock

Agenti budú využívať inteligent-
ných osobných asistentov, ako aj 
agregátory podporované umelou 
inteligenciou na vyhľadávanie 
optimálnych ponúk pre klientov. 
Tieto nástroje im pomôžu obslúžiť 
podstatne väčšiu klientsku základ-
ňu ako dnes, zatiaľ čo interakcie so 
zákazníkmi budú kratšie a zmyslu-
plnejšie. Každá interakcia bude šitá 
na mieru aktuálnym a budúcim po-
trebám každého jednotlivca.

Upisovanie a stanovovanie cien
Upisovanie, ako ho poznáme dnes, 
prestane pre väčšinu osobných pro-
duktov existovať. Proces sa skráti 
na niekoľko sekúnd, pretože upiso-
vanie bude automatizované a pod-
porované kombináciou poistných 
modelov a technológií. Cena síce 
aj naďalej zostane pri rozhodovaní 
spotrebiteľov najpodstatnejšia, ale 
poisťovne budú inovovať, aby ob-
medzili konkurenciu založenú len 
na tomto faktore. Sofistikované 
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produktov sa bude neustále pri-
spôsobovať vzorcom správania 
sa jednotlivca. Vďaka zníženým 
nákladom a automatizácii sa tak 
bude dať poistiť takmer hocičo, 
od poistenia batérie telefónu, cez 

oneskorenie odletu lietadla až po-
vedzme po práčku v domácnosti. 
Tieto poistenia si zákazníci budú 
prispôsobovať podľa svojich kon-
krétnych potrieb a ich ceny si budú 
okamžite porovnávať vďaka rôz-
nym agregátorom. 

Agenti budúcnosti
Úloha poisťovacích agentov sa v bu-
dúcnosti dramaticky zmení. Počet 
agentov sa podstatne zníži, pretože 
dnes aktívni starší agenti odídu do 
dôchodku a zvyšní agenti sa vo veľ-
kej miere budú spoliehať na moder-
né technológie ako na prostriedok 
zvýšenia svojej produktivity. Aj ich 
úloha sa zmení. Zo sprostredkova-
teľa procesov sa pretransformujú na 
niečo ako produktových pedagógov. 
Sprostredkovateľ budúcnosti môže 
predávať takmer všetky typy krytia, 
pričom svoju vlastnú hodnotu zvýši 
tým, že klientovi pomôže s výberom 
v nekonečnom mori ponúk a uľahčí 
mu správu jeho poistení. 

Agenti sa 
pretransformujú 
na produktových 

pedagógov.

Objavia sa nové produkty, 
ktoré pokryjú meniacu sa po-
vahu nášho životného štýlu. 
Príkladom môžu byť fyzic-
ké aktíva, ktoré sú zdieľané 
medzi viacerými stranami, 
ako napríklad automobily. 
Podobne je to aj so službami 
zdieľania ubytovania, akým 
je napríklad Airbnb. Tu sa 
zákazníci po potvrdení pre-
nájmu nehnuteľnosti auto-
maticky poistia poistením 
„pay-by-stay“.

Zdieľané poistenia
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samy dopravia do servisu, zatiaľ čo 
ku klientovi je automaticky vypra-
vené ďalšie auto s autonómnymi 
vlastnosťami.
 
Kľúčová bude prevencia
V domácnostiach budú nainštalova-
né zariadenia na proaktívne sledo-
vanie stavu dôležitých parametrov, 
prípadne rizikových faktorov. V prí-
pade detekovania problému naň 
automaticky upozornia skôr, ako by 
mohol nastať. Poistné systémy sa 
tak viac zamerajú na monitorova-
nie, prevenciu a zmierňovanie rizík. 
Časť interakcie zákazníka s pois-
ťovňou sa zameria na predchádza-
nie potenciálnym škodám. Klienti 
aj poisťovne dostanú upozornenia 
v reálnom čase. Pomôžu údaje z mo-
bilných telefónov, satelitov meteo-
rologických služieb a internetu.

„Poistný priemysel je známy tým, 
ako máme radi dáta a ako ich 
hltáme. Výzvou je nájsť inteli-
gentnejšie spôsoby profilovania 
rizika,“ uviedol CEO poisťovne 
AIG Brian Duperreault pre portál 
OliverWyman. Aj keď je toto všet-
ko pekné, autá sa neprestanú kaziť, 
prírodné katastrofy budú aj naďa-
lej poškodzovať domy a jednotliv-
ci budú stále vyžadovať lekársku 
starostlivosť a podporu. Otázkou 
teda zostáva, ako sa tieto zmeny 

platformy poisťovní zákazníkom 
ponúknu diferencované skúse-
nosti, funkcie a pridanú hodnotu. 
Poisťovne tiež ponúknu rôzne ak-
cie s variabilnou cenou či pokrytím 
poistenia. Spotrebitelia sa násled-
ne rozhodnú, ktorá akcia najviac 
vyhovuje ich potrebám a požiadav-
kám. Stanovenie ceny poistného 
si bude vyžadovať transparentnú 
metódu výpočtu. Regulačné orgány 
posúdia kombináciu modelových 
vstupov, aby overili, či je využitie 
dát vhodné a nikoho nediskrimi-
nuje. Rozhodujúcim prvkom bude 
zabezpečenie obmedzeného prístu-
pu k určitým citlivým údajom, aký-
mi sú napríklad zdravotné alebo 
genetické informácie.

Všetko pôjde rýchlo
Spracovanie poistných udalostí 
zostane primárnou funkciou pois-
ťovní, ale viac ako polovica aktivít 
v oblasti likvidácie bude nahradená 
automatizáciou. Pokročilé algoritmy 
zvládnu presné výpočty škodových 
udalostí a zvýšia tak efektivitu 
a presnosť. Zásadne sa tiež skráti 
čas vybavovania. Z dní sa stanú ho-
diny a z hodín minúty. Množstvo 
technológií na zber dát, napríklad 
smartfóny alebo softvéry v auto-
mobiloch, vo veľkej miere nahradia 
tradičné manuálne metódy prvého 
oznámenia škody. Napríklad v prí-
pade autonehody vodič urobí video-
záznam o škode prostredníctvom 
svojho telefónu. Záznam pošle do 
poisťovne, kde ho systém spracuje 
a automaticky zistí opis škody a od-
hadovanú sumu poistného plnenia. 
Vozidlá s autonómnymi vlastnos-
ťami, ktoré utrpia menšie škody, sa 

udomácnia a ako sa zmení spô-
sob interakcie spotrebiteľov s ich 
poisťovateľmi.

Ako sa pripraviť na zmeny?
Rýchly vývoj v segmente pois-
ťovníctva podporí rozsiahle po-
užívanie automatizácie, umelej 
inteligencie a externých dátových 
ekosystémov. Aj keď nikto pres-
ne nevie predpovedať, ako bude 
poistný sektor vyzerať napríklad 
v roku 2050, poisťovne môžu už te-
raz podniknúť niekoľko krokov na 
prípravu zmien. Napríklad podľa 
analýzy spoločnosti Deloitte sa po-
isťovne majú prioritne zamerať na 
tieto segmenty:

1) Chytré technológie 
Hoci posun v priemysle bude za-
meraný na technológie, jeho rie-
šenie by nemalo byť doménou IT 
tímov. Práve naopak. Pochopením 
nových technológií súvisiacich 
s umelou inteligenciou by sa mali 
zaoberať tímy, ktoré sa venujú prá-
ci so zákazníkmi. Práve tie totiž 
vedia lepšie, čo klienti potrebujú 
a ako sa tieto procesy môžu zlepšiť. 
Trendy v používaní automatizácie 
a umelej inteligencie sa však budú 
postupne meniť. Na tieto zmeny 
budú musieť reagovať poisťovne 
zmenou spôsobu svojho podni-
kania. Niektoré produkty využí-
vajúce umelú inteligenciu sa dnes 
môžu javiť ako úžasné, ale v praxi 
nemusia byť pre poisťovňu výnos-
né. Časť úsilia si teda bude vyžado-
vať preskúmanie a odskúšanie po-
tenciálnych produktov založených 
na hypotézach. Až potom budú 
poisťovne schopné identifikovať, 

nastavením myslenia a zručnosťami 
v IT. Po generácii pracovníkov, ktorí 
pôsobili v prvej línii styku s klientom, 
nastúpi generácia, ktorá sa bude vo 
veľkej miere spoliehať na automa-
tizáciu. Nastane tak čoraz väčší do-
pyt po ľuďoch s kombináciou tech-
nologických schopností, tvorivosti 
a ochoty pracovať na niečom, čo ne-
bude statický proces. Generovanie 
hodnoty z použitia umelej inteligen-
cie bude vyžadovať, aby poisťovne 
integrovali zručnosti, technológie 
a poznatky z celej organizácie. Na to 
bude potrebný vedomý posun kultú-
ry u väčšiny poisťovní. Na udržanie 
tempa bude nevyhnutné vyvinúť ag-
resívnu stratégiu na prilákanie, kul-
tiváciu a udržanie rôznych pracovní-
kov s kritickými zručnosťami. Tieto 
úlohy zahŕňajú dátových inžinierov, 
dátových vedcov, technológov, špe-
cialistov na cloud computing a skú-
sených dizajnérov. 

kde a kedy bude umelá inteligencia 
v poistných produktov prínosná 
a ako bude vplývať na obchodnú 
stránku biznisu. 

2) Strategický plán
Na základe poznatkov z priesku-
mov umelej inteligencie sa pois-
ťovne musia rozhodnúť, ako pou-
žiť technológiu na podporu svojej 
obchodnej stratégie. Dlhodobý 
strategický plán vrcholového ve-
denia si bude vyžadovať viacročnú 
transformáciu, ktorá sa dotkne 
operácií, ľudského kapitálu a tech-
nológií. Niektoré poisťovne už 
začínajú využívať inovatívne prí-
stupy, ako napríklad zakladanie 
vlastných agregátorov poistenia, 
spoluprácu s top IT firmami na 
trhu alebo nadväzovanie partner-
stiev s poprednými akademickými 
inštitúciami. Poisťovatelia by mali 
rozvíjať pohľad na oblasti, do kto-
rých chcú investovať, aby porazili 
trh. Okrem schopnosti porozumieť 
a implementovať technológie ume-
lej inteligencie musia poisťovne 
pochopiť prichádzajúce zmeny aj 
na makroúrovni. S prichádzajúcimi 
zmenami, ako je napríklad zdieľa-
nie poistenia, budú musieť poisťov-
ne prehodnotiť branding svojich 
produktov. Taktiež budú musieť 
zacieliť svoju reklamnú kampaň na 
nové potreby zákazníkov a prispô-
sobiť sa ich novým očakávaniam. 

3) Dátová stratégia
Dáta sa rýchlo stávajú jedným 
z najcennejších, ak nie úplne naj-
cennejším aktívom pre každú or-
ganizáciu. Poistný priemysel nie je 
výnimkou. To, ako budú poisťovne 

identifikovať a kvantifikovať riziká, 
bude vyplývať z objemu a kvality 
údajov. Tieto údaje budú získavať 
počas celého životného cyklu poist-
nej zmluvy. Pokiaľ ide o získavanie 
a spracovanie interných a exter-
ných údajov, poisťovne si musia 
vypracovať dobre štruktúrovanú 
a uskutočniteľnú stratégiu. Interné 
údaje budú musieť byť usporiadané 
tak, aby umožňovali a podporovali 
vývoj nových analytických poznat-
kov a schopností. V prípade exter-
ných údajov sa poisťovne musia 
zamerať na zabezpečenie prístupu 
k údajom, ktoré obohacujú a dopĺ-
ňajú ich interné údaje. Skutočnou 
výzvou bude získanie externých 
údajov nákladovo efektívnym 
spôsobom. 

4) Ľudský kapitál
Poistná organizácia budúcnosti 
bude hľadať talenty so správnym 

Poisťovňa budúcnosti 
bude hľadať talenty  

so správnym 
nastavením myslenia.

„Facebook ,  Google alebo 
Apple, to budú naši konku-
renti zajtrajška. Tieto spo-
ločnosti majú nekonečné 
množstvo dát, na základe 
ktorých vedia o svojich klien-
toch takmer všetko. Práve 
preto dokážu tak dobre cieliť 
na nové produkty,“ uviedol 
CEO poisťovne AXA Thomas 
Buberl pre denník Financial 
Times.

Nová konkurencia

Poisťovne ponúknu 
rôzne akcie s variabilnou 

cenou či pokrytím 
poistenia.

Pokročilé algoritmy 
zvládnu presné  

výpočty škodových 
udalostí.
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MATEJ FTÁČNIK: NAŠE BANKOVNÍCTVO 
PATRÍ K SVETOVEJ ŠPIČKE,

ALE NA PLATENIE ÚSMEVOM  
SI MUSÍME EŠTE CHVÍĽU POČKAŤ

LÍDRI · Stál pri zrode slovenskej startupovej scény, založil digitálnu banku, fascinuje ho fintech 

odborná aj laická verejnosť 
ho spomína čoraz častejšie. 
V ktorých oblastiach sa s ním 
môžeme primárne stretnúť? 
Využívajú sa na strane klientov, ale 
aj na strane finančných inštitúcií či 
finančného sprostredkovania. Je to 
naozaj široká téma. Musí sa jej ve-
novať prakticky každá firma, ktorá 
chce urobiť niečo zaujímavé na poli 
finančných technológií. Napríklad 
tak, že využije dátové technológie, 
umelú inteligenciu, prípadne dátové 
vedy, a spojí ich do novej finančnej 
služby. Vtedy ide o fintech.

Pred časom ste povedali, že 
prienik fintechových spoločností 
na Slovensko je pomalý. Platí to 
aj v súčasnosti, respektíve ako 
veľmi sú finančné technológie 
u nás doma? 
Platí to stále, pretože počet sku-
točných fintech spoločností na 
Slovensku by sme mohli spočítať na 
prstoch jednej ruky. Na druhej stra-
ne to súvisí aj s tým, že vybavenie 
finančných inštitúcií na Slovensku 
finančnými technológiami je jedno 
z najlepších na celom svete. Hrdo 
poviem, že čím viac cestujem po 
svete, tým viac sa mi páči slovenské 

Čo je to vlastne fintech 

Finančné technológie.  
Pomerne vágne a všeobjímajúce 
pomenovanie pre veľmi široký 
okruh inovácií okrajovo alebo 
zásadne súvisiacich s financiami, 
ktoré sa objavujú, ak nie denne, 
tak určite každý týždeň v nových 
a ešte novších verziách. Čo to 
vlastne finančné technológie sú? 
Fintech je nové pomenovanie pre 
inovácie súvisiace s finančnými služ-
bami vrátane bankovníctva, poisťov-
níctva, investovania aj regulačných 
technológií. Čiže žiadna revolúcia, 
len viac sexi názov pre inovácie vo 
svete financií, ktoré sa tu vyvíjajú už 
dlhšie a už dlhšie nás aj sprevádzajú. 

Napriek tomu, že to nie je nič nové, 
len modernejšie pomenovanie, 

bankovníctvo. Vo fungovaní bánk 
a ich technológií sa radíme medzi po-
predné krajiny na svete. V porovnaní 
s tým, čo vidíme v USA alebo Veľkej 
Británii, naše bankové systémy sú 
naozaj mimoriadne pokrokové.

1 + 1 je pre mňa niekedy aj 3

Na prelome rokov vznikol 
FinTech Hub Slovakia a vaša 
spoločnosť Vacuumlabs je jeho 
zakladajúcim členom. Ak sme 
v oblasti finančných technológií 
na tom tak dobre, ako hovoríte, 
načo nám je takáto platforma, 
ktorej úlohou je pritiahnuť 
na Slovensko ďalšie fintech 
spoločnosti zo sveta?
Ak sme svetovou veľmocou vo vý-
robe automobilov, prečo by sme 
nemohli byť aj veľmocou v oblasti 
finančných technológií? Ak sme 
špičkou v rámci vyvinutia bankové-
ho systému, prečo by sme sem ne-
mohli dotiahnuť iné fintechy a stať 
sa stredobodom inovatívneho sveta? 
Myslím si, že Bratislava by pokoj-
ne mohla byť fintechovým hubom, 
povedzme v rámci krajín V4, kde 
by mohli vznikať naozaj zaujímavé 
inovácie.

Umelá inteligencia, dátové technológie, technologické inovácie, to nie sú len témy, ktoré 
čakajú na to, ako ich uchopíme. To je veľmi blízka budúcnosť, ktorá nám uľahčí život, urobí 
ho efektívnejším a z pohľadu platenia za finančné služby aj lacnejším. O svete finančných 

technológií, o trendoch vo finančníctve a tiež riešeniach sa zhovárame s Matejom 
Ftáčnikom, ktorý v USA vymyslel a založil digitálnu banku, spolupracuje s najvýznamnejšími 

fintechmi na svete, a podieľa sa na formátovaní našej finančnej budúcnosti.  

Zhováral sa: Robert Juriš, Foto: archív Mateja Ftáčnika

Čím viac cestujem 
po svete, tým viac 

sa mi páči slovenské 
bankovníctvo.

bankový základ, stanú sa regulačnou 
entitou, a o všetko ostatné v súvislos-
ti s riešením problémov zákazníkov 
sa už postará fintech. Myslím si, že 
na Slovensku je už dnes priestor, aby 
jedna alebo hoci aj viacero bánk do-
kázali fungovať na takomto princípe. 

Budúcnosť: komunitné banky 

Problémom slovenských bánk je 
cielenie. Prakticky všetky banky 
na Slovensku považujú za svoju 
cieľovú skupinu každého, a teda 
prakticky všetkých dostupných 
potenciálnych klientov. Je to 
správna cesta, alebo by ste 
navrhli niečo efektívnejšie?
Ja som sa nechal inšpirovať mode-
lom, ktorý v USA funguje už 200 ro-
kov, a to sú komunitné banky. Tieto 
sa zameriavajú na afinity groups, 
teda na ľudí, ktorých niečo spája. 

Akú pozíciu v tomto procese 
zaujímate a prečo ste sa vlastne 
rozhodli venovať svoju energiu 
a čas tomuto projektu?
Možno je to preto, lebo som veľký 
fanúšik spoluprác, komunít a pre-
pájania ľudí. Už pred 10 rokmi som 
spoluzakladal prvý coworkingový 
priestor na Slovensku a potom aj 
prvý slovenský fintechový akcele-
rátor. Niekedy mám pocit, že 1 + 1 
nie sú 2, ale 3. A preto čím viac zau-
jímavých nápadov a myšlienok pri-
nesieme na Slovensko, tým väčšiu 
šancu máme, že prídeme na niečo 
naozaj zaujímavé a zmysluplné. Na 
slovenský trh sa nepozerám ako na 
finálny trh. Snažím sa pozerať ďalej 
za obzor. 

Práca s množstvom dát

Spomenuli ste, že naše 
bankovníctvo je na vysokej 
úrovni. Kam sa ešte môže 
uberať z pohľadu finančných 
technológií?
Stále je tu priestor na zlepšovanie 
sa. Priamo v bankovníctve si viem 
predstaviť, že banky budú pomáhať 
ľuďom mať lepšie finančné zdravie 
na základe aktuálnych dát a individu-
álnych potrieb každého človeka. Na 
základe vzorcov míňania budú vedieť 
predpovedať a pomáhať človeku robiť 
zodpovednejšie rozhodnutia tak, aby 
mal pokryté krátkodobé aj dlhodobé 
ciele. Ďalšou oblasťou je napríklad 
rozumné a neutrálne finančné pora-
denstvo. To je niečo, čo na Slovensku 
stále úplne nefunguje. Práve tu vidím 
priestor na zlepšenie za pomoci vyu-
žitia umelej inteligencie. Aby nám na-
ozaj dobre poradil niekto nestranný, 
kto pracuje s dátami nie 500, ale po-
vedzme 500-tisíc klientov. Aby nám 
poradil, ako máme efektívne spra-
vovať svoje financie, ako sa máme 
zlepšovať v investovaní, či sme si ne-
kúpili príliš drahé alebo nevýhodné 
finančné produkty, alebo či nemáme 
poistenie, ktoré vôbec nepotrebuje-
me. Skrátka v oblasti finančného po-
radenstva je tu obrovský priestor na 
zlepšovanie sa. 

Vo financiách je 
dôležité nechať si 

poradiť, napríklad od 
umelej inteligencie.

Vizionári hovoria, že banka 
budúcnosti prenechá prácu 
s dátami a zmluvami, vlastne 
všetko, čo funguje akoby skryté 
v pozadí, externým spoločnostiam. 
V rámci EÚ to upravuje európska 
platobná smernica PSD2... 
a banky samotné si ponechajú 
len komunikáciu s klientom 
a predaj produktov. Je toto  
cesta do budúcnosti?
PSD2 je výborný nápad, vynikajúca 
iniciatíva, škoda len, že jej imple-
mentácia do reality neprebehla aj na 
programátorskej úrovni. Na samom 
začiatku sa totiž povedalo, že každá 
banka si ju môže implementovať tak, 
ako chce. To je výhodné pre banku, 
pretože si nastaví procesy tak, aby 
splnila nariadenie smernice a záro-
veň, aby tretiu stranu vpustila do svo-
jich systémov čo najmenej. Chybou 
krásy však je, že tieto systémy nie sú 
navzájom kompatibilné. 

Niektorí futuristi tiež hovoria, 
že moderné fintechy nepružné 
bankové kolosy doslova 
prevalcujú a vymažú z mapy. 
Čo hovoríte na takýto scenár? 
Môže sa stať, že niektoré banky sa 
v budúcnosti stanú „utility provi-
dermi“, ktorí budú poskytovať len 
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Je podnikateľom v oblasti fi-
nančných technológií, spoluza-
kladateľom a CXO globálnej de-
veloperskej firmy Vacuumlabs. 
Je aj EY technologickým pod-
nikateľom roka 2019. Stál pri 
zrode slovenskej startupovej 
scény, keď v roku 2011 spoluza-
ložil coworking The Spot, ktorý 
opätovne otvoril v nových 
priestoroch Skyparku v roku 
2021. Skúsenosti s biznis deve-
lopmentom načerpal aj počas 
svojej stáže v Silicon Valley. 
Technologická firma Vacuum-
labs poskytuje fintech riešenia 
pre viac ako 60 klientov, od San 
Francisca, cez Londýn, Berlín, 
Dubaj, Hongkong až po Tokio. 
Medzi najzaujímavejšie projek-
ty patrí vytvorenie digitálnej 
banky v Hongkongu, online 
kalkulačky na výpočet uhlíko-
vej stopy pre fintech Doconomy 
alebo kryptopeňaženky Yoroi 
pre Cardano. 
Vacuumlabs v spolupráci so 
Slovenskou FinTech asociáciou 
a Mastercard založil FinTech 
Hub, ktorého cieľom je poskyt-
núť kompletné poradenstvo 
startupom a scaleupom z celé-
ho sveta, ktorí si svoje služby 
môžu odskúšať v krajinách V4. 
Vacuumlabs má v súčasnosti 
viac ako 290 kolegov po celom 
svete, do konca tohto roka plá-
nuje pritiahnuť do svojich ra-
dov ďalších 150 talentov. 

Kto je
Matej Ftáčnik

inak ako poisťovne u nás. Po uza-
tvorení poistnej zmluvy si z klien-
tom zaplateného poistného berie 
len „fleet management fee“, čiže 
niečo ako poplatok za správu. Zo 
100 zaplatených dolárov to robí po-
vedzme 10 %. To však nie je všet-
ko. Ak počas roka nenastane žiad-
na poistná udalosť, na konci roka 
si klient môže vybrať charitu, do 
ktorej to svoje poistné presmeruje. 
Som z toho nadšený, rovnako ako 
ľudia, ktorí to už vyskúšali. Toto je 
trend, ktorý má potenciál rozšíriť 
sa ďalej. 

Spomínali ste, že poistenie 
budúcnosti bude stáť na 
zbere a analýze množstva 
dát. Na Slovensku je jednou 
z najčastejších debát na 
sociálnych sieťach riešenie 
otázky možného zneužitia 
osobných údajov a informácií.
Pre mňa je táto obava vcelku hu-
morná, pretože ľudia práve na so-
ciálnych sieťach „zdieľajú“ toľko 
osobných dát, že akýkoľvek strach 
o svoje súkromie je neodpodstat-
nený. Navyše ľudia posúvajú aj zá-
sadné informácie o sebe do neregu-
lovaného priestoru, pričom oblasť 
poisťovníctva a bankovníctva je 
priestor regulovaný, kde tieto inšti-
túcie postupujú veľmi citlivo a bez-
pečne podľa striktných pravidiel.

Neexistujú takmer  
žiadne hranice

Vráťme sa späť k téme fintechové 
spoločnosti a možnosti ich 
uplatnenia sa na trhu. Ako sa  
môže slovenská firma stať 
partnerom napríklad spoločnosti 

Mastercard, ktorá má prístup 
k miliardám bankových účtov 
klientov po celom svete? 
Mastercard nie je jediná gigantická 
spoločnosť, s ktorou spolupracu-
jeme. Robíme aj s Amazonom, či 
inými inštitúciami so svetovou pô-
sobnosťou. Je to o tom, že takáto 
spoločnosť začína podnikať v ma-
lom, buduje si dôveru u svojich 
partnerov a postupne expanduje 
na domácom a potom aj zahranič-
nom trhu. Práve Mastercard je pre 
nás prirodzená voľba na spoluprácu, 
pretože táto spoločnosť je dlhodobo 
otvorená pre spoluprácu s menšími 
inovatívnymi firmami.

Pôsobenie vašej spoločnosti teda 
nie je obmedzené hranicami 
tohto štátu. Existujú vôbec nejaké 
hranice, ktoré vás limitujú?
Naše pôsobenie vo svete je naozaj 
globálne. Pre nás je najzaujíma-
vejšia juhovýchodná Ázia. Je to 
obrovský región s množstvom ino-
vácií v digitálnom bankovníctve. Je 
tam dostatok peňazí pre inovácie 
a tiež priestor pre experimento-
vanie. Prioritne sa orientujeme na 
regióny, v ktorých máme fyzické 
pobočky, a tie sú okrem Európy 
napríklad v Hongkongu či v New 
Yorku. 

Podieľate sa na zmene 
finančného sveta. Ako vidíte 
jeho budúcnosť v horizonte 
najbližších 5 až 10 rokov?
Vývin finančných technológií vo 
svete je na rôznej úrovni. Niekde 
je „zaseknutý“ na úrovni 60. rokov 
minulého storočia, inde sú to roky 
90-te alebo súčasnosť a v Číne je to 
druhá polovica 21. storočia. To, na 
čo by sme sa mali v Európe pripra-
viť, je prijatie cenovej regulácie pre 
kryptomeny a kryptobankovníctvo. 
To by mohlo prísť relatívne rýchlo, 
v horizonte piatich rokov. A potom 
je to množstvo inovácií počnúc tvá-
rovou biometriou, platením úsme-
vom, riešenie finančných operácií 
hlasom alebo investovanie na zák-
lade osobných preferencií.

Buď je to profesia, záujmy, miesto 
pre život, alebo čokoľvek iné. V USA 
existuje približne 12-tisíc takýchto 
komunitných bánk. A my sme vzali 
tento koncept a preniesli ho do 21. 
storočia. Tá afinita už nebola geogra-
fická ani o zamestnaní či záujmoch, 
a už vôbec nesmerovala na vekové 
skupiny (mileniáli, generácie X, Y, Z – 
pozn. red.), ale zamerali sme sa na to, 
čo ľudí spája do komunity. 

Vy ste si ako cieľovú skupinu 
vybrali LGBT komunitu a pre 
ňu ste vybudovali banku.  
Ako funguje?
Na začiatku sme si povedali, že ak 
chceme pomôcť nejakej komunite, 
musíme začať od pomoci s finan-
ciami. Zistili sme, že 30-miliónová 
LGBT komunita má v USA drahšie 
hypotéky ako bežná populácia, do-
stupnosť úverov pre ňu je horšia, 
nižšia je finančná gramotnosť... 
Preto som vytvoril afinitnú čisto di-
gitálnu platformu s názvom Daylight, 
ktorá rozumie potrebám a pomáha 
ľuďom tejto komunity. 

Ako dlho trvá vybudovať a uviesť 
do života takúto banku?
V decembri 2020 sme spustili prvú 
beta verziu (testovaciu – pozn. red.), 
pričom od prvotného nápadu až po 
spustenie projektu prešlo necelých 
deväť mesiacov. Naši klienti dnes 
majú k dispozícii bankový účet a ban-
kovú kartu. Mimochodom, na tej 
karte nie je zobrazená dúha, je žltá. 
Nechceli sme totiž, aby nás verejnosť 
vnímala ako podnikateľov zamera-
ných na „dúhovú cieľovku“. Chceme 
zostať autentickí, aby nás okolie bra-
lo ako banku, ktorá chce riešiť reálne 
problémy tejto komunity. 

potrebné byť opatrný, pretože ta-
kýchto mien je dnes na trhu veľa, 
a nie všetky sú korektné. 

Poisťovníctvo čakajú  
veľké zmeny

Poisťovníctvo na Slovensku, hoci 
aj v ňom sa presadzujú inovácie, 
pôsobí príliš tradične až 
konzervatívne. Nielen z pohľadu 
poskytovania poistných 
služieb, ale aj samotných 
poistných produktov. Črtajú 
sa nám aj v tejto oblasti nejaké 
progresívnejšie riešenia? 
V zahraničí vidíme tri relevantné po-
isťovnícke trendy. Ten najdôležitejší 
je – poďme byť múdrejší a efektívnej-
ší cez dáta. Priznajme si, že mať pro-
dukt one size for all – jedna veľkosť 
pre všetkých – to už nie je dlhodobo 
udržateľné. Aj preto, lebo poistné 
produkty majú šancu byť persona-
lizované. Na to však bude potrebné 
získať dostatok dát o klientovi, jeho 
živote a preferenciách.

A tie zvyšné dva trendy?
Druhým je, že ľudia by sa už nemali 
poisťovať na dlhé obdobie dopredu, 
ale vtedy, keď sa sami rozhodnú, že 
to potrebujú. Tretím trendom je, že 
klient nebude potrebovať kontakt 
s poisťovacím agentom, ale všetko 
podstatné si dokáže vybaviť digitálne. 
Bonusovým momentom je férovosť 
a transparentnosť poisťovania. Dnes 
totiž poisťovne fungujú v móde my 
verzus zákazníci. Pretože čím menej 
poistných udalostí potvrdia, tým viac 
peňazí im zostane, a naopak. 

Existujú aj iné poistné modely, 
ako sme zvyknutí na Slovensku? 
Spomeniem napríklad poisťovňu 
Lemonade, ktorá funguje úplne 

Možnosti existujú aj  
na Slovensku

Vidíte nejaký podobný priestor na 
realizáciu aj na slovenskom trhu?
Určite áno. Som veľký fanúšik ino-
vatívneho SME bankingu, teda 
bankovníctva pre malé a stredné 
podniky, a verím, že niečo podobné 
by sa dalo spustiť aj v našom regió-
ne. Hlavne ak si uvedomíme, že tu 
máme asi 380-tisíc živnostníkov 
a približne 280-tisíc malých firiem, 
ktoré majú do 10 zamestnancov. 
V rámci Slovenska je to obrovská 
skupina, ktorá by si zaslúžila mať 
k dispozícii niečo viac ako dnešný 
predražený podnikateľský účet.

Ďalej spomeniem „salary finance“. 
Vďaka nemu by sa mohlo podariť 
očistiť lokálny trh od finančných žra-
lokov, ktorí klientom poskytujú úve-
ry so šialene vysokými úrokmi. A, na-
opak, prostredníctvom inovatívnych 
technológií dať ľuďom prístup k pe-
niazom, ktoré si už de facto zarobili, 
aby si mohli dopriať nákupy ešte pred 
tým, ako im tieto prostriedky prista-
nú na účte. Dôležité je nájsť balans 
tak, aby to riešenie bolo win-win pre 
banku aj pre občana.
 
Čoraz častejšie sa hovorí 
o príchode digitálnej meny, 
ktorá by mala nahradiť tú 
súčasnú. Tradicionalisti hovoria, 
že je to nemožné. Progresívni 
vedci tvrdia, že je to aj vzhľadom 
na pandemickú situáciu vo svete 
nevyhnutnosť. Čo hovoríte vy? 
Začnime tým, že ak má niekto pe-
niaze uložené v banke, tak už te-
raz má k dispozícii digitálnu menu. 
Garantom bezpečnosti sú vlády 
a Európska centrálna banka (ECB). 
Digitálne meny, alebo dnes krypto-
meny, sú vlastne to isté, akurát nie 
sú chránené ECB, ale algoritmom, 
ktorý je nepodplatiteľný, ktorý sa 
nedá oklamať, a ktorý funguje bez 
ohľadu na politickú či inú situáciu. 
Za mňa sú digitálne meny inou, ale 
možno aj bezpečnejšou formou ulo-
ženia peňazí. Samozrejme, aj tu je 

Poistné produkty 
budúcnosti budú 
personalizované.

Mali by sme sa 
pripraviť na prijatie 

cenovej regulácie pre 
kryptomeny.

LÍDRI · Stál pri zrode slovenskej startupovej scény, založil digitálnu banku, fascinuje ho fintech Stál pri zrode slovenskej startupovej scény, založil digitálnu banku, fascinuje ho fintech · LÍDRI

Digitálnu menu 
využíva každý, kto má 
svoje peniaze uložené 

v banke.
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POISTNÝ TRH KLESOL,
NAJVIAC SA PREPADLO  

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

POISŤOVNE · V budúcnosti sa očakáva, že Slovensko dosiahne rast poistného na úrovni 3,4 % ročne

kapitálového životného poistenia, 
ktoré sa podľa predbežných úda-
jov za poisťovne so sídlom na 
Slovensku vo štvrtom kvartáli 

Prepad kapitálového
životného poistenia
Predpísané poistné (v hrubej 
výške) v životnom poistení na 
Slovensku vlani kleslo o 4,35 %. 
Ide o údaje z individuálnych úč-
tovných závierok, ktoré slovenské 
poisťovne a pobočky poisťovní 
iných členských štátov pôsobiace 
na Slovensku predložili Národnej 
banke Slovenska (NBS). Podľa 
Slovenskej asociácie poisťovní 
(SL ASPO) minuloročný pokles 
poistného ovplyvnili viaceré sku-
točnosti. Prvou z nich je pokles 

2020 medziročne prepadlo o 16 %. 
„Príčinou je dlhodobý pokles úro-
kových sadzieb. Niektoré poisťov-
ne výrazne obmedzili, či dokonca 
úplne zastavili, predaj kapitálové-
ho poistenia,“ vysvetľuje mana-
žér pre ekonomiku SLASPO Jozef 
Bachniček.

Druhou príčinou je pokles poiste-
ní spojených s investičnými fond-
mi (UL poistenia), ktoré podľa 
predbežných údajov za poisťovne 
so sídlom na Slovensku vo štvr-
tom kvartáli 2020 medziročne 

Poistný trh na Slovensku vlani klesol o 2,37 %. Za negatívnym vývojom 
je pokles životného poistenia, ktoré sa prepadlo až o 4,35 %. Naopak, 
poistenie v segmente majetku v minulom roku pokleslo iba mierne 
o 0,26 %. Dôvodmi výraznejšieho prepadu životného poistenia sú 

podľa Slovenskej asociácie poisťovní obmedzenie predaja kapitálového 
poistenia, opatrnosť, finančné problémy ľudí či neochota klientov 
stretávať sa so sprostredkovateľmi počas pandémie koronavírusu.

Autor: Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Kapitálové  
životné poistenie  

sa medziročne 
prepadlo o 16 %.

motorových vozidiel, ktoré podľa 
predbežných údajov za poisťovne 
so sídlom na Slovensku medzi-
ročne vzrástlo. Povinné zmluvné 
poistenie (PZP) vo štvrtom kvar-
táli minulého roku narástlo o 3 % 
a havarijné poistenie sa zvýšilo 
o 5 %,“ spresňuje J. Bachniček.

Poisťovniam dočasne 
klesli poistné náklady
Najmä v druhom štvrťroku minu-
lého roka kvôli opatreniam proti 
šíreniu koronavírusu a výrazne 
nižšej mobilite poisťovne pôsobia-
ce na slovenskom trhu zazname-
nali krátkodobý pokles nákladov 
na poistné plnenia. U životného 
poistenia náklady poisťovní klesli 
o 8,98 %, v prípade poistení ma-
jetkového segmentu to bolo až 
o 10,36 %. „Pokles nákladov na 
poistné plnenia, najmä pri poistení 

V budúcnosti sa očakáva, že Slovensko dosiahne rast poistného na úrovni 3,4 % ročne · POISŤOVNE

klesli o 8 %. Dôvodom sú podľa 
neho finančné problémy ľudí po-
čas pandémie, ktorí neboli veľmi 
naklonení uzatváraniu dlhodo-
bých investícií v podobe bežne 
plateného UL poistenia. Klesli aj 
jednorazovo platené poistenia, 
keďže pandémia spôsobila prudké 
pohyby na finančných trhoch, kde 
vznikla neistota, ktorá sa preta-
vila do väčšej opatrnosti klientov 
pri vyšších investíciách. „S pandé-
miou bola spojená aj veľmi silná 
neochota klienta stretávať sa so 
sprostredkovateľom a argumen-
tácia v online priestore pri život-
ných poisteniach nemusí byť do-
stačujúca,“ hovorí J. Bachniček. 

Zamerali sa na rizikové
poistenia a pripoistenia
Väčšina poisťovní sa v životnom 
poistení už dlhšie zameriava viac 
na rizikové poistenia a pripoiste-
nia. „Tieto čisto rizikové produkty 
však majú zvyčajne nižšie poistné 
než poistenia kapitálové a inves-
tičné (UL), preto aj ich medzi-
ročný nárast o 10 % vo štvrtom 
kvartáli minulého roku iba znížil 
celkový pokles životného poiste-
nia,“ približuje poistný odborník. 

Aj poisťovňa Union sa v súlade 
s jej dlhodobou stratégiou vla-
ni sústredila výhradne na predaj 
rizikovo orientovaných produk-
tov so širokou škálou pripoiste-
ní v oblasti životného poistenia. 
„Preto sme prestali ponúkať dô-
chodkové poistenia, ktoré sú sú-
časťou druhého dôchodkového 

Poisťovne sa už dlhšie 
zameriavajú viac  

na rizikové poistenia  
a pripoistenia.

piliera,“ opisuje hovorkyňa po-
isťovne Union Beáta Dupaľová 
Ksenzsighová.

Podľa je j  slov chce poisťovňa 
v najbližších rokoch výraznejšie 
posilniť rast v jednotlivých stra-
tegických druhoch a segmentoch 
poistenia pomocou kľúčových 
oblastí,  akými sú online pois-
tenie a digitalizácia predajných 
a administratívnych procesov. 
Tento trend je viditeľný prakticky 
u všetkých hráčov na našom po-
istnom trhu. 

Neživotnému poisteniu 
pomohlo poistenie áut
Predpísané poistné (v hrubej 
výške) v neživotnom poistení na 
Slovensku v minulom roku kleslo 
len o 0,26 %. „Výraznejšiemu po-
klesu zabránilo najmä poistenie 

Druh poistenia 2019 2020 2019/2020 2019/2020

Životné poistenie 1 288 701 € 1 232 652 € – 56 049 € – 4,35 %

Neživotné poistenie 1 211 327 € 1 208 127 € – 3 200 € – 0,26 %

Priame predpísané 
poistné spolu 2 500 028 € 2 440 779 € – 59 249 € – 2,37 %

Predpísané poistné v hrubej výške

Zdroj: SLASPO, údaje sú v tisícoch eur
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počet vozidiel bez zákonného pois-
tenia a čoraz viac aj vývoj náhrad 
v oblasti nemajetkovej ujmy.

Budúcnosť závisí od 
priebehu pandémie
Ďalší vývoj poistného sektora 
v tomto roku je podľa SLASPO 
zatiaľ ťažké predpovedať. „Údaje 
od členov SLASPO naznačujú ďal-
ší pokles predpísaného poistného 
v roku 2021, ale všetko bude zá-
visieť od vývoja pandémie koro-
navírusu, či a v akej sile sa objavia 
ďalšie jej vlny, koľko ľudí sa napo-
kon dá zaočkovať a ako účinné sa 
ukážu súčasné vakcíny pri nových 
mutáciách vírusu,“ dodáva na zá-
ver J. Bachniček. Podľa Globálnej 
správy o poisťovníctve 2021 sú vy-
hliadky do budúcnosti slovenského 
poisťovníctva už optimistickejšie, 
pretože v nasledujúcom desaťročí 
sa očakáva, že Slovensko dosiahne 
zdravý rast poistného na úrovni 
3,4 % ročne.

Krátkodobý pokles 
nákladov na poistné 

plnenia bol len 
jednorazový jav.

POISŤOVNE · V budúcnosti sa očakáva, že Slovensko dosiahne rast poistného na úrovni 3,4 % ročne

Druh poistenia 2019 2020 2019/2020 2019/2020

Životné poistenie 848 086 € 771 901 € – 76 185 € – 8,98 %

Neživotné poistenie 648 066 € 580 941 € – 67 125 € – 10,36 %

Náklady na poistné 
plnenia spolu (bez 
aktívneho zaistenia)

1 496 153 € 1 352 843 € – 143 310 € – 9,58 %

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

Náklady na poistné plnenia na slovenskom trhu v rokoch 2016 až 2020

Zdroj: SLASPO, údaje sú v tisícoch eur

Zdroj: SLASPO, údaje sú v miliónoch eur
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a prípadne upraviť či navýšiť ceny 
pre vodičov spôsobujúcich opako-
vane poistné udalosti,“ zdôrazňuje 
poistný odborník. Podľa jeho slov 
má na cenu PZP vplyv aj zvýšenie 
priemernej škody na zdraví, vysoký 

motorových vozidiel, v minulom 
roku predstavoval len jednorazový 
jav. Po zrušení pandemických opat-
rení náklady na poistné plnenia pri 
poistení motorových vozidiel u PZP 
aj havarijného poistenia opäť stú-
pajú,“ hovorí J. Bachniček. 

Zároveň dodáva, že ide o poistenia, 
ktoré v rokoch 2016 až 2019 pois-
ťovniam neprinášali takmer žiadny 
zisk, respektíve boli stratové. To 
znamená, že nemožno predpokla-
dať, že by na základe výsledkov 
za minulý rok poisťovne pristúpili 
k plošnému znižovaniu cien pois-
tenia motorových vozidiel. Cenu 
tohto poistenia ovplyvňuje via-
cero faktorov. „Všetky poisťovne 
však analyzujú správanie svojich 
klientov s cieľom znížiť cenu po-
istenia pre zodpovedných vodičov 
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BANKOVÉ SLUŽBY MOŽNO BUDÚ 
POSKYTOVAŤ AJ NEMOCNICE

A POBOČKY SA PRESUNÚ DO KAVIARNÍ

BANKY · Digitalizácia sa prejavuje v komunikácii, prihlasovaní sa do systémov a spracovaní dát

pri platbách cez internet fyzicky pri 
sebe. Pre klientov pripravili aj ďal-
šiu možnosť komunikácie, a to chat 
v internetbankingu. Tatra banka 
uviedla digitálnu kreditnú kartu pre 
fyzické osoby. Podnikatelia si po no-
vom môžu založiť živnostenský účet 
online. Veľkým digitálnym orieškom 
bol odklad splátok. V banke ich sprí-
stupnili v digitálnej podobne v deň 
účinnosti zákona. Klienti prostred-
níctvom online iba potvrdili vyplne-
né formuláre s údajmi. V súčasnosti 
všetky podstatné veci, ako sú zria-
denie účtu, sporenie, investovanie, 
poistenie, žiadosť o spotrebný úver 
či hypotéku, vybaví klient v bankách 
online, najčastejšie cez aplikáciu. Iba 
hypotéku musí „doklepnúť“ osobne 
vlastnoručným podpisom.

Investičné aplikácie
a platby mobilom
Banky sa snažia reagovať na situ-
ácie, ktoré kríza priniesla. Viacerí 
klienti prišli o prácu, prípadne sa 
im výrazne znížili príjmy, na druhej 
strane zatvorené prevádzky, obme-
dzené kontaktné nakupovanie, ale 
aj obavy z možnej nákazy spôsobili 

Banky sa prepli
do online režimu
Digitalizácia sa v bankách aktuálne 
prejavuje v komunikácii, prihlaso-
vaní do systémov, v internet a mobil 
bankingu, ale aj v produktoch či vo 
vnútorných procesoch a v spracovaní 
bankových dát. V praxi sa to prejavu-
je takto: Vo VÚB banke pridali všetky 
kreditné a debetné retailové karty do 
služieb Apple Pay a Google Pay, pri-
niesli identifikované volanie do call 
centra, ktoré skrátilo čas telefoná-
tov. Slovenská sporiteľňa umožňuje 
stretnutie s bankovým poradcom 
online prostredníctvom aplikácie.

V mBank predstavili klientom služ-
bu odkrytie údajov karty, ako sú 
číslo, dátum exspirácie a CVV kód 
v aplikácii. Nemusia ju preto mať 

zvýšený záujem o upratovanie vo 
financiách, šetrenie, plánova-
nie, ale aj investovanie. Finančné 
domy preto priniesli služby, ktoré 
pomáhajú klientom v plánovaní 
vlastných financií, ale aj aplikácie, 

Digitálne investovanie na pár klikov, platby mobilom alebo 
hodinkami, zriadenie sporenia v 2. alebo 3. pilieri prostredníctvom 

virtuálnych stretnutí, digitálna peňaženka či aplikácia, ktorá 
zvládne všetky existujúce finančné operácie, ale aj stretnutie 

s osobným bankárom online z pohodlia domácej obývačky. Banky 
počas pandémie v snahe zostať v spojení so svojimi klientmi, 
ale aj s cieľom uľahčiť im život, prekvapili novinkami, ktoré 

by ešte pred niekoľkými rokmi zneli ako zo sci-fi filmu.

Autor: Magda Švančarková 
Foto: Shutterstock

Odborníci aj tento 
rok očakávajú rušenie 

pobočiek.

Trendom roka 2021 
bude pravdepodobne 
digitálna hypotéka.

Aktuálne sa často skloňuje 
aj výraz digitálne euro. Jeho 
výhodami by bolo okamžité 
uskutočnenie platieb, elimi-
nácia rizík predajcom, že plat-
ba neprebehla, bezpečnosť, 
zníženie nákladov. „Vlastná 
digitálna mena nám môže 
v budúcnosti pomôcť zlepšiť 
účinnosť menovej politiky, 
a tým efektívnejšie pomáhať 
ľuďom,“ objasňuje riaditeľ 
odboru výskumu NBS Martin 
Šuster. Projekt je zatiaľ v prí-
pravnej fáze, a o tom, či sa 
bude realizovať, rozhodne 
Európska centrálna banka 
v polovici roka 2021.

Z prieskumu Národnej ban-
ky Slovenska vyplýva, že 
naše finančné domy stále 
majú značné rezervy v za-
vádzaní nových technológií. 
Digitalizácia má najčastejšie 
uplatnenie v oblasti dátové-
ho spracovania, platobných 
službách, online onboardin-
gu klientov a v zjednodušení 
komunikácie s klientmi, no 
len minimálny počet subjek-
tov na slovenskom finanč-
nom trhu dnes reálne využíva 
umelú inteligenciu na účely 
prevencie voči podvodom 
a tiež na algoritmické riade-
nie portfólia.

Digitálne euro prinesie
okamžité platby

Technologické rezervy

dokázala znížiť náklad z 300 na 10 
amerických dolárov,“ vysvetľuje 
finančný analytik OVB Allfinanz 
Marián Búlik s tým, že takýto trend 
by mohol doraziť aj na Slovensko. 
„Banky budú skôr slúžiť ako konzul-
tačné a predajné miesta a menej ako 
bežné pobočky s pokladňami, kam si 
ľudia chodia vkladať a vyberať hoto-
vosť,“ analyzuje riaditeľ Finančného 
kompasu Maroš Ovčarik s tým, že 
banky budú mať stále svoje poboč-
ky. Vo svete financií je to aj o dôvere, 
ľudia jednoducho veria banke, ak ju 
môžu aj navštíviť.

vďaka ktorým mohli začať inves-
tovať aj bežní ľudia s nižšími príj-
mami. Investovanie minimálnych 
súm, okolo 20 eur, či rôzne formy 
investičných sporení na pár klikov, 
spustili mimoriadny záujem o tieto 
služby. „Priemerný mesačný počet 
investičných sporení otváraných cez 
digitálne kanály sa zvýšil o 90 %,“ 
približuje hovorkyňa Tatra banky 
Zuzana Žiaranová.

Klienti oceňujú najmä bezkontakt-
né platby. Viaceré banky si doplnili 
portfólio služieb a okrem klasickej 
platobnej karty zaviedli aj platby 
mobilom (Apple Pay, Google Pay) 
a hodinkami (Garmin Pay, Fitbit 
Pay). V mBank platí mobilom 20 % 
klientov. Banky však sľubujú, že di-
gitálne novinky pribudnú aj tento 
rok. „Nedávno sme predstavili na-
šim klientom s telefónmi Huawei 
aplikácie pre ich ekosystém. V pr-
vom polroku by sme radi preniesli 
chat aj do mobilnej aplikácie,“ ho-
vorí vedúci rozvoja mobilného a in-
ternetového bankovníctva mBank 

Lukáš Kiac. Trendom roka 2021 
bude pravdepodobne digitálna hy-
potéka. Hypotéka, ktorú vybavíte 
so všetkými potrebnými papiermi 
z pohodlia svojho domova. Klient 
ju však musí, podľa zatiaľ platného 
legislatívneho rámca, podpísať v po-
bočke. Či sa aj táto činnosť prenesie 
do online sveta, ukáže budúcnosť.

Budú mať tradičné
banky ešte zmysel?
Podľa údajov Svetového ekonomic-
kého fóra až 80 % firiem urýchľuje 
procesy, aby zaviedli nové techno-
lógie. V praxi to znamená aj väčšie 
pohodlie či úsporu času klientov. 
Podľa štatistík UniCredit Bank 
len používaním mobilnej aplikácie 
priemerný používateľ ušetrí ročne 
štyri hodiny svojho času namiesto 
toho, aby dvanásťkrát navštívil po-
bočku. Globálnym trendom ban-
kovníctva v súčasnosti je reduk-
cia nákladov. Odborníci aj tento 
rok očakávajú rušenie pobočiek. 
Možné sú však aj impulzy zo za-
hraničia, kde dochádza k spájaniu 
pobočiek napríklad s kaviarňami. 
Banky tu tiež ponúkajú svoje služ-
by cez tretích poskytovateľov, ako 
sú napríklad univerzity, nemocnice, 
aerolinky alebo obchody. Bankám 
to šetrí najmä financie.

„Výsledkom je dramatická reduk-
cia nákladov na akvizíciu klienta. 
Napríklad americká BankMobile 

Digitalizácia sa prejavuje v komunikácii, prihlasovaní sa do systémov a spracovaní dát ·  BANKY
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POISŤOVNE VYMÝŠĽAJÚ  
NOVÉ NETRADIČNÉ POISTENIA.

ZAMERIAVAJÚ SA NA 
 KONKRÉTNE SKUPINY KLIENTOV

POISŤOVNE · Poisťujú málo jazdiace autá, zlé manažérske rozhodnutia, a dokonca aj stres a vyhorenie

obyvateľstva, a fakt, že mnoho ľudí 
pracuje z domu a svoje autá využíva-
jú málo alebo takmer vôbec. Cieľom 
poistenia málo jazdiacich vozidiel je 
odľahčiť klientov, ktorí môžu mať 
v tomto čase isté finančné problémy, 
alebo zmenili svoje spotrebiteľské 
správanie. „Povinné zmluvné poiste-
nie (PZP) sa u nás dá platiť aj podľa 
toho, koľko klient najazdí. Kto jazdí 
menej, aj menej zaplatí,“ približuje 
špecialistka externej komunikácie 
a hovorkyňa Union poisťovne Beáta 
Dupaľová Ksenzsighová.

Zisťovali sme, ktoré aktuálne do-
stupné poistenia sú zamerané 

na vybrané skupiny klientov ale-
bo na ich špecifické požiadavky či 
potreby. Poisťovne prišli so zau-
jímavou ponukou poistení, a my 
vám o nich prinášame jednoduché 
a prehľadné zhrnutie. 

Poistenie málo 
jazdiacich vozidiel 
Poisťovňa Union reagovala na sú-
časnú pandemickú situáciu, s kto-
rou súvisí omnoho nižšia mobilita 

V praxi klienti jednoducho zaplatia 
za PZP podľa najazdených kilo-
metrov. „Po tom, ako si vodič vy-
počíta cenu PZP na webe, uzatvorí 
zmluvu, odfotí aktuálny stav kilo-
metrov na svojom odometri a cez 
aplikáciu už len odošle fotografiu 
poisťovni,“ opisuje B. Dupaľová 
Ksenzsighová. Zvyšok je veľmi 
jednoduchý. Tri dni pred výro-
čím poisťovňa vodiča vyzve, aby 
jej cez aplikáciu odoslal aktuálny 
stav najazdených kilometrov. „Ak 
bude tento nájazd nižší ako 5-tisíc 
kilometrov, pre vodiča sa nič ne-
mení. V prípade, že vodič najazdí 
viac ako 5-tisíc kilometrov, doplatí 
výšku zľavy,“ vysvetľuje hovorky-
ňa poisťovne Union. Zároveň do-
dáva, že napríklad trojčlenná ro-
dina z Humenného, ktorá vlastní 

Súčasné náročné obdobie inšpiruje viaceré poisťovne, aby reagovali na 
aktuálne zmeny v životoch ľudí a prispôsobovali im aj svoje nové typy 
poistenia. Produktoví manažéri tak čoraz viac cielia na užšie skupiny 

obyvateľov, aby dokázali plniť aj špecifickejšie požiadavky svojich klientov. 

Autor: Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Kto menej jazdí,  
ten aj menej zaplatí 

na poistnom.

manažérov v spoločnosti, pričom 
sa poistenie vzťahuje predovšet-
kým na finančné škody, ktoré by 
tieto osoby mohli spôsobiť spoloč-
nosti svojimi prípadnými nespráv-
nymi rozhodnutiami. Poistením 
„nail to nail“ sa poisťujú umelec-
ké diela na dočasných výstavách. 
„Toto poistenie sa uzatvára na kry-
tie rizík spojených s umeleckými 
dielami na výstave, ako sú krádež, 
vandalizmus, požiarne riziká, ale 
aj na krytie manipulácie a prepra-
vy týchto diel na miesto výstavy 
a späť, vrátane nakladania a vy-
kladania týchto diel,“ vymenúva 
špecialistka externej komunikácie 
poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Medzi ojedinelé patrí aj poiste-
nie „hole in one“ pre golfistov. 

Poisťujú málo jazdiace autá, zlé manažérske rozhodnutia, a dokonca aj stres a vyhorenie · POISŤOVNE

auto značky Toyota, určené najmä 
na nákupy alebo víkendové jazdy, 
môže ročne ušetriť až 35 eur. 

Kybernetické riziká
Poisťovňa Colonnade ponúka dve 
zaujímavé špecifické poistenia. 
Poistenie notebookov na  „home of-
fice“ aj s príslušenstvom reaguje na 
to, že množstvo ľudí dnes pracuje 
z domu. Poistenie nahradí poškode-
nie alebo zničenie notebookov s prí-
slušenstvom ako následok poliatia, 
pádu, krádeže z auta či bytu, alebo 
elektronického rizika, ako je naprí-
klad skrat. Toto poistenie kryje aj 
náklady na obnovu poškodených 
alebo stratených dát zo záložného 
zariadenia. Je možné uzatvoriť ho 
z pohodlia domova na diaľku zapla-
tením na 3, 6 alebo 9 mesiacov, bez 
nutnosti podpisu zmluvy. 

Z poistení kybernetických rizík je 
tu možnosť vybrať si buď komplet-
né poistenie kybernetických rizík 
– Poistenie Cyber, prípadne odvo-
denú užšiu verziu krytia – Poistenie 
GDPR. Podľa upisovateľa poistného 
rizika poisťovne Colonnade Ivana 
Hollého vzniklo toto poistenie 
v roku 2018 ako reakcia na základ-
né potreby spojené s implementá-
ciou nariadenia GDPR na zvýšenie 
stupňa ochrany a prevencie pred 
zneužitím osobných údajov klientov, 
obchodných partnerov a zamest-
nancov všetkých spoločností.

Právna ochrana 
V poisťovni Wüstenrot je asi najvidi-
teľnejším netradičným typom poiste-
nia poistenie právnej ochrany. Vďaka 
tomuto poisteniu môžu mať klienti 
profesionálneho právnika po telefóne 

Špeciálnu pozornosť 
si zaslúžia domáce 

počítače a notebooky. 

24 hodín denne, 7 dní v týždni, každý 
deň v roku. Súčasťou poistenia je pri 
dopravnej nehode v zahraničí naprí-
klad aj operatívne telefonické tlmo-
čenie pri komunikácii s políciou či 
svedkami nehody. „V takom rozsahu 
a nastavení ho nikto na slovenskom 
trhu neponúka. O jeho atraktívnosti 
svedčí, že aj počas minulého roka stú-
pol záujem o toto poistenie o 45 %. 
Samozrejme, s nárastom záujmu 
stúpa tiež počet poistných udalostí,“ 
tvrdí hovorca poisťovne Wüstenrot 
Tomáš Ferenčák.

Rozhodnutia manažérov, 
umenie aj golfový úder
Za týmito tromi poisteniami s exo-
tickými názvami stojí poisťovňa 
Uniqa. „D&O“ poisťuje zodpo-
vednosť štatutárov, ale aj iných 
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V súčasnosti sa toto poistenie 
kvôli pandemickej situácii neuza-
tvára, pričom ide o veľmi špecific-
ké poistenie využívané na golfo-
vých turnajoch. „V rámci týchto 
turnajov poskytujú organizátori 
zvyčajne rôzne vecné ceny v prí-
pade, že sa hráčovi podarí úder 
,hole in one‘. Organizátor si môže 
teda poistiť, že ak padne tento 
úder, poisťovateľ bude znášať 

seniorov zamerané na krytie úrazov 
a ochorení, na ktoré sú ľudia vo vyš-
šom veku náchylnejší. „Ako bonus 
k poisteniu získavajú seniori aj uži-
točný príspevok na nákup výživo-
vých doplnkov, rehabilitáciu či na 
prenájom a zapožičanie zdravotníc-
kych pomôcok. Všetky poistenia pre 
seniora je možné dojednať na poiste-
né obdobie až do dovŕšenia 85 rokov,“ 
tvrdí hovorkyňa poisťovne. Zároveň 
poukazuje na to, že v prípade vážne-
ho úrazu alebo choroby pre seniorov 
sú veľkou pomocou aj asistenčné 
služby, ktoré pomôžu s bežnými prá-
cami v domácnosti, so starostlivos-
ťou o domáce zviera, s nákupmi bež-
ných domácich potrieb a s mnohými 
ďalšími činnosťami.

Stres, vyhorenie 
či infekčné ochorenia
Životné poistenie vytvorené na 
mieru vybraným profesiám patrí 
t iež medzi  osobité poistenia , 
pretože kryje aj špeciálne riziká 
priamo súvisiace s výkonom po-
volania. Zohľadňuje faktor stresu, 
vyhorenia, sedavého zamestnania 
či v prípade zdravotníckych pra-
covníkov riziko nákazy infekčným 
ochorením. Súčasťou je aj nárok 
na preplatenie príspevku na pre-
venciu, ktorý je navrhnutý pres-
ne pre potreby daného segmentu. 
Poistiť sa preto môžete v troch 
profesijných oblastiach, ktorými 
sú energický manažér a právnik, 
ochranca zdravia a počítačový 
mág. Do týchto troch oblastí však 
spadá podstatne širšia škála rôz-
nych povolaní. 

Životné poistenie  
musí byť vytvorené 
doslova na mieru 

klientovi.

náklady na zakúpenie ceny, pri-
čom najčastejšie ide o motorové 
vozidlo,“ dodáva B. Lipšicová. 

Špecifické poistenia 
Aj poisťovňa Generali má vo svo-
jom portfóliu niekoľko osobitých 
druhov poistenia. Medzi ne nepo-
chybne patrí poistenie pre cyklistov, 
seniorov či cestovné poistenie pre 
študentov pracujúcich ako au-pair. 
Zaujímavé je aj segmentované život-
né poistenie pokrývajúce tri profe-
sijné oblasti, do ktorých spadá via-
cero povolaní. Napríklad poistenie 
vytvorené pre cyklistov kryje krá-
dež, poškodenie či zničenie bicykla, 
ale aj škody, ktoré svojím konaním 
na bicykli spôsobí majiteľ bicykla 
iným. „V rámci poistenia sú non-
stop k dispozícii aj asistenčné služby, 
ktoré v prípade nehody zabezpečia 
odvoz majiteľa bicykla na ošetrenie 
do zdravotníckeho zariadenia, ako 
aj odvoz a opravu bicykla v servi-
se,“ spresňuje hovorkyňa poisťovne 
Katarína Kukurová. 

Poistenie pre seniorov
Špeciálne poistenie predstavuje ži-
votné poistenie vyvinuté pre potreby 

P5037

Generali nezabúda ani na 
študentov, ktorí sa rozhod-
nú vycestovať do zahrani-
čia na študijný či au-pair 
poby t .  Podľa  hovorkyne 
K. Kukurovej toto poistenie 
kryje liečebné náklady, úra-
zové poistenie, poistenie 
zodpovednosti a batožiny 
v rámci Európy alebo mimo 
nej. Študenti sa môžu pois-
tiť na šesť mesiacov alebo na 
celý rok.

Cestovné poistenie 
pre študentov au-pair

POISŤOVNE · Poisťujú málo jazdiace autá, zlé manažérske rozhodnutia, a dokonca aj stres a vyhorenie
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TVÁROVÁ BIOMETRIA SA STÁVA 
NOVÝM ŠTANDARDOM 

VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH

BANKY · V Tatra banke ponúkli tvárovú biometriu už v roku 2014 – trh však na ňu ešte nebol pripravený

vysvetľuje komunikačný manažér 
slovenskej firmy Innovatrics Ján 
Záborský. Táto firma vyvíja biomet-
rické riešenia už viac ako 16 rokov 
a jej klienti sa nachádzajú v takmer 
každej krajine sveta.

Systém správne číta  
a zabraňuje chybám
„Verifikáciu a overenie živosti ešte 
kombinujeme s automatickým rozo-
znávaním textu pre automatizované 
čítanie ID dokumentov a overovaním 
pravosti dokumentov. Výsledkom 
je systém, ktorý dokáže otvoriť 
klientovi účet v banke,“ vysvetľuje 
J. Záborský. Pri vypisovaní údajov 
môže dôjsť k chybám a preklepom, 
pri tvárovej biometrii sa to však ne-
stane. Tento systém využíva naprí-
klad Slovenská sporiteľňa. Okrem 
toho, že je prístupný cez smartfón, 
používa sa aj v bankových pobočkách. 
Ak si prídete otvoriť nový účet, prej-
dete rovnakým postupom, ako keby 
ste si ho otvárali sami cez smartfón.

Technológiu využívajú  
viaceré inštitúcie
Tvárovú biometriu na Slovensku 
využívajú viaceré banky, poisťovne, 
finanční sprostredkovatelia, mobil-
ní operátori, ale aj mestá a obce. 

Používateľov chráni  
pred podvodmi
Napriek tomu, že bežné účty sú 
chránené heslom, stále sa objavujú 
rôzne podvodné praktiky, ako získať 
prístupové údaje od vlastníkov úč-
tov. Môžu to byť podvodné e-maily 
alebo správy, často sa vyskytujú aj 
škodlivé softvéry, ktoré odchytá-
vajú prístupové údaje. Biometrické 
riešenia však takéto podvody neu-
možňujú. Navyše v súčasnom pan-
demickom období pomáhajú bez-
kontaktne riešiť otváranie účtov, ale 
aj ich zakladanie, zmeny v poistných 
zmluvách alebo situácie, ktoré vzni-
kajú pri čerpaní spotrebných úverov. 

„Mnoho bánk a poisťovní zistilo, že 
bez systému vzdialeného zriaďovania 
účtov prichádzajú o potenciálnych 
klientov, a tak hľadajú nové riešenia,“ 

Tatra banka priniesla tvárovú bio-
metriu v roku 2018. Technológia 
umožnila online otvorenie bankové-
ho účtu a získanie bezúčelového úve-
ru novými klientmi. Od roku 2020 

Tvárová biometria prináša používateľom nový komfort 
a poskytovateľom služieb väčšiu istotu, pretože heslá sa dajú 

ukradnúť alebo uhádnuť, no identifikácia vlastnou tvárou sa ukradnúť 
ani uhádnuť nedá. Tvárová biometria je v prostredí slovenských 

finančných inštitúcií čoraz vyhľadávanejšou technológiou.

Autor: Magda Švančarková 
Foto: Shutterstock

Overenie živosti 
kombinujú 

s automatickým 
rozoznávaním textu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa 
v januári 2021 priniesla klientom tvá-
rovú biometriu na aktiváciu mobilnej 
aplikácie. Klienti tejto zdravotnej po-
isťovne doteraz využívali na overenie 
GRID kartu (kartičku s kombináciou 
číselných kódov), alebo navštívili po-
bočku. Po novom sa môžu identifiko-
vať na základe biometrických údajov.

Digitálny operátor Radosť je sú-
časťou telefónneho operátora O2 
a tvárovú biometriu využíva od ok-
tóbra minulého roka na aktiváciu 
SIM karty a platby za služby.

Niektoré zapojené samosprávy 
využívajú technológiu tvárovej bio-
metrie na bežné platby od svojich 
obyvateľov. Systém funguje v spo-
lupráci s PosAmom, volá sa mID 
a umožňuje cez smartfón uhrádzať 
poplatky za psa, smeti či žiadať o ry-
bárske lístky. Občan nepotrebuje po-
čítač s čítačkou na čipový občiansky 
preukaz, stačí len smartfón a občian-
sky preukaz bez čipu.

sa dá otvoriť takýmto spôsobom aj 
živnostenský účet. Len pre zaujíma-
vosť, Tatra banka ponúkla tvárovú 
biometriu klientom už v roku 2014. 
Pôvodne išlo o webový formulár na 
online otvorenie účtu, ku ktorému 
stačilo priložiť fotografiu. Tú ná-
sledne porovnávali s fotografiou 
z občianskeho preukazu. Nápad však 
podľa slov banky predbehol dobu 
a trh naň ešte nebol pripravený.

VÚB banka a UniCredit banka 
využívajú tvárovú biometriu v mo-
bilnom bankovníctve. „Klienti VÚB 
môžu využívať tvárovú biomet-
riu na prihlásenie sa do aplikácie 
v iPhonoch,“ objasňuje PR manažér 
Dominik Miša.

Slovenská sporiteľňa v jarných 
mesiacoch roka 2019 priniesla 

Bežné účty sú 
chránené heslom, 

biometrické riešenia 
však podvádzanie 

neumožňujú.

viacero biometrických riešení. „Vďaka 
biometrii sa vie človek stať klientom 
našej banky aj online bez návštevy 
pobočky, stačí si stiahnuť Georgea 
do mobilu a následne založiť účet, 
sporenie, investovanie, či vziať si 
spotrebný úver,“ reaguje hovorkyňa 
Marta Cesnaková. Tvárovú biomet-
riu využíva aj ich aplikácia mToken 
na potvrdzovanie platieb.

Partners Group SK  ako prvá 
spoločnosť na trhu finančného 
sprostredkovania priniesla začiat-
kom roka 2021 novinku v oblasti 
identifikácie klientov. „Ak klient 
nemá čas navštíviť svojho finančné-
ho sprostredkovateľa, alebo cestuje 
po svete a potrebuje vyriešiť finančné 
otázky vzdialene, tvárová biometria 
významne zjednoduší celý proces po-
skytovania služieb,“ vysvetľuje gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Juraj Juras.

OVB Allfinanz Slovensko zaviedlo 
tvárovú biometriu v máji tohto roku. 
Novinka im umožňuje identifikáciu 
klienta na diaľku. Aktuálne uvažujú 
aj o jej využití na overovanie proto-
kolov a registráciu nových spolupra-
covníkov. „Tvárová biometria je ďal-
ším krokom, ktorý nám umožní náš 
servis ešte viac zefektívniť,“ hovorí IT 
riaditeľ spoločnosti Marek Mihok.

Tvárová biometria potrebuje 
k aktivácii občiansky preukaz 
a selfie fotografiu a, samozrej-
me, smartfón, prostredníctvom 
ktorého overí vašu totožnosť. 
Systém identifikuje používate-
ľa na základe niekoľkých bodov 
na tvári. Algoritmy analyzujú 
veľkosť a tvar očí, nosa, čeľuste, 
lícnych kostí. Systém overuje 
aj takzvanú živosť – či proces 
vykonáva živý človek, alebo ide 
len o fotografiu. Overovaný po-
užívateľ cez kamerový systém 
sleduje pohybujúcu sa hviez-
dičku na obrazovke v rôznych 
pozíciách, na základe čoho 
systém potvrdí, či ide o živú 
osobu. Na záver overí už len 
platnosť občianskeho preukazu 
a totožnosť osoby z databázy 
Ministerstva vnútra SR.

Ako to funguje?

Tvárová biometria je súčasťou 
rozsiahleho „balíka“ biomet-
rických riešení. Technológia 
budúcnosti je už dnes každo-
dennou súčasťou života – odo-
mykanie telefónu, vstup do 
budovy, prechod cez pasovú 
kontrolu, overenie pri vstupe 
do mobilnej bankovej apliká-
cie pomocou odtlačkov prstov, 
hlasové overenie klienta či ove-
renie tváre pri výbere vysokej 
sumy. Hlavný priestor na zjed-
nodušenie života je vo využí-
vaní služieb štátu. Technológie 
overovania identity by vedeli 
na diaľku obnovovať občianske 
preukazy, vodičské preukazy či 
pasy. Na diaľku by sa tak mohli 
vypĺňať rôzne žiadosti, prípad-
ne overovať zaplatenie daní.

Tvárová biometria  
by sa zišla aj štátu

V Tatra banke ponúkli tvárovú biometriu už v roku 2014 – trh však na ňu ešte nebol pripravený · BANKY
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ANKETA: POISŤOVNE  
SMERUJÚ K POSKYTOVANIU

KOMPLEXNÝCH RIEŠENÍ ZA ASISTENCIE 
NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLÓGIÍ

Kľúčové bude získavanie dostatku kvalitných dát. Na ich zber 
a identifikáciu potrieb klientov sa počíta s masívnym využitím internetu 

vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI). Nemenej dôležitá bude analýza 
získaných informácií a ich využitie v praxi. A pri prezentácii ponuky 

klientovi sa k slovu dostane virtuálna realita. V konečnom dôsledku už 
nepôjde o prostý predaj poistných produktov, ako ho poznáme dnes, ale 

o poskytovanie komplexných a na mieru šitých riešení, pričom ich úlohou 
nebude len ochrana klienta, ale aj prevencia pred možnými rizikami. 

Autor: Robert Juriš

Poisťovňa budúcnosti bude vý-
razne odlišná od tradičného 

obrazu poisťovne. Zároveň však 
zostane zachovaná jej podstata, 
ktorou je znižovanie rizík. Vzťah 
s klientom bude naďalej založe-
ný na ľudskom prístupe, dôvere a 
celoživotnom partnerstve. Zmení 
sa však spôsob napĺňania tohto 
poslania. Výrazne sa posilní pre-
ventívna funkcia poistenia – po-
isťovňa bude svojim klientom 
pomáhať predchádzať nehodám, 
nielen vyrovnať sa s následka-
mi. Po silnej vlne digitalizácie je 
možné očakávať nástup výraznej-
šieho využitia dát. Do popredia 
sa dostane internet vecí, ktorý 
má predpoklad pomáhať najmä 
v rámci jednoduchšej identifiká-
cie dát, potrieb a rizík klientov. 
Predpokladám, že v blízkej budúc-
nosti by sa mohol stať nástrojom, 
vďaka ktorému sa zmení vzťah 

s klientom – od aktivity iniciova-
nej klientom k aktivite iniciovanej 
poisťovňou. Generali v niektorých 
európskych krajinách už dnes po-
užíva riešenie, vďaka ktorému si 
klienti nielenže poisťujú škody, ale 
vďaka implementovaným smart 
zariadeniam im vedia aj predchá-
dzať. Poisťovňu budúcnosti však 
nevnímam len ako digitálnu in-
štitúciu s plne automatizovaným 
servisom, ale aj ako spoločnosť so 
zodpovedným prístupom nielen 
k svojim klientom, zamestnan-
com a partnerom, ale aj k ľudstvu, 
ohrozeným komunitám a svetu. 
Spoločnosť, ktorá podporuje di-
verzitu a inklúziu, aktívne sa stará 
o zraniteľné komunity, v ťažkých 
časoch pomáha riešiť celospolo-
čenské problémy, záleží jej na etic-
kom podnikaní. Spoločnosť, ktorej 
ide o dlhodobé hodnoty a chce byť 
súčasťou udržateľného sveta.

Juraj Jurčík 
CEO poisťovne Generali

Šéfovia poisťovní načrtávajú budúcnosť poisťovacieho biznisu ·  LÍDRI

Svet sa posúva od papierov k digi-
talizácii. Niekomu by sa mohlo 

zdať, že sa dá postupovať rýchlej-
šie, no podľa mňa je už tento posun 
výrazný. Vzťah s klientmi sa pre-
súva čoraz viac do online prostre-
dia, a klient má k dispozícii takmer 
okamžite zmluvu aj odozvu. Z toh-
to pohľadu považujem prechod do 
online sveta za úžasný a vysoko 
proklientsky. Dokážeme mnoho-
násobne rýchlejšie reagovať na po-
treby zákazníkov i partnerov. No 
ak chceme držať krok s dobou, je 
potrebné uvoľniť cestu inováciám 
aj z iného odvetvia a experimento-
vať. Viem si predstaviť, že vo väčšej 
miere začneme využívať umelú inte-
ligenciu. Dokonca už diskutujeme so 

zaisťovňou o možnosti zrýchleného 
upisovania poistných zmlúv, ktoré by 
vychádzalo čiastočne z umelej inteli-
gencie. To znamená, že AI by mohla 
posudzovať zdravotný stav, analy-
zovať potreby klienta a vo finále ho 
komplexne poistiť – išlo by o nový 
digitálny predajný model, ktorý by 
dopĺňal, a zároveň aj podporoval, 
súčasnú internú a externú sieť pre-
dajcov. Dúfam však, že stroje nikdy 
nenahradia ľudí úplne. Verím skôr 
v kooperáciu medzi umelou inteligen-
ciou, robotickou technikou a ľuďmi 
s cieľom umožniť prístup k poiste-
niu väčšiemu počtu klientov. Pojem 
bionický agent, ako symbol tohto 
smerovania, je niečo, čo už figuruje aj 
v našej stratégii pre blízku budúcnosť. 

Peter Brudňák 
generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne

Očakávame, že biznis poisťovníc-
tva sa už v blízkej budúcnosti 

zásadne zmení. Klimatické zmeny 
majú už teraz veľký vplyv na ob-
lasť poisťovníctva, a tento vplyv 
sa bude zväčšovať. Riziká spojené 
s prírodnými katastrofami sa ťažko 
kalkulujú, pretože neexistuje pre ich 
výpočet dostatok údajov z minulos-
ti. Inovácie, či už v modelovaní pred-
povedí, alebo zariadení – napríklad 
smart senzory či drony, poskytnú 
lepšie dáta pri nastavovaní nových 
parametrov poistenia a vyhodnoco-
vaní škôd. Treba sa pripraviť aj na 
revolúciu v mobilite. Autonómne 
riadenie, robo-taxi služby, zdieľa-
ná mobilita výrazne znížia počet 

Okrem očakávaného posilnenia 
digitálnych obchodných plat-

foriem, sprehľadnenia obchodnej 
ponuky a fokusu na customer ex-
perience možno očakávať aj pre-
sun fyzických obchodných sietí na 
komplexnú obsluhu potrieb klien-
ta. Takouto vertikálnou službou 
môže byť napríklad ponuka realít, 
hypotekárneho financovania, rie-
šenia poistnej ochrany od smart 
home zariadení, ktoré zároveň 
chránia domácnosť, až po asis-
tenčný servis. K takejto ponuke sa 

áut, ktoré však budú jazdiť dlhšie. 
Autopoistenie sa časom rozšíri na 
poistenie služieb mobility. Nárast 
konektivity a pripojenie takmer 
všetkého na internet umožní vznik 
nových služieb a riešení. Smart do-
mácnosti a zariadenia v budúcnosti 
automaticky zahlásia svoje poškode-
nie, a poisťovňa na základe takýchto 
presne evidovaných dát bude môcť 
automatizovane výšku škody vypo-
čítať a zároveň likvidovať. Výzvou 
bude aj vývoj v oblasti individua-
lizácie životného štýlu a potrieb 
klientov. To ovplyvní trh aj samotné 
produkty. Namiesto poistných pro-
duktov sa stane trendom poskytovať 
komplexné, na mieru šité riešenia.

budú pribaľovať nové riziká, ktoré 
dnešná zrýchľujúca sa doba priná-
ša. Príkladom je kyberkriminali-
ta, ochrana súkromia, alebo čoraz 
sofistikovanejšie prípady, pri kto-
rých je potrebné využiť možnosti 
právnej ochrany. Poisťovne sa do 
budúcnosti budú popri technikách 
úpisu a selekcie rizika zameriavať 
aj na zníženie a prevenciu rizík. 
Okrem spomenutých smart home 
zariadení to môžu byť asistenti sle-
dujúci bezpečnú jazdu motorového 
vozidla alebo zdravý životný štýl.

Vladimír Bakeš 
predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ poisťovne Kooperativa

Marian Hrotka 
člen predstavenstva poisťovne Wüstenrot 
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LÍDRI · Šéfovia poisťovní načrtávajú budúcnosť poisťovacieho biznisu 

Poisťovníctvo v roku 2020 prešlo 
katarziou. Odvetvie, ktoré je svo-

jím naturelom konzervatívne, urobilo 
obrovský krok v digitalizácii, a mno-
hé veci, ktoré predtým boli doslova 
nemysliteľné, sa cez noc stali skutoč-
nosťou. Uzatváranie zmlúv na diaľku 
alebo virtuálne prehliadky škôd sú už 
bežným štandardom. Koronavírus 
však bude mať na poisťovníctvo ob-
rovský vplyv. Myslím si, že ani po 
odznení epidémie sa náš odbor ne-
vráti do starých zabehnutých koľají. 
Jeho súčasťou však aj naďalej zosta-
ne kvalitné osobné poradenstvo, kto-
ré sa však presunie z veľkej časti do 
online oblasti. Komoditné produkty 

Poisťovňa budúcnosti nevznikne na 
zelenej lúke, podobne ako fabri-

ka na výrobu elektromobilov s úplne 
novými technológiami. Z nášho po-
hľadu ponúkne jednoduché produk-
ty zodpovedajúce životnému štýlu 
klienta. Predpokladáme, že balíčkové 
a all-riskové produkty budú na ústu-
pe. Rozumieme, že klient chce platiť 
za to, čo „používa“, najmä cez smart 
home, wearables a podobne. S tým 
súvisí jeho očakávanie mať jasnú „user 
story“ o tom, čo produkt poisťuje a čo 
nie. V oblasti služieb by digitalizácia 
a automatizácia všetkých procesov 
s cieľom zvýšenia komfortu a zážitku 

sa stanú súčasťou ekosystémov, kto-
ré budú klientovi ponúkať oveľa širší 
rozsah služieb ako len bežné poiste-
nie. Tieto trendy sa podľa mňa preja-
via v troch oblastiach. Oblasť mobi-
lity, keď poisťovňa zabezpečí viacero 
doplnkových služieb, spojených s po-
trebou pohybu klientov. Oblasť bý-
vania, kde sa rozvinie internet vecí 
a „smart home“ ponúkne možnos-
ti pre úplne nový prístup k bežnej 
tvorbe produktov. Treťou oblasťou je 
oblasť zdravia. Tu čakám najdynamic-
kejší rozvoj v prvej fáze, ktorý je spo-
jený s poradenstvom na diaľku a širo-
kým rozsahom asistenčných služieb 
pre našich starších spoluobčanov.

pre klienta mali byť samozrejmosťou. 
Radi by sme boli však aj za viac sofisti-
kované broker portály, ktoré majú po-
máhať sprostredkovateľom s vyhod-
nocovaním ponúk nielen na základe 
ceny, ale aj množstva iných paramet-
rov. Očakávame totiž, že sa bude zvy-
šovať náročnosť, ako na sprostredko-
vateľov, tak aj na samotné poisťovne. 
Budúcnosť vidím v nevýhradnom spô-
sobe predaja, keďže klient potrebuje 
výber z viacerých ponúk poisťovní. 
Očakávame tiež ďalšie sprísňovanie 
legislatívy vo veci ochrany spotrebi-
teľa, ktorá bude ešte viac zdôrazňovať 
potrebu transparentnosti.

Martin Žáček 
generálny riaditeľ poisťovne Uniqa 

Marian Bátovský 
generálny riaditeľ Colonnade Insurance

Poisťovne v budúcnosti nebudú 
predávať jednotlivé produkty, ale 

komplexné krytie vo forme prepoje-
ných produktov. Klient si bude vybe-
rať z programov, ktoré si bude vedieť 
obsahovo aj časovo presne prispôso-
biť svojim potrebám a možnostiam. 
Prostredníctvom aplikácií, umelej 
inteligencie či virtuálnej reality bude 
v operatívnom spojení s poisťovňou, 
ktorá na základe jeho požiadaviek 
a potrieb upraví program podľa toho, 
či si klient kúpi nové auto, dom, naro-
dí sa mu dieťa, alebo zažije inú mimo-
riadnu udalosť vo svojom živote. Na 
základe týchto informácií poisťovňa 
inteligentne vyhodnotí nastavenie 
programu, upraví riziká a prispôsobí 

sa konkrétnemu klientovi a jeho 
životnej situácii. Poisťovňa pred-
nesie program klientovi vo forme 
virtuálnej reality, v ktorej mu ukáže 
potenciálne prípady a možné spôso-
by ich riešenia. Klient tak bude mať 
absolútnu predstavu a kontrolu nad 
situáciou, a vďaka inteligentne na-
stavenému programu aj najefektív-
nejšie zabezpečenú ochranu. Výzvou 
v celom procese však bude aj napriek 
maximálnej automatizácii zachova-
nie osobného prístupu. Poisťovne 
budú musieť vyvinúť mimoriadnu 
snahu, aby s klientom dokázali nad-
viazať a najmä si udržať silný vzťah 
založený na ľudskom prístupe, em-
patii a solidarite.

Ladislav Gajdoschík 
riaditeľ poisťovne Groupama

P5210
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BANKY SI PRICHYSTALI
NOVÉ LÁKADLÁ NA KLIENTOV

BANKY · Nie všetky benefity sú úplne nové, no banky ich podľa potreby vyťahujú z rukáva

zaberajú. Bezplatný znalecký posu-
dok vybavíte aktuálne v dvoch ban-
kách. Na Slovensku ho ponúkajú 
BKS Bank a UniCredit Bank. Kým 
prvá z inštitúcií si v tomto ohľade 
nekladie žiadne podmienky a uhra-
dí akýkoľvek znalecký posudok 
klienta, UniCredit Bank rozlišuje, 
či ide o byt, alebo rodinný dom. Pri 
byte banka preplatí posudok maxi-
málne do výšky 150 eur, v prípade 
rodinného domu až do 210 eur. 
Klient si však musí poistiť schop-
nosť splácať hypotéku a akcia platí 
len pre úvery do 80 % z hodnoty 
nehnuteľnosti založenej v pros-
pech banky.

Výhody ťahajú z rukáva
Slovenské banky v prípade hypo-
tekárnych úverov lákajú klientov 
na viacero finančných zvýhodnení. 
Finančné inštitúcie ponúkajú naj-
mä znalecký posudok k nehnuteľ-
nosti zadarmo, náhradu poplatkov 
za zápis do katastra nehnuteľnos-
tí, ale aj odpustenie poplatku za 
poskytnutie úveru. V prípade hy-
poték pritom nejde o nové bene-
fity. Mnohé banky ich ponúkajú 
už niekoľko rokov a podľa potreby 
ich „vyťahujú z rukáva“. To podľa 
odborníkov na financie svedčí aj 
o tom, že na určité skupiny oby-
vateľstva takéto stimuly skutočne 

Preplatia aj zaplatia
Benefit bezplatného zápisu v ka-
tastri nehnuteľností ponúka aktu-
álne jediná banka – ČSOB. A pri-
dáva k tomu ešte dva zaujímavé 
bonusy. Za refinancovanie úveru 
z inej banky do ČSOB možno zís-
kať odmenu vo výške až troch me-
sačných splátok na základe výšky 
prenesenej hypotéky, maximálne 
však 1 500 eur. Druhým bonusom 
je potom možnosť bezplatných 
mimoriadnych splátok cez apli-
káciu SmartBanking mesačne vo 
výške 1,50 % zo zostatku istiny. 
Najčastejšie skloňovaným benefi-
tom v prípade slovenských hypo-
ték je odpustenie poplatku za po-
skytnutie úveru, čo niektoré banky 
komunikujú ako 100 % zľavu. 
Momentálne tento bonus bez doda-
točných podmienok ponúkajú VÚB 
banka, Fio banka, mBank, Poštová 
banka a Prima banka. Aj UniCredit 

Desaťpercentný cashback za platbu kartou, znalecký posudok 
k nehnuteľnosti zadarmo či finančný bonus za založenie účtu. Banky 
pritvrdili v konkurenčnom boji o klientov a lákajú nových zákazníkov 
viacerými novinkami. Financial Report sumarizuje najzaujímavejšie 

benefity pri jednotlivých bankových ponukách v roku 2021. 

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

Na určité skupiny 
obyvateľov  

tieto stimuly  
určite zaberajú.

novinku Vivid Money, slovenské 
banky s možnosťou cashbacku 
za platby obchodníkom spočíta-
te na prstoch jednej ruky. Jednou 
z nich je UniCredit Bank. Pri vyu-
žití programu U-šetrite zákazník 
síce hradí plnú sumu služby alebo 
produktu, ale následne mu bude 
suma zodpovedajúca výške vopred 
dohodnutej zľavy pripísaná naspäť 
na účet. Týmto spôsobom môžu 
klienti UniCredit Bank u vybra-
ných obchodníkov získať cashback 
do výšky od 1 až do 15 %. 

Najnovším počinom v oblasti 
cashbacku je ponuka Slovenskej spo-
riteľne. Tá prostredníctvom služby 
Moneyback sľubuje vrátenie peňazí 
vo výške do 10 % z platby kartou. 
Podmienkou je mať účet v banke 
a používať mobilnú aplikáciu George. 
Klienti však zľavu nezískavajú auto-
maticky a musia si ju aktivovať, rov-
nako ako ponuku odmien. Peniaze 
naspäť, teda Moneyback, klienti zís-
kajú napríklad za nákup v Lidli, Nay, 
101 Drogerie či v OMV, kde sporiteľ-
ňa vracia 5 % z platby. Odmena za 
platbu kartou sa nezískava okamži-
te, ale až začiatkom nasledujúceho 
mesiaca. 

Bank uplatňuje 100 % zľavu na po-
platku za poskytnutie úveru, no 
len pre úvery s poistením do 80 % 
z hodnoty zábezpeky. Bežne sa pri-
tom za poskytnutie hypotekárneho 
úveru platia stovky eur.

Účet bez poplatkov
Slovenská sporiteľňa a Tatra banka 
sa tento rok rozhodli motivovať no-
vých klientov finančnou odmenou 
za založenie účtu. Obe banky pridá-
vajú aj vedenie účtu bez poplatku na 
rok zadarmo. V prípade Slovenskej 
sporiteľne výška bonusu závisí od 
toho, akým spôsobom si klient za-
loží svoj účet. Väčšiu sumu – 60 eur, 
získa nový zákazník za predpokladu, 
že si založí svoje konto na diaľku. 
Nižšiu sumu – 30 eur, klient získa 
za založenie účtu v pobočke. Tatra 
banka láka nových klientov na účet 
zadarmo a prispeje aj na sporenie. 
V porovnaní so Slovenskou spori-
teľňou nie je nevyhnutné zakladať 
si účet na diaľku, respektíve cez in-
ternet. Potrebné je však aktívne ho 
využívať. 

Za aktívne využívanie účtu sa v prí-
pade Tatra banky považuje to, ak sa 
klient aspoň raz za mesiac prihlási 

Klientov lákajú na účet 
zadarmo a prispejú

aj na sporenie. 

Cashback po novom? 
Nakúpite v obchode, zaplatíte a po 
odpísaní finančných prostriedkov 
z účtov vám na ňom naspäť pris-
tane určité percento z ceny náku-
pu. Cashback je fenomén, ktorý 
zatiaľ očaril klientov najmä na 
Západe. Na Slovensku ho však väč-
šina bánk prehliada. Ak neberie-
me do úvahy program Mastercard 
Priceless Specials, ktorý sa minu-
lý rok skončil, alebo tohtoročnú 

do mobilnej aplikácie a zároveň 
zrealizuje aspoň jednu platbu de-
betnou kartou. Za každý mesiac, 
v ktorom klient splní tieto dve 
podmienky, mu banka pripíše na 
sporiaci účet sedem eur. Benefit 
možno využívať maximálne 12 me-
siacov, takže celkový bonus pred-
stavuje ročne 84 eur.

Nie všetky benefity sú úplne nové, no banky ich podľa potreby vyťahujú z rukáva · BANKY

Aktuálne bankové benefity

BKS bank: Bezplatný znalecký posudok.

FIO banka: 100 % zľava na poplatok za poskytnutie hypotéky.

Poštová banka: 100 % zľava na poplatok za poskytnutie hypotéky.

Prima banka: 100 % zľava na poplatok za poskytnutie hypotéky.

VÚB banka: 100 % zľava na poplatok za poskytnutie hypotéky.

mBank:
100 % zľava na poplatok za poskytnutie hypotéky  
a vedenie účtu zadarmo bez akýchkoľvek ďalších podmienok. 

365.bank: Vedenie účtu zadarmo bez akýchkoľvek ďalších podmienok.

ČSOB: Bezplatný zápis v katastri nehnuteľností a online účet bez poplatku pre tých, ktorí nevyužívajú služby pobočky.

Slovenská sporiteľňa:
Vedenie účtu na 12 mesiacov je pre nových klientov zadarmo. K dispozícii je finančný bonus 60 eur pri založení 
účtu na diaľku a cashback za nákupy u vybraných obchodníkov do 10 % z ceny nákupu.

Tatra banka:
Vedenie účtu na 12 mesiacov pre nových klientov je zadarmo plus bonus 84 eur ročne na sporenie za aktívne 
využívanie účtu.

UniCredit Bank:
Banka preplatí znalecký posudok na byt (150 eur) či rodinný dom (210 eur), poskytuje 100 % zľavu na poplatok 
za poskytnutie hypotéky, cashback za nákupy u vybraných obchodníkov do 15 % z ceny nákupu.
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ZMENA V POSUDZOVANÍ 
NEMAJETKOVEJ UJMY 

PRI DOPRAVNÝCH NEHODÁCH MÔŽE 
PRINIESŤ ZVÝŠENIE POISTNÉHO 

POISŤOVNE · Právna úprava by priniesla zjednodušenie situácie pre všetky zainteresované strany

krytá PZP, sa pokúsil dať pred dvo-
ma rokmi Najvyšší súd SR, ktorý 
vyslovil právny názor, že za škodu 
sa považuje aj nemajetková ujma 
pozostalých obetí dopravnej neho-
dy spôsobenej prevádzkou motoro-
vého vozidla. 

Nemajetková ujma 
nie je súčasťou PZP
Keďže nároky plynúce z nemajetko-
vej ujmy vo vzťahu k PZP stále nie 
sú legislatívne podchytené, pois-
ťovne nemajú ako započítať tento 
druh náhrad do zákonnej poistky. 
„Ministerstvo financií SR sa v mi-
nulosti vo vzťahu k interpretácii zá-
kona o PZP vyjadrilo, že zámerom 
štátu nebolo zahrnúť nároky pozo-
stalých po obetiach dopravných ne-
hôd z titulu ich nemajetkovej ujmy 
do PZP,“ približuje hovorkyňa pois-
ťovne Generali Katarína Kukurová.

Na situáciu reaguje výkonný riaditeľ 
Slovenskej kancelárie poisťovateľov 
Imrich Fekete: „Poisťovne nemajú 
ako takéto nároky priamo uspoko-
jiť, okrem prípadu, že pozostalí po 
obeti dopravnej nehody doručia do 
poisťovne rozsudok súdu. Pokiaľ by 
totiž poisťovne takýto druh škôd 
dobrovoľne vyplácali, potom by 
išlo o daňovo neuznanú položku.“ 
Podľa jeho slov pomyselnú bodku 
za otázkou, či je nemajetková ujma 

k legislatívnej úprave zákona a po-
istné krytie PZP sa rozšíri aj na 
nemajetkovú ujmu, v súlade so zá-
konom o poisťovníctve bude nutné 
prehodnotiť aj dostatočnosť poist-
ného. S nejednoznačnosťou tejto 
záležitosti súhlasí aj PR špecialist-
ka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová: 
„Súčasný zákon o PZP pojem nema-
jetkovej ujmy nešpecifikuje, pro-
dukt by ju teda kryť nemal.“

Jednotlivé prípady týkajúce sa ná-
rokov na nemajetkovú ujmu sa vý-
razne líšia. „Vzniklo tak legislatívne 
vákuum a zmätok, pretože poistné 
plnenie je pri sporoch o tento ná-
rok v rukách súdov. Niektoré súdy 
nároky neuznávajú, iné áno,“ upo-
zorňuje B. Lipšicová. Aj hovorca 
Ministerstva spravodlivosti SR Peter 
Bubla potvrdil, že to, či náhrada ne-
majetkovej ujmy, ktorá vznikla ne-
priamo poškodenému v súvislosti 
s dopravnou nehodou, má byť krytá 
z PZP, nebolo úplne zrejmé a súdna 
prax sa dlhodobo v tejto otázke roz-
chádza. Podľa špecialistky externej 

Škody na majetku, ktoré vzniknú pri dopravných nehodách, sú zo 
zákona zahrnuté v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Čo však 
urobiť s nemajetkovou ujmou, ktorá incidenty na cestách často 

sprevádza? Otázku dlhodobo riešia poisťovne spoločne s ministerstvom 
spravodlivosti. O nemajetkovej ujme naďalej rozhodujú súdy, 

v rozsudkoch ktorých sa priznané nároky líšia až v desiatkach tisíc eur.

Autor: Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Nároky plynúce 
z nemajetkovej ujmy 

stále nie sú legislatívne 
podchytené.

O nárokoch rozhodujú súdy
To však poisťovne stavia do neprí-
jemnej pozície. „Keďže sa s poist-
ným krytím nemajetkovej ujmy 
v zákone nepočítalo, cena za kry-
tie tohto rizika nie je v cene PZP 
zohľadnená,“ opisuje K. Kukurová. 
Zároveň upozorňuje, že ak dôjde 

Právna úprava by priniesla zjednodušenie situácie pre všetky zainteresované strany · POISŤOVNE

rozhodujú podľa Občianskeho zá-
konníka s prihliadnutím na závaž-
nosť vzniknutej ujmy aj na okolnosti, 
za ktorých k porušeniu práva došlo.

Poisťovne sa zhodujú, že rozhod-
nutia súdov rešpektujú a na zákla-
de nich vyplácajú náhradu škody za 
nemajetkovú ujmu v zmysle právo-
platného rozsudku. Nejednotná 
prax v právnom výklade nemajet-
kovej ujmy vedie k tomu, že ani 
výška nárokov na nemajetkovú 
ujmu nie je presnejšie stanovená. 
„Napríklad v roku 2018 sa priznaný 

komunikácie Allianz – Slovenskej 
poisťovne Heleny Kanderkovej súdy 
o výške náhrady nemajetkovej ujmy 
pri konkrétnom prípade v súčasnosti 

Prípady týkajúce 
sa nárokov na 

nemajetkovú ujmu  
sa výrazne líšia. 

„Súdy dosiaľ zamietli 109 
žalôb a v 202 prípadoch za-
viazali poisťovne zaplatiť 
nemajetkovú ujmu, čo je 
v prípade skutkovo a právne 
rovnakých vecí nepochopi-
teľné. V tejto súvislosti sa 
nastoľujú viaceré otázky. Čo 
s pozostalými po obeti do-
pravnej nehody, ktorým súd 
zamietol nárok na nemajet-
kovú ujmu? Nie sú diskrimi-
novaní sudcovskou svojvô-
ľou, keď pri rovnakej úprave, 
ale pri zmene názoru sudcov, 
noví žalobcovia už majú ná-
rok na náhradu nemajetko-
vej ujmy? Nemal by za túto 
situáciu zodpovedať štát?“ 
pýta sa výkonný r iaditeľ 
Slovenskej kancelárie poisťo-
vateľov Imrich Fekete. 

Zamietnuté vs.  
priznané nároky 

nárok na jednu osobu pohyboval 
medzi 3 až 140-tisíc eur,“ kon-
štatuje hovorca Národnej banky 
Slovenska (NBS) Peter Majer.

Poisťovne žiadajú 
jednoznačnú legislatívu
Nejednoznačnosť pravidiel stup-
ňuje aj tlak na poisťovne. „Od roku 
2018 do dnešných dní sa zvýšil po-
čet žalôb proti poisťovniam zo 486 
na 723 a celková zažalovaná suma 
vzrástla zo 65 na takmer 90 milió-
nov eur,“ tvrdí I. Fekete. Hovorca 
P. Majer z NBS uvádza, že poisťovne 
sú aj v zmysle v súčasnosti platnej 
legislatívy takúto náhradu povinné 
uhradiť, ak na ňu vznikne oprávne-
ný nárok. NBS v rámci dohľadu nad 
postupmi poisťovní vykonáva aj 
kontrolu procesov likvidácie poist-
ných udalostí a výplat poistných pl-
není. Ak zistí pochybenia dohliada-
ných subjektov, s prihliadnutím na 
povahu porušenia udelí aj sankciu.

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov

Výška žalovanej sumy v miliónoch eur
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Poisťovne preto dlhodobo žiadajú 
o úpravu zákona, aby s nemajetko-
vou ujmou mohli počítať pri kalku-
lácii poistného. „S Ministerstvom 
spravodlivosti SR rokujeme pro-
stredníctvom Slovenskej asociácie 
poisťovní. Poisťovne predložili ná-
vrh znenia príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka,“ potvr-
dzuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová 
z poisťovne Union. „Aj Slovenská 
asociácia poisťovní dlhodobo ape-
luje na Ministerstvo spravodlivosti 
SR s cieľom iniciovať legislatívny 
proces prijatia príslušného všeobec-
ne záväzného právneho predpisu, 
ktorým by bola otázka nemajetko-
vej ujmy legislatívne ošetrená, čo 
sa týka okruhu oprávnených osôb, 
ako aj spôsobu stanovovania výšky 
odškodného,“ opisuje hovorca pois-
ťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák. 

dostali k náhrade nemajetkovej 
ujmy omnoho skôr, keďže by ne-
museli čakať na výsledok súdneho 
konania, a v neposlednom rade 
by došlo aj k odbremeneniu súdov 
od tejto agendy. A pre poisťov-
ne by sa toto riziko stalo známou 
veličinou, ktorú by vedeli ohod-
notiť a premietnuť do poistného,“ 
približuje na záver B. Dupaľová 
Ksenzsighová.

Poisťovne  
preto dlhodobo 

žiadajú o úpravu 
zákona.

Pomohla by právna úprava
Podľa hovorcu NBS P. Majera je 
v súčasnosti na tento účel zria-
dená pracovná skupina za účasti 
Ministerstva spravodlivosti SR, 
Ministerstva financií SR a NBS, 
ktorá sa venuje zmene legislatívy 
v súvislosti s pripravovanou re-
kodifikáciou občianskeho práva 
Slovenska. V akej forme a rozsahu 
bude schválená pripravovaná re-
kodifikácia Občianskeho zákonní-
ka, si ešte budeme musieť nejaký 
čas počkať. „Vo svojom progra-
movom vyhlásení na roky 2020 
až 2024 sa vláda zaviazala sfina-
lizovať proces prípravy nového 
Občianskeho zákonníka, kde pre-
cizovanie právnej úpravy náhrady 
škody je súčasťou pokračujúcich 
rekodifikačných prác,“ dodáva 
P. Bubla z Ministerstva spravodli-
vosti SR.

Veľké rozdiely vo výške nárokov na 
nemajetkovú ujmu, či v mnohých 
prípadoch zamietnuté nároky, by 
nová právna úprava odstránila 
a zjednotila. Navyše by priniesla 
zjednodušenie situácie všetkým zú-
častneným stranám – poškodeným, 
vinníkom aj poisťovniam. „V ko-
nečnom dôsledku by sa poškodení 

P5212POISŤOVNE · Právna úprava by priniesla zjednodušenie situácie pre všetky zainteresované strany

„Vodič motorového vozidla pri 
dopravnej nehode, ktorú zavi-
nil šofér protiidúceho automo-
bilu, utrpel smrteľné zranenie. 
Rodičia a súrodenec zomre-
lého si uplatnili nárok na 
náhradu nemajetkovej ujmy, 
ktorú utrpeli v dôsledku smrti 
svojho príbuzného, každý po 
50-tisíc eur. Na základe roz-
sudku sme uhradili po 10-tisíc 
eur každému z rodičov a 3-tisíc 
eur súrodencovi,“ opisuje ho-
vorkyňa poisťovne Union. 

Ako sa to rieši  
v súčasnosti?
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LUKÁŠ NOVÁK:  
UPLYNULÉ NÁROČNÉ OBDOBIE

BOLO PRE NAŠU InTeFi  
FESTIVALOM PRÍLEŽITOSTÍ

LÍDRI · Prvá slabika je skratkou pre inovácie, druhá pre technológie a tretia pre financie

Moderné spoločnosti dnes už neuspokojuje prvoplánový biznis založený 
na princípe – lacno nakúp, draho predaj. Po novom sa venujú budovaniu 

podnikateľských ekosystémov, kde riešenia majú svoju logiku, a sledujú nielen 
zabezpečenie profitu, ale aj vytváranie synergických efektov a dlhodobú 

udržateľnosť. O takomto modeli podnikania sa zhovárame s Lukášom Novákom, 
zakladateľom a CEO investičnej spoločnosti InTeFi, ktorá zastrešuje online 

finančného makléra FinGO.sk, technologickú spoločnosť BOOTIQ Group, niekoľko 
developerských projektov a podiel má aj v Knižním Holdingu v Česku.

Zhováral sa: Robert Juriš, Fotografie: FinGO.sk

Plne digitalizovaný  
finančný maklér

Podobne poskladaným slovom 
je aj názov vašej broker poolovej 
spoločnosti venujúcej sa 
finančnému sprostredkovaniu.  
Čo znamená skratka FinGO.sk?
V tomto prípade sme hľadali uni-
verzálny názov pre nášho online 
makléra a zároveň sme chceli čo naj-
výstižnejšie pomenovať to, čo máme 
vo svojej DNA, teda digitalizáciu. 
Rozhodli sme sa preto pre spojenie 
dvoch slov financie + go, čo nám 
znelo tak trochu ako financie v po-
hybe, a k tomu sme ešte pridali „.sk“, 
čo znamená, že ide o online riešenie 
pre slovenský trh. 

Finančný agent FinGO.sk o sebe 
hovorí, že je najrýchlejšie 
rastúcim maklérom na trhu.  
Čo to znamená v praxi?
Po troch rokoch pôsobenia sme 
sa dokázali prepracovať do TOP 
10 najvýkonnejších maklérov na 

Ste šéfom skupiny InTeFi.  
Čo vlastne znamená táto skratka? 
Je to medzinárodne zrozumiteľ-
né spojenie slov. Prvé dve písmená 
sú skratkou pre inovácie, druhé 
pre technológie a tretie pre finan-
cie. V angličtine aj češtine, a teda aj 
v slovenčine, tie slová znejú podobne 
a ich význam je identický. Keď som 
zakladal našu skupinu, tak som sa 
rozhodol pre toto riešenie, ktoré za-
strešuje naše hlavné aktivity, preto-
že nazvať ju napríklad Lukáš Novák 
holding mi prišlo trochu trápne. 

slovenskom trhu. V predaji hypo-
ték sme sa už po dvoch rokoch do-
stali do TOP 5 a v roku 2020 sme 
v Slovenskej sporiteľni obsadili 
perfektné druhé miesto.  V roku 
2019 sme vďaka 66 % nárastu boli 
najrýchlejšie rastúcim maklérom 
na trhu a aj za vlaňajšok sme zazna-
menali výborný 40 %-ný rast. Práve 
teraz rozširujeme naše pôsobenie aj 
na trhu v Českej republike. 

Ako, respektíve na čom, ste  
vystavali svoj sprostredkovateľský 
biznis model?
Nie sme tradičný broker pool, ale 
hybridná firma. Náš systém stojí 
na spolupráci dvoch tímov. Jedným 
je plne digitalizovaná skupina zlo-
žená z ľudí, ktorí majú skúsenosti 
s e-commerce projektmi. Druhým 
tímom sú tradiční offline sprostred-
kovatelia finančných produktov. Títo 
hráči nemusia úplne rozumieť digita-
lizácii a online postupom, ale rešpek-
tujú svojich kolegov, ktorí im pripra-
vujú prostredie pre ich pôsobenie. 

Nazvať spoločnosť
napríklad Lukáš
Novák holding

mi prišlo
trochu trápne.

svoje činnosti. Výsledkom je na-
príklad, že všetky poisťovne začali 
uzatvárať online aj svoje životné 
poistenia, čo dovtedy bolo, až na nie-
koľko výnimiek, prakticky nemožné. 
Takisto sa začali viac digitalizovať aj 
možnosti sporenia a investovania. 
My sme navyše silní aj v sprostred-
kovaní predaja hypoték, ktoré sa síce 
nedajú kompletne uzavrieť online, 
ale vďaka online technológiám vie-
me rýchlo spojiť záujemcu o hypoté-
ku s našimi maklérmi. 

Vlani ste túto svoju činnosť ešte 
posilnili spustením online 
platformy Fingo Reality. Opäť  
jeden z príkladov vášho tradičného 
vytvárania synergických efektov?
Presne tak. Platforma prepája broker 
pool s realitnými kanceláriami, ktoré 
využívajú našu sieť hypotekárnych 
špecialistov a tento systém obom 
stranám poskytuje efektívny  model 
spolupráce. Vlani sa rozrástla aj sieť 
Fingo Premium centier, v ktorých 
profesionálni sprostredkovatelia po-
skytujú komplexné finančné služby 
a pomáhajú nielen klientom, ale aj 
našej maklérskej sieti. 

Svojim klientom v rámci 
investičných príležitostí 
umožňujete kúpu investičného 
zlata prostredníctvom ďalšej vašej 
spoločnosti Golden Oak Trust. Čo 
presne sledujete touto aktivitou?
Je to možnosť, ako investovať pria-
mo do zlata, respektíve do inves-
tičných zlatých mincí Viedenskí 
filharmonici. Teda nie je to o naku-
povaní akcií alebo dlhopisov spo-
ločností, ktoré sa zlatom zaobera-
jú. Táto stratégia sa nám osvedčila 
osobitne v čase koronakrízy, keď sa 

A, naopak, online kolegovia zase 
nerobia biznis, ale rešpektujú svojich 
offline kolegov, ktorí riešia zadania 
priamo s klientmi.  

Znie to, akoby ste si z tradičného 
aj moderného finančného 
sprostredkovania chceli zobrať 
to najlepšie, alebo aspoň to,  
čo vášmu biznis modelu  
najlepšie vyhovuje. 
Presne tak. Našou veľkou konkurenč-
nou výhodou je, že sme na trhu len 
veľmi krátko. Ak by sme tu boli dlhšie, 
museli by sme, ako všetci v tom čase, 
fungovať na báze MLM (takzvaný 
multilevel marketing – pozn. red.), 
a ak by sme sa chceli transformovať 
na online makléra, bola by to veľmi 
náročná a strastiplná cesta. Keďže 
sme však vznikli len pred tromi rok-
mi, mohli sme si vybrať z offline aj 
online riešení to najlepšie a zamerali 
sme sa na synergiu týchto dvoch sys-
témov. Mali sme vlastne šťastie, že 
sme sa narodili do doby, keď je digi-
talizácia akoby samozrejmá.

Našou konkurenčnou 
výhodou je, že sme na 
trhu len veľmi krátko.

Online služby sú dôležité  
nielen pre klientov, ale  
aj pre samotných maklérov.  
Ako to máte nastavené u vás?
Jedna vec je B2B služba pre agenta, 
čiže vytvoriť mu čo najkvalitnejšie 
pracovné prostredie a poskytnúť mu 
čo najkomplexnejšie informácie o fi-
nančných produktoch. Druhá vec je 
B2C, teda práca makléra s klientom. 
Tá môže byť tradičná, osobná, offli-
ne, ale keďže my sme digitálny hráč, 
dokážeme „onboardovať“ klienta 
z ktoréhokoľvek smeru aj prostred-
níctvom všetkých typov online 
nástrojov. 

V tomto procese je tiež dôležité, 
ako sú na tom s digitalizáciou aj 
vlastníci finančných produktov. 
Ako sú na tom? 
Bez integrácie poisťovní a bánk nie 
je možné uzatvárať finančné zmlu-
vy „paperless“, teda bezpapierovo. 
V čase pandémie koronavírusu mno-
hí, alebo väčšina poskytovateľov fi-
nančných produktov, digitalizovali 

Prvá slabika je skratkou pre inovácie, druhá pre technológie a tretia pre financie · LÍDRI
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Je spoluzakladateľom a ma-
jiteľom broker poolovej spo-
ločnosti FinGO.sk a zároveň 
CEO investičnej skupiny 
InTeFi. Svoj biznis stavia na 
prirodzených synergiách, 
komplexnom prístupe a tech-
nológiách, ktoré zefektívňujú 
prácu jeho spoločností. InTeFi 
je lokálna investičná skupina 
s globálnym presahom, ktorá 
vlastní a riadi české a sloven-
ské spoločnosti s obratom 
viac ako 3 miliardy českých 
korún. Spája firmy z oblas-
ti financií, developerských 
projektov, realitného biznisu, 
IT a kníh. Zamestnáva spo-
lu viac ako 1 200 ľudí, 800 
spolupracovníkov FinGO.sk 
a v Slovenskej republike má 
projekty v hodnote presahu-
júcej 40 miliónov eur. 

Kto je
Lukáš Novák

sú developerské projekty.  
Prečo práve nehnuteľnosti?
Logicky to súvisí s naším zamera-
ním na sprostredkovanie finanč-
ných produktov. Zaujímavé sú pre 
nás aj preto, lebo hoci nemajú takú 
dynamiku na marži ako iné sekto-
ry, ako povedzme IT, majú svoju 
stabilitu. Napríklad v Nitre by sme 
chceli vybudovať projekt Spišská 
v mestskej časti Chrenová pozostá-
vajúci zo šiestich polyfunkčných 
objektov s 230 bytovými jednot-
kami v hodnote 25 miliónov eur. 
Práve teraz sme získali územné 
rozhodnutie a verím, že na prelo-
me rokov začíname s kopaním zá-
kladov. V Českej republike pripra-
vujeme projekt na výstavbu 300 
bytov a v hre je aj niekoľko ďalších 
projektov. 

Vaša spoločnosť sa však 
nevenuje len výstavbe bytových 
priestorov, ale zaujíma sa aj 
o priestory nebytové. Kúpa 
najväčšieho biznis centra 
na východnom Slovensku – 
Cassovar v Košiciach je toho 
dôkazom. Prečo práve Cassovar?
Pretože je to skvelá budova, ktorá 
bola technologicky skonštruovaná 
aj vybavená vo vysokom nadštan-
darde, aby mohla prichýliť popred-
nú IT firmu T-systems. Páčili sa 
nám riešenia jej pripojenia k in-
ternetu, k zdrojom energií, ako je 
chránená proti útokom hekerov. 
Inak povedané, bola postavená 
podľa striktných technologických 
požiadaviek, a my ju chceme po-
sunúť na ešte vyššiu úroveň – eko-
logickú, aby bola CO₂ neutrálna. 
Navyše sa nám páči aj architekto-
nicky a tiež, že sa s ňou bude dať 
pracovať v budúcnosti. 

COVID-19 a podnikanie

Čo priniesol COVID-19 pre vašu 
spoločnosť? Nejaké zásadné 
poznanie alebo ponaučenie? 
Nechcem opakovať to, čo už mnohí 
povedali predo mnou. Ja si dokonca 
ani nemyslím, že z COVID-19 plynú 
nejaké ponaučenia. Potvrdilo sa mi 
však, že proces digitalizácie je pre nás 
a naše podnikanie tou správnou ces-
tou. Ďalej sa mi potvrdilo, že firma 
sa vždy musí spoliehať len sama na 
seba, pretože štát nám nepomohol. 
Napríklad v súvislosti s naším kniž-
ným biznisom som rokoval so všetký-
mi najvyššími zástupcami českej vlády. 
Každý z nich ma ubezpečil, že chápe, 
aké sú knihy dôležité pre vzdelávanie... 
ale vo finále sa žiaden ich prísľub ne-
stal realitou. Skôr by som to zhodnotil 
tak, že pandémia koronavírusu bola 
pre nás akýmsi festivalom príležitostí. 

Ako to vyzeralo v praxi?
Po nástupe pandémie sme zabrzdi-
li niektoré naše akvizície a povedali 
sme si, že sa pokúsime hľadať nové 
cesty a riešenia. Výsledkom bolo, že 
firmy, s ktorými sme chceli spolu-
pracovať, ale nejako sa nám s nimi 
nedarilo nadviazať kontakt, zrazu 
boli ochotné debatovať. Prehodili 
sme preto priority a presunuli našu 
energiu do spoluprác, ktoré až do-
vtedy boli pre nás nedosiahnuteľ-
né. Napríklad pred pandémiou sa 
banky bránili, aby im firmy zvonku 
spravovali ich systémy. Dnes je to už 
možné. Rovnako pred pandémiou 
len málokto bol ochotný využívať na 
uskladnenie svojich citlivých dát ex-
terný cloud. Dnes je to samozrejmosť.

Ako sa vám osvedčila práca  
na home office?
Nastavila nám zrkadlo. Ukázala nám, 
nakoľko to naši zamestnanci s nami, 
teda s materskou firmou, myslia 
vážne. Vďaka tomu, že sme vedeli 
porovnať efektivitu našich ľudí, keď 
pracovali na pracovisku a keď vy-
konávali úlohy z domu, mohli sme 
účinne reorganizovať a prenastaviť 
fungovanie firiem.  

ukázalo, že volatilita zlata je len mi-
nimálna a historicky jeho hodnota 
neustále rastie. Opäť sme sa raz pre-
svedčili, že zlato je ideálnym prvkom 
pre diverzifikáciu každého investič-
ného portfólia. 

Nie čiastkové, ale  
komplexné IT riešenia

Spomenuli ste prepojenie plne 
digitalizovaného finančného 
makléra s technologickou 
spoločnosťou, ktorá je tiež 
súčasťou vášho podnikateľského 
portfólia. Ako sa v ťažkom roku 
darilo tejto aktivite? 
Spoločnosť BOOTIQ Group je vývo-
járska spoločnosť, ktorá nielenže vy-
víja a produkuje softvéry, ale vytvára 
aj komplexné IT projekty pre známe 
korporácie aj začínajúce startupy. 
Vlani dokončila významnú akvizíciu 
poprednej slovenskej IT firmy EEA, 
v tomto roku BOOTIQ kúpil majoritu 
v digitálnej agentúre Bluesoft, ktorá 
okrem Česka pôsobí aj vo Viedni 
či v Londýne. Za uplynulé obdobie 
sa rozšíril aj o vývojársku agentúru 
Moonlake, pražskú digitálnu agentú-
ru Blueberry či spoločnosť Novasoft, 
ktorá v Česku patrí k lídrom v dodáv-
kach SAP technológií.

Čo sledujete týmito početnými  
a nákladnými akvizíciami?
BOOTIQ Group prostredníctvom 
akvizícií realizuje víziu vybudovať 
komplexnú IT skupinu, ktorá sa 
stane kľúčovým dodávateľom IT slu-
žieb na českom a slovenskom trhu. 
Vo svojich radoch má 400 vývojárov 
a ďalších technologických odbor-
níkov a do svojich tímov v oboch 

Group a kníhkupectvá Luxor, 
vlastníte spoločne s Patrikom 
Tkáčom a Danielom Křetínským. 
Minulý rok ste zrejme skončili 
v červených číslach. 
Čo sa týka predajní kníh Luxor, táto 
spoločnosť skončila v strate. Na trž-
bách sme šli dolu o desiatky percent, 
a preto sme do nej ako akcionári mu-
seli naliať peniaze navyše, aby pre-
žila. Zato Euromedia Group, ktorá 
je primárne knižným nakladateľom, 
najsilnejším distribútorom a záro-
veň má k dispozícii Knižný klub, čiže 
knihy dokáže predávať aj po starom 
cez katalóg, tak tam sa nám podari-
lo urobiť lepšie čísla ako v predchá-
dzajúcom roku, a dokonca aj vyge-
nerovať vyšší zisk. Celkovo knižná 
skupina nakoniec zostala v zisku, ale 
v nižšom ako v minulých rokoch.

Kedy by vaša knižná divízia 
mohla dohnať straty 
z uplynulých mesiacov?
Vyzerá to tak, že návrat ľudí na 
pracoviská z home office a tiež do 
kamenných obchodov nebude taký 
intenzívny, ako sa pôvodne pred-
pokladalo. Na normál si zrejme bu-
deme musieť počkať ešte niekoľko 
mesiacov. A potom si zanalyzujeme, 
ktoré nákupy pripíšeme odloženej 
spotrebe alebo iným typom aktuál-
neho nákupného správania sa klien-
tov. Predpokladám, že vykrytie škôd 
bude trvať dva, maximálne tri roky. 

Developerské projekty 
na Slovensku aj v Česku

Ďalšou sférou vášho 
podnikateľského záujmu  

krajinách neustále naberá nové po-
sily a hľadá vývojárov ovládajúcich 
široké spektrum technológií. Na 
Slovensku v poslednom čase rozšíril 
hlavne divíziu SAP. 

Je to všeobecný trend na úkor  
čiastkových IT služieb poskytovať 
skôr komplexné riešenia?
Doba si žiada komplexné riešenia, 
a my preto integrujeme do svojich 
radov spoločnosti a aktivity, ktoré 
nám to umožnia. Roky to fungovalo 
tak, že firmy sa špecializovali na jed-
notlivé čiastkové činnosti. Stávalo 
sa však, že jednotlivé IT riešenia na-
vzájom nekomunikovali a klientovi 
sa dodanie riešení často predlžovalo 
a predražovalo. Preto bolo potrebné 
hľadať nové riešenia, ktorými je, zdá 
sa, integrácia väčšieho počtu rieše-
ní a zručností pod jednou strechou 
v podobe dnes čoraz častejšie vyhľa-
dávaných komplexných „delivery 
company“. 

Knižné projekty mali  
naozaj náročný rok

Knižný biznis to vlani zrejme 
z vašich podnikateľských aktivít 
„schytal“ najviac. Udržíte ho nad 
vodou, respektíve za aký čas sa 
opäť dokáže postaviť na nohy?
Knižný trh je veľmi špecifický a mi-
moriadne fragmentovaný. Hoci 
fungovali aj online predajné kanály, 
nestačilo to. Ak chcete robiť knižný 
biznis, v podstate máte len dve mož-
nosti. Buď v malom pri minimálnych 
nákladoch, alebo, naopak, naozaj 
vo veľkom. To si však vyžaduje vy-
budovať a uživiť všetku potrebnú 
infraštruktúru. Do úvahy je tiež po-
trebné brať to, že online predaj kníh 
nefunguje tak ako u iných komodít. 
Ľudia ich odmietajú nakupovať ta-
kýmto spôsobom bez emócií a senti-
mentu. Navyše tu nejde len o predaj 
kníh, ale aj o vydavateľskú činnosť. 
A tá sa počas koronakrízy významne 
spomalila. 

Knižní Holding, ktorý zastrešuje 
knižnú skupinu Euromedia 

Developerské projekty 
nemajú veľkú 

dynamiku na marži, 
 ale majú svoju 

stabilitu. 

Firma sa vždy  
musí spoliehať len  

sama na seba. 

LÍDRI · Prvá slabika je skratkou pre inovácie, druhá pre technológie a tretia pre financie Prvá slabika je skratkou pre inovácie, druhá pre technológie a tretia pre financie · LÍDRI

Fingo je najrýchlejšie 
rastúcim finančným 

maklérom na 
slovenskom trhu.

V súvislosti s ostatným 
krízovým rokom – urobili  
by ste niečo inak? 
Beriem to tak, že ak urobíme viac 
vecí, ktoré sa nám podaria, ako tých, 
ktoré sa nepodaria, tak je všetko 
úplne v poriadku. Pretože ak by sme 
chceli byť stále len extrémne úspeš-
ní, tak by sa z nás rýchlo mohli stať 
stroje, a to by potom už nebola žiad-
na zábava. Pokojne by nás tak mohla 
nahradiť aj umelá inteligencia. My 
sa však snažíme robiť náš biznis tak, 
aby nás to aj bavilo.
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POČET NOVÝCH HAVARIJNÝCH 
POISTIEK MIERNE KLESOL. 

ODBORNÍCI UPOZORŇUJÚ NA POTREBU 
POISTENIA AJ PRI ZNÍŽENEJ MOBILITE

POISŤOVNE · Len na každé tretie vozidlo na Slovensku je uzatvorené havarijné poistenie

Poisťovne konečne v zisku
Pandémia koronavírusu a nižšia 
mobilita ľudí prvýkrát po rokoch 
stlačili takzvaný ukazovateľ ško-
dovosti povinného zmluvného 
poistenia (PZP) a havarijného po-
istenia pod hodnotu 100. Podľa fi-
nančného analytika OVB Allfinanz 
Slovensko Mariána Búlika to zna-
mená, že poisťovne sú po dlhom 
čase pri týchto produktoch v mier-
nom zisku. „Aj napriek tomu cena 
povinného zmluvného poistenia 
neklesne, naopak, v mnohých po-
isťovniach bude postupne rásť,“ 
komentuje. Výnimkou je v tomto 

Pokles? Len minimálny
Havarijné poistenie, na rozdiel 
od PZP, predovšetkým kryje vo-
zidlo pred škodami spôsobenými 
prírodnými živlami, ohňom, van-
dalizmom či krádežou. Takisto 
pokrýva škody, ktoré spôsobilo 
iné vozidlo, no nemožno ho iden-
tifikovať, napríklad ak nájdeme 
svoje auto na parkovisku poško-
dené. Podľa špecialistky externej 
komunikácie Allianz – Slovenskej 
poisťovne Heleny Kanderkovej 
vznikajú všetky tieto škody bez 
ohľadu na zníženú alebo zvýše-
nú mobilitu: „Naši klienti denne 

Pandémia koronavírusu v Európe výrazne znížila mobilitu ľudí. 
Predáva sa menej nových áut, menej jazdíme a do istej miery 

to ovplyvňuje aj segment poistenia áut. Kým online povinnému 
zmluvnému poisteniu (PZP) sa v niektorých poisťovniach mimoriadne 

darí, havarijné, naopak, rastie pomalšie. Odborníci na poistenie 
však upozorňujú, že najmä pri drahších a novších automobiloch 

má havarijná poistka opodstatnenie aj počas pandémie. 

Autori: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

ohľade napríklad poisťovňa Union. 
Tá sa rozhodla zareagovať na pan-
demickú situáciu novinkou a svo-
jim klientom ponúka možnosť 
platiť povinné zmluvné poistenie 
podľa toho, koľko reálne najazdia.

Poisťovne sú však podľa M. Búlika 
v rámci poistenia áut kumulatív-
ne takmer nepretržite v strate. 
Pri menšom počte nehôd navyše 
neklesol počet poškodených, kto-
rých musia kompenzovať. Naďalej 
rastú aj náklady na opravy, a pois-
ťovne hovoria, že vývoj škodovos-
ti bežne rastie a klesá v priebehu 
roka, pričom takýto vývoj nie je 
dôvodom na zmenu cien. Majitelia 
áut bez havarijnej poistky – na roz-
diel od tých v zahraničí – nemusia 
platiť vysoké sankčné poistné, ale 
na ich škody sa skladajú všetci 
ostatní poistení. Poisťovne si tak 
počas lockdownu dočasným pokle-
som niektorých nákladov kompen-
zujú dlhé stratové obdobie v po-
sledných rokoch. 

Generali nevyberajú miesto ani 
čas bez ohľadu na pandémiu. 
„Práve havarijným poistením je 
možné v prípade týchto rizík eli-
minovať strach zo straty alebo 
vážneho poškodenia vozidla, kto-
rého oprava sa v prípade rozsiah-
lych škôd môže pohybovať rádovo 
v stovkách eur.“

Možnosť úpravy splátky
Poisťovne a finanční sprostred-
kovatelia pri dojednávaní poiste-
nia zohľadňujú aktuálne potreby 
klientov, a to platí aj v prípade, že 
prídu o príjem a schopnosť splá-
cať svoje záväzky. „Ak má klient 
problém s platením poistného, 
odporúčame mu dostatočne včas 
kontaktovať poisťovňu a ozná-
miť jej aktuálnu situáciu,“ vyzý-
va K. Kukurová. S poisťovňou sa 
podľa nej dá dohodnúť, či už na 
zmene frekvencie platenia, ale-
bo na inej forme úpravy zmluvy. 

viac-menej do normálu, a v tom-
to trende pokračuje doteraz ,“ 
vysvetľuje hovorkyňa poisťovne 
Katarína Kukurová. 

Znížte svoje obavy
Počet nových havarijných poistiek 
v uplynulom roku nerástol tak 
rýchlo, ako to bolo v prípade PZP.  
Znížená mobilita a pandémia však 
podľa partnera sprostredkovateľ-
skej spoločnosti Umbrella Group 
Michala Ďuriša nie sú dôvodom na 
rušenie havarijných poistiek: „Je 
to podobné, ako keby sme riešili, 
či zrušiť poistenie nehnuteľnosti, 
ak máme dlhší čas pekné počasie.“ 
Podľa neho rozhodne nie je dô-
vod šetriť na havarijnom poistení 
najmä pri drahších autách, keďže 
v tomto poistení je okrem iného 
započítaná aj krádež vozidla. 

Havárie, živelné udalosti či vandali 
si podľa K. Kukurovej z poisťovne 

Len na každé tretie vozidlo na Slovensku je uzatvorené havarijné poistenie · POISŤOVNE

nahlásia približne 650 – 700 po-
istných udalostí, z  toho je pri-
bližne 200 škôd spôsobených na 
vozidlách.“

Škodovosť a tiež záujem o nové 
poistky klesali podľa vyjadrení 
zástupcov poisťovní len počas 
tvrdého lockdownu. V ďalších 
mesiacoch došlo k opätovnému 
nárastu poistných udalostí vozi-
diel a rovnako aj záujmu o pois-
tenie vozidiel. Napríklad Allianz 
– Slovenskej poisťovni klesla po-
čas prvej vlny pandémie korona-
vírusu škodovosť pri PZP a ha-
varijnom poistení medziročne 
približne o tretinu, a na chvíľu sa 
spomalil aj rast nových poistiek. 
„V týchto mesiacoch evidujeme 
aj pokles záujmu klientov o uza-
tváranie poistenia vozidiel,“ vy-
svetľuje H. Kanderková. Mierny 
pokles škodovosti v rámci ha-
varijného poistenia a následný 
zvrat zaznamenali počas prvej 
vlny pandémie a j  v poisťovni 
Generali. „Už počas leta sa ško-
dovosť tohto segmentu vrátila 

Cena poistného 
neklesne, naopak, 

v mnohých 
poisťovniach bude rásť.

Záujem o nové  
poistky klesol  

len počas tvrdého 
lockdownu. Odborníci hovoria, že pan-

démia je ideálna príležitosť 
prehodnotiť a j  poistenie 
svojho vozidla a vybrať si 
variant, ktorý kryje kľúčové 
riziká aj pri vlastnom auto-
mobile. Havarijnú poistku 
by podľa nich mali zvažo-
vať tiež majitelia starších 
áut, nie však príliš starých. 
Vysoko rizikovou skupinou 
sú podľa štatistík krádeží 
áut najmä päť- až šesťročné 
vozidlá, ktoré zlodeji rozo-
berú a použijú na náhradné 
diely. Havarijné poistenie 
sa potom už vzhľadom na 
amortizáciu a nižšiu hodno-
tu vozidla spravidla neoplatí 
pri autách nad 10 rokov.

Je tu vynikajúci čas na
prehodnotenie poistiek
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„Predpis na úhradu poistného pri-
chádza klientom v dostatočnom 
predstihu, aby vedeli vyhodnotiť 
situáciu a včas zareagovať,“ uvá-
dza ďalej hovorkyňa poisťovne 
Generali.

Výhodou je, že poistné je v mno-
hých prípadoch uhrádzané v roč-
ných či polročných intervaloch. 
„V prípade výskytu konkrétnych 
problémov takéto prípady rie-
šime individuálne,“ konštatu-
je  H.   K anderková z  A l l ianz – 
Slovenskej poisťovne. Havarijné 
poistenie má dnes približne tre-
tina áut. Toto číslo však podľa 
M. Búlika za uplynulý rok úmer-
ne kleslo spolu s nižším počtom 
lízingovaných áut. Dopĺňa však, 
že táto štatistika nie je úplne 
objektívna, keďže dnes sa k PZP 
dajú pripoistiť aj niektoré ha-
varijné riziká. „Majiteľ tak má 
chránené aj vlastné auto, hoci 
nie samostatnou kasko zmlu-
vou. Tento trend vyhovuje najmä 
vlastníkom starších áut, ktorí 
nepotrebujú kryť všetky riziká,“ 
dopĺňa analytik.

H.  Kanderková. Generali zase 
ponúka majiteľom nových áut pri 
uzatvorení havarijného poistenia 
bonus. Klient získava poistenie 
finančnej straty (GAP) na dva 
roky bezplatne. „Zvýhodnenú po-
nuku máme aj pre majiteľov jaz-
dených áut, ktorí s uzatvorením 
havarijného poistenia majú nárok 
na náhradné vozidlo v prípade 
potreby na 3 dni zadarmo,“ uza-
tvára hovorkyňa poisťovne. 

Havari jné poistenie sa snažia 
počas pandémie zatraktívniť aj 
ďalšie poisťovne. ČSOB poisťov-
ňa napríklad motivuje klientov 
k uzatvoreniu novej zmluvy po-
ukážkou na nákup príslušenstva 
do auta. Platí, že ak si v nej ob-
jednáte havarijnú poistku aspoň 
s jedným pripoistením, získate 
online kupón v hodnote 30 eur. 
Wüstenrot láka na vernostné zľa-
vy do výšky 10 % s platnosťou na 
celom území Európy a poisťuje 
okrem iného aj individuálne do-
vezené autá. Komunálna poisťov-
ňa zase ponúkla poistenie čelného 
skla a batožiny bezplatne.

S čím prichádzajú poisťovne
Viaceré poisťovne na Slovensku 
za uplynulý rok aktualizovali 
podmienky havar i jných pois -
tení  a  pr iniesl i  nové produk-
ty. Novinkou v prípade Allianz 
– Slovenskej poisťovne je naprí-
klad možnosť spojiť havarijné 
poistenie s PZP a výraznejšie 

tým ušetriť. „Navyše od minulé-
ho roka sme pre klientov spusti-
li takzvaného online sprievodcu 
škodou, ktorý umožňuje sledo-
vať r iešenie škody na vozidle 
krok za krokom, ako keď sledu-
jete doručenie balíka,“ vysvetľuje 
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Výhodou je,  
že poistné sa 

uhrádza v ročných 
či polročných 
intervaloch.
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Názov poisťovne Špecifiká KASKO poistenia

Allianz - SP V balíku havarijného poistenia je vždy aj PZP.  Rovnaké ceny platia pre škodových aj bezškodových klientov.

ČSOB poisťovňa
Fixná spoluúčasť od 50 eur, zľava pri ročnej platbe poistného aj pri využívaní iných produktov ČSOB.  
Pri základnej havarijnej poistke nie sú kryté škody spôsobené hlodavcami ani krádež.

Generali
5 % zľava pri ročnej platbe poistného, poistenie finančnej straty bezplatne v cene,  
zľava na poistné pri využívaní zmluvných servisov a zľava za bezškodový priebeh.

Groupama Kryje aj batožinu umiestnenú v strešnom boxe, výhodnejšie poistné pre bežné autá (nie prémiové značky).

Komunálna poisťovňa V cene je poistenie čelného skla so spoluúčasťou 5 %. Kryje aj poškodenie autosedačky a vecí v strešnom boxe.

Kooperativa Bonus za bezškodový priebeh, kryje aj prípadnú zámenu paliva, poškodenie pneumatiky či nasatie vody do motora.

Union Možnosť spoluúčasti za 0 eur, zľava pre poistencov Unionu, čelné sklo a batožina len v prípade pripoistenia.

Uniqa 
Pri viacerých zmluvách s poisťovňou zľava na KASKO, zľava pre ZŤP, 10 % zľava pri ročnej platbe.  
Ak klient využíva zmluvné servisy, má nižšiu spoluúčasť o 80 eur.

Wüstenrot Zľava pri využívaní iných produktov poisťovne a rovnaké ceny pre škodových aj bezškodových klientov. 

Havarijné poistenie: Čo ponúkajú slovenské poisťovne v roku 2021? 
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ZÁUJEM O REFINANCOVANIE 
HYPOTÉK JE VEĽKÝ, 

ICH ÚROKOVÉ SADZBY STÁLE KLESAJÚ

BANKY · Klienti bánk ťažia zo situácie a vylepšujú si úverové podmienky

splátky zabalili hypotéku, spotrebný 
úver, ale aj kreditnú kartu, prípad-
ne povolené prečerpania, a pritom 
ešte niekedy získali peniaze navyše. 
„Najčastejší dôvod na refinancovanie 
je optimalizácia aktuálnych výdavkov. 
To všetko za výhodnejšiu sadzbu či 
nižšiu splátku pri maximálnej splat-
nosti,“ vysvetľuje D. Miša. 

Podobnú situáciu v rámci refinan-
covaných úverov uvádza produk-
tová manažérka mBank pre úvery 
na bývanie Soňa Holíková. Pomer 
poskytnutých hypoték bol vlani 
v tejto banke 30 % refinancovaných 
a 70 % nových hypoték. Pritom 
účelom 13 % zo všetkých úverov 
na bývanie bolo refinancovanie pô-
vodného úveru bez navýšenia poži-
čanej sumy. Ďalších 17 % si klien-
ti brali na zlepšenie splácania už 
existujúcej hypotéky. Aj iné banky 
poskytli zvýšený objem úverov na 
optimalizáciu splátkových podmie-
nok starších hypoték. „Refinančná 
hypotéka sa teší záujmu klientov, 
ktorí môžu získať výhodnejšiu úro-
kovú sadzbu. A ponúka tiež mož-
nosť zlúčiť si viaceré úvery do jed-
ného a znížiť si aj takto mesačnú 
splátku,“ hovorí hovorkyňa Tatra 
banky Zuzana Žiaranová. 

Klienti slovenských bánk vlani 
využili a stále využívajú pokles 

úrokových sadzieb, ktorý je konti-
nuálny už niekoľko rokov. Koncom 
roka 2017 bol priemerný úrok pri 
úveroch na bývanie takmer 2 % 
ročne, koncom minulého roka už 
len v priemere 1,25 %, v súčasnosti 
je to už menej ako 1 %. 

Refinancovanie láka
Podľa štatistík Národnej banky 
Slovenska až štvrtinu zo všetkých 
minuloročných hypoték predstavo-
vali refinancované staré úvery na 
nehnuteľnosti. Manažér VÚB banky 
Dominik Miša hovorí, že v ich banke 
je pomer nových úverov oproti refi-
nancovaným za rok 2020 približne 
60 % ku 40 %. Niekedy si klienti chcú 
len znížiť mesačnú splátku, väčši-
nou však refinancujú, aby do jednej 

Komu sa to oplatí?
„Refinancovanie hypotéky sa opla-
tí tým, ktorí majú úrokové sadzby 
vyššie ako 1 % ročne. Niektoré ban-
ky v súčasnosti poskytujú úrokové 
sadzby nižšie ako 0,5 %. Závisí to 
však aj od výšky úveru, pretože čím 
nižší je zostatok úveru, tým nižšie 
sú rozdiely vo výške splátok,“ vy-
svetľuje odborník na osobné finan-
cie z Partners Group Slovensko Ján 
Šuda. „Pred tým, ako sa klient defi-
nitívne rozhodne, vždy odporúčame, 
aby sa v prvom rade obrátil na svoj-
ho bankového poradcu, ktorý môže 
preveriť všetky možnosti a zistiť, či je 

Až štvrtinu hypoték v minulom roku si klienti zobrali na refinancovanie 
starých úverov. Príčina je jasná, úrokové sadzby sú výrazne nižšie 

ako pred tromi-štyrmi rokmi. Oplatí sa však refinancovanie 
každému a znamená nižšia mesačná splátka naozaj úsporu?

Autor: Vladimír Pisár 
Foto: Shutterstock

Refinančná hypotéka 
ponúka možnosť  

zlúčiť si viaceré úvery 
do jedného.

len na fixované obdobie, ktoré ponú-
ka nová banka, teda nie na celé ob-
dobie chýbajúce do splatenia úveru. 

Je mylné predpokladať, že v súčas-
nosti výhodný úrok vydrží až do kon-
ca obdobia splatnosti hypotéky. To 
môže byť veľmi skresľujúci údaj, pre-
tože nikto nedokáže predpovedať, čo 
sa na trhu s hypotékami udeje o rok, 
o 2 či 5 rokov, keď sa fixácia refinan-
covaného úveru skončí. Je nevyhnut-
né rátať iba so skutočnou úsporou 
a vyhodnotiť, či je to v rámci mesač-
nej splátky aj na čas fixácie naozaj 
zaujímavá suma. „Ideálne teda je, ak 
klient môže refinancovať bez sankcie 
a zároveň si vyráta skutočnú úsporu 
na obdobie novej fixácie – určite nie 
dlhšie,“ uzatvára S. Holíková. 

možné zníženie úrokovej sadzby na 
existujúcom úvere bez potreby refi-
nancovania, respektíve vybavovania 
nového úveru,“ pripomína D. Miša.

Určite je to jednoduchšie v banke, 
kde už klient má úver. Nemusí totiž 
predkladať všetky doklady o svojej 
bonite, o splátkovej disciplíne, ušet-
rí si návštevu katastra nehnuteľnos-
tí aj poplatok preň. Pri zmene banky 
navyše môže dostať sankčný popla-
tok, ak požiada o refinancovanie po-
čas trvania fixácie úrokovej sadzby. 
Niektoré banky lákajúce klientov 
však tento poplatok preplácajú.

Účel úveru je prvoradý
Klient by si mal teda v prvom kroku 
určiť, či chce úver len refinancovať 
a získať nižšiu mesačnú splátku bez 
navýšenia úveru, alebo si napríklad 
ponechá výšku mesačnej splátky 
a požiada o financie navyše, prípad-
ne si zlúči viaceré záväzky voči banke 
do jedného úveru. Určite je tiež ne-
vyhnutné overiť si, za akých podmie-
nok platí najnižšia úroková sadzba, 
ktorú banka ponúka. „Často je mini-
málny úrok podmienený zriadením 
si ďalších produktov, ako sú naprí-
klad poistenie úveru alebo otvorenie 
si účtu,“ upozorňuje D. Miša. 

Ak klient chce iba refinancovať hy-
potéku a nežiada o peniaze navyše, 
ani si nepredlžuje jej splatnosť, re-
financovanie sa oplatí aj pri nižších 
rozdieloch v úrokovej sadzbe ako pol 
percenta. Na druhej strane by si mal 
dať pozor, ak chce získať viac peňazí 
a predĺži si pre to splatnosť. Môže si 
síce znížiť mesačnú splátku, ale cel-
kovo svoju hypotéku viac preplatí. 

Dnes výhodný  
úrok nevydrží  
až do konca  

splatnosti hypotéky. 

Ak napríklad v piatom roku spláca-
nia 30-ročnej hypotéky si klient zo-
berie novú zase s 30-ročnou splat-
nosťou, odíde mu z účtu mnoho 
stoviek až pár tisíc eur navyše. 

Na čo si dať pozor
Lákavo nízka suma novej splátky hy-
potekárneho úveru môže spôsobiť, 
že si klient do nákladov nezapočíta 
úroky, ktoré na úvere už zaplatil, ani 
ďalšie výdavky na refinančný úver. 
Napríklad poplatok za jeho poskyt-
nutie, ak ho refinancujúca banka 
neprepláca, či náklady na znalecký 
posudok alebo poplatky za prepisy 
v katastri nehnuteľností, prípadne 
poplatok za poistenie úveru. Pred 
žiadosťou o refinancovanie je teda 
potrebné spočítať všetky spomí-
nané náklady spojené s prevodom 
hypotéky do inej banky a neporov-
návať iba úrokovú sadzbu úveru. 
Najdôležitejšie je však počítať úspo-
ru, ktorú prinesie zníženie úroku, 

Klienti bánk ťažia zo situácie a vylepšujú si úverové podmienky · BANKY

Minimálny úrok je 
často podmienený 

zriadením si ďalších 
produktov.

Priemerná úroková sadzba 
hypotekárnych úverov po-
skytnutých v marci 2021 do-
siahla vďaka 0,92 % historické 
minimum. V apríli bol tento 
ukazovateľ o dve stotinky per-
centa vyšší. Pritom najnižšia 
úroková sadzba hypotéky na 
slovenskom trhu v apríli 2021 
predstavovala takisto rekordný 
údaj 0,40 % ročne.

Úrokové sadzby  
sú rekordne nízke

V čase rekordne nízkych úro-
kových sadzieb odborníci od-
porúčajú zafixovať ich na čo 
najdlhší časový interval, aby 
klient mohol profitovať z vý-
hodných podmienok. Inak po-
vedané, zvážte, či nebude lep-
šie získať úrok 0,69 % na 3 – 4 
roky ako 0,49 % na jeden rok.

Rada na záver

Zdroj: NBS
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CHYSTÁ SA  
ĎALŠIA NOVELA ZÁKONA

O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ

FINANCIE · Makléri si želajú, aby legislatívna zmena zvýšila kvalitu agentov na trhu

Čo by pomohlo?
Finančné spoločnosti majú po-
merne jasno v tom, aké zmeny 
by trhu s finančným sprostred-
kovaním pomohli. „Očakávame, 
že novela zákona pozitívne pod-
porí prácu finančných agentov 
a oprávnene zvýši ich kredibilitu 
vo vzťahu s klientom. Zároveň ve-
ríme, že predmetom zmeny nebude 

nadmerné zvýšenie administratív-
nej činnosti finančných agentov pri 
práci s klientom,“ hovorí obchod-
ný riaditeľ spoločnosti FinGO.sk 
Marek Gemainer.

„V prvom rade očakávame diskusiu 
asociácií, ministerstva a Národnej 
banky Slovenska. Novela zákona 

O zmenách len diskutujú
„Na ministerstve v súčasnosti pre-
biehajú interné diskusie o obsahu 
možných zmien. Preto ešte v tejto 
chvíli nie je možné poskytnúť infor-
máciu o tom, o aké zmeny pôjde a či 
vôbec budú,“ poslal nám stanovisko 
tlačový odbor Ministerstva financií 
SR. Obsah novely zákona sa dá odha-
dovať len z plánu legislatívnych úloh 
vlády na rok 2021. Z neho vyplýva, 
že zákon by mal byť pripravený na 
prerokovanie v novembri tohto roku. 

Legislatívny plán deklaruje, že cieľom 
zmeny zákona by mala byť úprava 
pravidiel distribúcie finančných slu-
žieb a ich skvalitnenie. Nutnosťou je 
dosiahnutie vyváženého postavenia 
zainteresovaných strán prostredníc-
tvom zvýšenia zodpovednosti finanč-
ných sprostredkovateľov a zlepšenia 
postavenia finančného spotrebiteľa 
vo vzťahu k finančným inštitúciám 
a finančným sprostredkovateľom. 
Podľa legislatívneho plánu sa to dá 
dosiahnuť najmä zlepšením infor-
movanosti finančného spotrebiteľa, 
posilnením inštitútu zodpovednosti 
za škodu, ako aj zvýšením zodpoved-
nosti finančných inštitúcií.

by mohla priniesť zmeny, ktoré by 
prispeli k zvýšeniu kvality agentov 
na finančnom trhu, a tým aj k spo-
kojnosti klientov. Keďže klienti sú 
už teraz zahltení množstvom do-
kumentov, v ktorých sa ani sami 
nevedia orientovať, pridávanie ďal-
ších formálnych požiadaviek určite 
nie je cesta,“ uvádza riaditeľ spoloč-
nosti Partners Group SK pre pro-
dukty a compliance Peter Matovič.

Aktuálna legislatíva obsahuje via-
cero ustanovení o obsahu a roz-
sahu informácií, ktoré má klient 
dostať pred uzavretím zmluvy, po-
čas uzatvárania zmluvy aj počas jej 
existencie. „Zoznam týchto infor-
mácií je pomerne rozsiahly a pre 
málo finančne gramotného klienta 
predstavuje záťaž, ktorú vyrieši 
tým, že všetko podpíše, len aby ho 
tým už nikto nezaťažoval. Tak sa 
z informácie, ktorá by bola každá 
sama osebe pre klienta užitočná 
a pochopiteľná, stáva jeden veľký, 
nestráviteľný balvan,“ uzatvára 
problematiku efektivity formálnej 
ochrany klienta generálna riaditeľ-
ka Slovenskej asociácie poisťovní 
(SLASPO) Jozefína Žáková.

Ministerstvo financií SR pripravuje novelu zákona o finančnom sprostredkovaní. 
Samo však nemá jasno v tom, čo by mala táto legislatívna úprava obsahovať 

a či vôbec niekedy uzrie svetlo sveta. Keďže ministerstvo o pripravovanej 
zmene komunikuje len veľmi neochotne, obrátili sme sa na finančných 

sprostredkovateľov s otázkou, aká zmena by pomohla im, a, samozrejme, 
samotným klientom, ktorých záujmy by mala chrániť predovšetkým.

Autor: Arian Ali 
Foto: Shutterstock

Očakávame, že 
predmetom zmeny 
nebude zvyšovanie 
počtu formulárov.

byť štandardom pri poskytovaní 
finančných služieb na Slovensku. 
No zriedkakedy to tak je. Nemenej 
dôležité je zamerať sa na príčinu 
problému ako takého – na nekon-
cepčné nastavenie systému vzde-
lávania finančnej gramotnosti už 
na školách. Subjekty pôsobiace na 
finančnom trhu však nemajú mo-
tiváciu ani kapacitu tento problém 
vyriešiť. „Štát by sa mal zamerať 
na to, aby podpora zvyšovania fi-
nančnej gramotnosti verejnosti ne-
spočívala iba na ad hoc aktivitách 
jednotlivých subjektov finančného 
trhu, ale bola konečne súčasťou 
systémového, štátom manažova-
ného vzdelávania, ktoré budú môcť 
subjekty finančného trhu podporo-
vať,“ uvádza J. Žáková. 

„Bez ohľadu na vek by určite pomohlo 
niečo, čo je moderné, dostupné a zro-
zumiteľné. Napríklad edukačné videá 
a stránky, kde nie je len množstvo 
textu. V dnešnej digitálnej dobe sa 
stáva nutnosťou vizuálne znázorne-
nie problematiky, bezplatné e-lear-
ningové kurzy a podcasty, kde sa 
vysvetlí téma jednoducho a na prí-
kladoch,“ uzatvára P. Matovič.

Nový formulár 
klientovi nepomôže
Zvýšenie informovanosti finančného 
spotrebiteľa v minulosti takmer vždy 
znamenalo zvýšenie jeho formálnej 
ochrany. Väčšinou však prinieslo 
iba viac formulárov a dotazníkov na 
vypísanie bez akejkoľvek pridanej 
hodnoty. Vyššia formálna ochrana 
má teda pre klienta v praxi len malý 
význam. Na druhej strane poskytuje 
vyššiu právnu ochranu pre finančné 
inštitúcie, čím stavia klienta do ešte 
menej výhodnej pozície. 

Takmer všetci spotrebitelia na finanč-
nom trhu sú neprofesionálni klienti. 
Napriek tomu je zodpovednosť pre-
nášaná prakticky výlučne na nich 
prostredníctvom množstva doku-
mentov a súhlasov, ktoré sprevádzajú 
uzatvorenie akejkoľvek zmluvy.

„V poslednom čase sme boli svedka-
mi výrazného rozšírenia povinných 
formulárov a dotazníkov. Pritom 
sa stále potvrdzuje, že to klientovi 
v informovanosti a vo vzdelaní ne-
pomáha, ale zvyšuje sa tým ochra-
na finančných inštitúcií,“ hovorí 
P. Matovič. Starostlivosť o klienta 

Štát by sa mal 
zamerať na zlepšenie 

finančnej gramotnosti. 

verejnosti prostredníctvom webo-
vých portálov, ako aj vhodne zvole-
nej komplexnej mediálnej kampane, 
môže veci iba pomôcť,“ tvrdí obchod-
ný riaditeľ spoločnosti FinGO.sk 
Marek Gemainer.

Finanční sprostredkovatelia 
volajú po koncepčnom riešení
Vzdelávanie klientov a zvyšovanie 
ich finančnej gramotnosti by malo 

zo strany finančného agenta spo-
číva práve v jeho informovanosti 
a finančnom vzdelávaní. „To sa deje 
najmä cez analýzu jeho aktuálnej 
finančnej situácie, jeho cieľov a for-
mulovaním návrhov na ich dosiah-
nutie. Kombinácia vzdelávania 
klientov prostredníctvom bezplat-
ných seminárov, informovanosti 

Makléri si želajú, aby legislatívna zmena zvýšila kvalitu agentov na trhu · FINANCIE
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PRVÝ FINTECH HUB NA SLOVENSKU  
OTVORIL SVOJ PROGRAM INOVÁTOROM  

Z CELÉHO SVETA

k niekoľkým elitným spoločnos-
tiam a ich testovacím nástrojom 
a prostrediu v danom segmente. 
Ďalej vybudovanie rýchlejšej, efek-
tívnejšej a úspešnejšej go-to mar-
ket stratégie pod dohľadom odbor-
níka či kvalitný mentoring.

finančného trhu a posun využitia 
technológií vo finančnom sektore. 
Členovia platformy získajú pomoc 
predovšetkým v troch segmentoch, 
a to v technologickom, právnom 
a konzultačnom. V praxi to bude 
znamenať to, že získajú prístup 

To najlepšie z platforiem
a inovatívne riešenia
Pr v ý  Fintech Hub so  s íd lom 
v Bratislave založila Slovenská 
FinTech asociácia v spolupráci 
s poprednými inovatívnymi spoloč-
nosťami Mastercard a Vacuumlabs. 
Tvorcovia sa pri budovaní platfor-
my inšpirovali úspešnými sand-
box regulátormi, ktoré fungujú 
a prosperujú v krajinách od Veľkej 
Británie po Singapur. „Chceli sme 
vybrať to najlepšie z podobne fun-
gujúcich platforiem a spojiť všetko 
pod jednou strechou. Náš prístup 
preto staviame na otvorenosti 
a prístupnosti,“ priblížil vznik plat-
formy výkonný riaditeľ Fintech 
Hub Slovensko a šéf Slovenskej 
FinTech asociácie Juraj Králik. 

Cieľom Fintech Hub Slovensko 
je podpora inovatívnych finanč-
ných digitálnych riešení, rastu 

Na Slovensku funguje prvá otvorená fintech platforma nazvaná 
Fintech Hub Slovakia. Jej cieľom je zlepšiť digitálne finančné inovácie 
a konkurencieschopnosť slovenského trhu pomocou programu, ktorý 

inovatívnym firmám pomáha zefektívniť go-to market stratégiu, otestovať 
produkt či službu v reálnom prostredí a pripraviť ju na investičný proces. 

Do programu sa už môžu prihlasovať inovátori z celého sveta.

Autor: Redakcia Financial Report, Foto: Shutterstock

Využijú big data 
aj umelú inteligenciu
„K tomuto rozvoju s radosťou 
pr isp e jeme.  Hovor ím nie len 
o technológiách z tradičného kar-
tového sveta, ale hlavne mimo 
neho, ako je napríklad otvorené 
bankovníctvo, peer-to-peer platby, 
riešenie využívajúce big data alebo 
umelú inteligenciu, používateľsky 
príjemné spôsoby overenia iden-
tity, nástroje pre lepšie zabezpe-
čenie a mnohé ďalšie,“ vysvetľuje 
generálny riaditeľ Mastercard 
pre Slovensko a Českú republiku 
a partner Fintech Hub Slovakia 
Michal Čarný.

Jeden z posledných nespomenu-
tých benefitov Fintech Hubu je 
Slovensko samotné. „Sme členovia 
Európskej únie a Severoatlantickej 
aliancie, patríme do Schengenského 
priestoru a v neposlednom rade 
máme euro, čo je veľká výhoda 
oproti ostatným lokálnym hráčom 
Vyšehradskej štvorky. Veľkým be-
nefitom z hľadiska príletov a odle-
tov je tiež blízkosť Viedne. A v ne-
poslednom rade má Slovensko 
veľký počet talentovaných ľudí po-
trebných na to, aby odtiaľto mohli 
firmy rásť ďalej,“ uzatvára CEO 
Vacuumlabs Matej Ftáčnik.

Chceli sme vybrať to 
najlepšie z podobne 

fungujúcich platforiem.

FINTECH · Tvorcovia sa pri budovaní platformy inšpirovali úspešnými sandbox regulátormi
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SLOVÁCI NEROZUMEJÚ INFLÁCII,
ALE MILUJÚ RIZIKOVÉ INVESTÍCIE  

A RADY INFLUENCEROV

INVESTOVANIE · Zlepšili sme sa v sporení, no jeho efektivita nám stále hovorí len veľmi málo

odkladá 10 až 20 % z platu a 13 % 
si dokáže každý mesiac usporiť viac 
ako 20 % z platu. 

Dôvodov, prečo si ľudia počas ko-
ronakrízy sporia viac ako pred ňou, 
je niekoľko. Niektorým stúpol plat, 
mnohým vzhľadom na prijaté ob-
medzenia a reštrikcie klesli výdavky. 
Najvýraznejším dôvodom (59 %) 
je snaha finančne sa zabezpečiť 
pred negatívnymi dôsledkami krízy. 
Ďalších 51 % respondentov tvrdí, že 
už nemajú taký záujem nakupovať 
nové veci ako kedysi.

Slabá efektivita sporenia 
Schopnosť sporiť si je jedna vec, no 
sporiť si efektívne, respektíve inves-
tovať usporené peniaze, je vec druhá. 
Nožnice medzi novými vkladmi ply-
núcimi na bankové účty a investícia-
mi do podielových fondov sa počas 
pandémie ešte viac roztvorili v ne-
prospech investícií. Štatistiky NBS 
a Asociácie správcovských spoloč-
ností potvrdzujú, že počas pandémie 
sa prístup Slovákov k tvorbe úspor 
stal opäť konzervatívnejším. Hoci 
tempo medziročného rastu úspor na 
bankových účtoch sa zrýchlilo, in-
vestície do podielových fondov klesli. 
Kým v roku 2020 slovenským do-
mácnostiam pribudli na bankových 
účtoch viac ako 3 miliardy eur, do 
podielových fondov smerovalo „iba“ 

Ľudia si sporia viac 
„Vidíme, že počet sporiacich ľudí 
narástol. Slováci sa stali zodpoved-
nejšími a začali si vytvárať finančnú 
rezervu. Existuje predpoklad, že ľu-
dia časť úspor po uvoľnení opatrení 
použijú na nákup chýbajúcich polo-
žiek a na odmenu pre seba vo forme 
menších nákupov, či už v reštauráci-
ách, alebo v iných službách,“ pribli-
žuje výsledky aktuálneho prieskumu 
výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum 
Slovakia Martin Musil. Podľa jeho 
slov podiel Slovákov, ktorí si každý 
mesiac sporia, jemne narástol na 
82 %. Väčšina (54 %) opýtaných si 
každý mesiac dokáže odložiť do 10 % 
zo svojho platu. Asi 15 % Slovákov si 

491 miliónov eur. To znamená, že na 
bankových účtoch s výnosom blíz-
kym nule si Slováci odložili šesťkrát 
viac úspor, ako vložili do podielových 
fondov, ktoré spravujú správcovské 
spoločnosti. V roku 2019 bol tento 
pomer výrazne priaznivejší,“ konšta-
tuje finančný analytik OVB Allfinanz 
Slovensko Marián Búlik. 

Málo investujeme 
Aj keď sa podľa vyjadrení správcov 
Slováci počas koronakrízy pri inves-
tovaní správali rozumne a na rozdiel 
od finančnej krízy pred desaťročím 
v panike veľmi nepredávali svoje po-
diely, investície do podielových fon-
dov v roku 2020 klesli. Kým v roku 
2019 predstavovali 533 miliónov 
eur, v minulom roku klesli o 8 % na 
491 miliónov eur. „Štatistika ukazuje, 
že Slováci sa pri razantnom poklese 
v marci 2020 čiastočne zľakli a predsa 
len vypredávali svoje podiely. A aj keď 
zvyšok roka investíciám vyslovene 

Slováci sa počas uplynulých mesiacov zlepšili v sporení. Podiel tých, ktorí si 
pravidelne odkladajú finančné prostriedky, narástol až na 82 %. Stúpol aj počet 

tých, ktorí si každý mesiac dokážu odložiť viac ako pätinu svojho platu. Finančnú 
rezervu vo výške štyroch mesačných platov potvrdilo viac ako 20 % opýtaných. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

láka nákup rizikových korporátnych 
dlhopisov, kryptomien či v posled-
nom čase social trading na základe 
odporúčania influencerov na sociál-
nych sieťach. Je veľkou chybou, že sa 
mnoho ľudí nechá prehovoriť na vy-
slovený hazard s úsporami s vidinou 
rýchleho zisku, a ignorujú pravidelné 
investovanie, ktoré im vie dlhodobo 
priniesť bezpečné výnosy 5 až 7 % 
ročne,“ prízvukuje analytik.

prial, tie nové už prvotnú marcovú 
reakciu nedokázali skorigovať,“ tvr-
dí analytik. V 1. štvrťroku 2021 sa 
nepomer medzi prílevom úspor do 
podielových fondov a na bankové 
účty v porovnaní s pandemickým ro-
kom 2020 predsa len mierne zmenil. 
Podľa najnovšej štatistiky NBS od 
úvodu tohto roka do konca marca 
Slováci vložili na svoje bankové účty 
vyše 1,2 miliardy nových úspor, pri-
čom do podielových fondov pritieklo 
237 miliónov eur. 

Špekulatívne nákupy
Jedným z hlavných dôvodov, prečo 
Slováci držia väčšinu úspor na ban-
kových účtoch, je slabá finančná 
gramotnosť. „Ľudia napríklad ne-
rozumejú efektu inflácie a tomu, že 

Slovákov láka 
nákup rizikových 

korporátnych dlhopisov 
a kryptomien.

Tempo rastu úspor  
sa zrýchlilo,  

ale investície do 
fondov klesli.

ich úspory na bankovom účte pri 
nulovom úroku strácajú hodnotu,“ 
tvrdí M. Búlik. Skutočnosťou tiež je, 
že Slováci sa pri riešení svojich úspor 
zvyknú držať extrémnych rozhodnu-
tí. Namiesto pravidelného investo-
vania podľa neho radšej volia nevý-
hodné bankové účty, alebo sa doslova 
vrhajú do špekulácií na finančných tr-
hoch. „V praxi vidieť snahu ľudí rých-
lo a veľa zarobiť. Preto Slovákov tak 

Zlepšili sme sa v sporení, no jeho efektivita nám stále hovorí len veľmi málo ·  INVESTOVANIE

prístupom však začiatok investovania stále odkladajú 
a prichádzajú o čas.

4) Staviť všetko na jednu kartu. Až 80 % Slovákov 
má väčšinu svojho finančného majetku investovaného 
v bývaní. Mať časť svojho majetku investovanú do jed-
ného investičného bytu je v poriadku, ale je rizikom 
staviť na byt ako na jedinú investíciu.

5) Na investovanie som už starý. Tento stereotyp 
nefunguje. Aj 7 či 10-ročný časový interval je dosta-
točne dlhý na to, aby pravidelné investície dokázali 
slušne zarobiť. Navyše odchodom do dôchodku sa 
investovanie vôbec nemusí skončiť. 

6) Špekulatívne obchodovanie namiesto inves-
tovania. Hlavným zmyslom dlhodobého investova-
nia je ochrana vlastných úspor pred infláciou, čiže aby 
nestrácali na hodnote, a k tomu získanie primeraného 
výnosu pri čo najnižšom riziku. 

1) Neinvestovanie. Úplne najväčšou chybou je ne-
chať úspory zaháľať na bankovom účte. Dnes v ban-
kách leží vyše 40 miliárd eur. Počas pandémie úspo-
ry na bežných účtoch s nulovým úročením narástli 
o 8,3 %. Touto chybou Slováci prichádzajú o milióny 
eur potenciálnych výnosov.

2) Keď investícia, tak s veľkými očami. Dobrou 
správou je, že záujem Slovákov o investovanie rastie. 
Horšou správou však je, že ľudia sa do investovania 
púšťajú „s veľkými očami“. Mnohí robia chybu v tom, 
že sa chcú krátkodobo zviezť na rastovom trende a za-
robiť rýchlo čo najviac. 

3) Počkám, kým to riadne klesne a až potom 
začnem investovať. Najmä začínajúci investori 
často riešia, či je správny okamih na vstup na trh a či 
si nemajú počkať na ten najväčší pokles cien. S týmto 

TOP 6: Najväčšie chyby pri investovaní 

Koľko z platu si každý  
mesiac dokážeme odložiť?

viac ako 20 % 10 % až 20 %
do 10 % vôbec si nesporí

13 %
18 %

15 %

54 %
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Financial Report prináša prehľad poplatkov, ktoré najviac 
rozčuľujú používateľov bankových služieb na Slovensku.  

Banky však reagujú – zriaďte si bankový účet, využívajte 
balík služieb a nebudete platiť nič navyše. Takáto je realita.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

TOP 5  
NAJABSURDNEJŠÍCH

BANKOVÝCH POPLATKOV 
NA SLOVENSKU 

BANKY · Toto sú požiadavky, ktoré najviac rozčuľujú bankových klientov Toto sú požiadavky, ktoré najviac rozčuľujú bankových klientov · BANKY

Poplatok za výber hotovosti v pobočke

Mesačný poplatok za vedenie účtu

Poplatky sa týkajú klientov, ktorí nevyužívajú balíky služieb, 
prípadne nemajú v banke účet.
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Poplatok za vklad v hotovosti v pobočke

Poplatky sa týkajú klientov, ktorí nevyužívajú balíky služieb, 
prípadne nemajú v banke účet.
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Banka Poplatok

UniCredit Bank dva výbery zadarmo, potom 2 €

Slovenská sporiteľňa 2,50 €

ČSOB prvý výber zadarmo, potom 3 €

Tatra banka prvý výber zadarmo, potom 3 €

Poštová banka prvý výber zadarmo, potom 3 €

VÚB banka 3,50 €

Poplatok za výber z bankomatu inej banky

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace lockdow-
ny za uplynulý rok urýchlili digitalizáciu bánk. Tie 
investovali do vzdialenej komunikácie s klientom, 
vylepšili svoje mobilné aplikácie, a prevádzky ka-
menných pobočiek premenili skôr na poradenské 
domy. Zvýšené náklady kamenných prevádzok po-
tom začali banky postupne premietať do poplat-
kov. Jedným z najmenej obľúbených je poplatok 

za vklad peňazí na vlastný účet alebo výber v po-
bočke, ktorý sa v ankete absurdných poplatkov 
umiestnil na prvej priečke. Samotné finančné 
inštitúcie v súvislosti s vyššími poplatkami v po-
bočkách radia klientom používať bankomaty, vkla-
domaty a k lacnejšiemu bankovaniu tiež využívať 
takzvaný balík služieb k účtu. V opačnom prípade 
ich čakajú poplatky.

Poplatok za služby v bankových pobočkách

Druhým najabsurdnejším poplatkom podľa respon-
dentov ankety je poplatok za vedenie účtu. Ten na 
Slovensku neplatia klienti 365.bank, mBank a Fio 
banky bez potreby splnenia dodatočných podmienok. 
Ostatné banky vedenie účtu spoplatňujú niekoľkými 
eurami. Na druhej strane platí, že ten, kto má zriadený 
balík služieb, alebo aktívne využíva bankové inovácie, 

Ďalším spomedzi poplatkov, ktoré rozčuľujú bankových 
klientov, je poplatok za výber z bankomatu inej ban-
ky. Kým niektoré banky túto operáciu spoplatňujú len 
v prípade viacerých výberov, iné si pýtajú od klientov 
poplatok za každé vybratie peňazí. Za výbery z cudzích 

zvyčajne nedopláca za vedenie účtu ani cent. Napríklad 
Tatra banka uplatňuje program odmeňovania, v rámci 
ktorého klienti môžu mať účet za polovičnú cenu, prí-
padne neplatia vôbec nič. Najvyšší poplatok, 8 eur za 
vedenie účtu, platia klienti UniCredit Bank. Je to však 
iba v tom prípade, ak je súčet prichádzajúcich bezho-
tovostných platieb na účet nižší ako 400 eur mesačne.

bankomatov na Slovensku v minulosti neplatili klien-
ti UniCredit Bank. To však už neplatí. Neobmedzené 
výbery hotovosti sa pred časom „scvrkli“ na dva bez-
platné výbery mesačne z bankomatov iných bánk či 
prevádzkovateľov na Slovensku alebo v zahraničí.

Poplatok za vedenie účtu

Poplatok za výber z cudzieho bankomatu
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Mesačný poplatok za kreditnú platobnú kartu

* V Slovenskej sporiteľni sa výška poplatku za kreditnú platobnú kartu 
pohybuje od 0,50 € do 2,50 €, v závislosti od nastavenia služieb.
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Mesačný poplatok za debetnú platobnú kartu

* V Slovenskej sporiteľni sa výška poplatku za debetnú platobnú kartu 
pohybuje od 1,30 € do 2,20 €, v závislosti od nastavenia služieb.
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Poplatok za zrušenie účtu sa síce ocitol medzi najab-
surdnejšími poplatkami, v skutočnosti si ho drvivá 
väčšina bánk na Slovensku neuplatňuje. Oslovili 
sme šesticu najväčších bánk, a tie uviedli, že za 
zrušenie účtu neúčtujú svojim klientom žiaden 

Svoje miesto v ankete najabsurdnejších poplatkov 
získal aj mesačný poplatok za kartu. Tu je potrebné 
povedať, že poplatok za debetnú kartu klienti bánk 
väčšinou neplatia. Je totiž súčasťou balíka k účtu 
a je zahrnutý v mesačnom „paušále“ za vedenie účtu. 
Výnimkou je ČSOB banka, kde za debetnú kartu platia 
klienti, ktorí síce majú bankový účet, no nevyužívajú 
takzvaný balík služieb. Mesačný poplatok 2,50 eura 
platia v súčasnosti zhruba 2 % klientov. Niektoré 

poplatok. Po porovnaní cenníkov ostatných finanč-
ných inštitúcií sme takýto poplatok našli len v OTP 
banke. Za zrušenie bežného či sporiaceho účtu sa 
v tejto banke dopláca 6,70 eura + 0,3 % zo zostatku 
na rušenom účte.

banky si potom účtujú aj takzvaný ročný poplatok za 
štandardnú debetnú kartu. UniCredit Bank uvádza 
v cenníku pri tejto položke najvyššiu sumu spomedzi 
slovenských bánk – 8 eur. Ak by sme porovnali po-
platky súvisiace s používaním debetných kariet s kre-
ditnými, v cenníkoch bánk uvidíme väčšie cenové 
rozdiely. Pri kreditke sa totiž platí takmer za každý 
úkon – za vydanie karty, mesačné vedenie účtu a tiež 
sa dopláca aj napríklad za jej stratu či zničenie.

Poplatok za zrušenie účtu

Poplatok za debetné a kreditné karty
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POISŤOVNE SÚ V STREHU –   
BEZKĽÚČOVÉ SYSTÉMY SÚ LÁKADLOM 

PRE ZLODEJOV AUTOMOBILOV 

Keďže holandským poisťovniam 
rastie počet poistných udalostí 
kvôli krádeži vozidiel, Asociácia 
holandských poisťovateľov sa 
rozhodla konať, pretože prijala 
opatrenie, aby zabránila ďalším 
stratám poisťovní. Záujemcovia 
o poistenie áut proti krádeži sa 
musia preukázať certifikátom, kto-
rý predstavuje záruku, že bezkľú-
čový systém zamykania je vybave-
ný ochranou proti zneužitiu. 

Na Slovensku, naopak, 
počet krádeží vozidiel klesá
Počet áut s nedokonalým systé-
mom zamykania vozidiel je v za-
hraničí alarmujúci, preto sme sa 
pozreli na to, ako situácia so zabez-
pečením áut s bezkľúčovým zamy-
kaním vyzerá u nás. 

Poisťovne na Slovensku zatiaľ 
nezaznamenali podobný rastúci 
trend krádeží ako v Holandsku, 
hoci podľa slov PR manažérky 
Viery Puškárovej z Komunálnej 
poisťovne problematiku kráde-
že vozidiel s bezkľúčovými sys-
témami priebežne monitorujú 
a analyzujú. 

V Holandsku sa kradnú najmä 
autá s bezkľúčovým prístupom
Krádeže áut s bezkľúčovým prístu-
pom dosahujú v Holandsku čoraz 
vyššie čísla. Na odomknutie vozi-
diel vybavených pohodlným bez-
kľúčovým systémom stačí zlode-
jom takzvaný predlžovač signálu, 
a auto dokážu otvoriť v priebehu 
niekoľkých sekúnd. 

Podľa holandských štatistík jaz-
dí na tamojších cestách okolo 
900 000 áut vybavených spomína-
ným moderným a pohodlným sys-
témom, pričom až 800 000 z nich 
je možné ukradnúť. Z tých, ktoré 
podstúpili simulovanú krádež, 
odolalo útoku len niekoľko mode-
lov Jaguaru, Land Roveru a nový 
VW Golf.

„Vo všeobecnosti v posledných desia-
tich rokoch kontinuálne klesá počet 
odcudzených motorových vozidiel 
na Slovensku,“ konštatuje odborníč-
ka. Poisťovne preto zatiaľ neuvažujú 
podmieniť vstup do havarijného po-
istenia podobným certifikátom ako 
napríklad poisťovne v Holandsku.

Poisťovne sú na vyššie 
riziko pripravené
Poisťovňa Wüstenrot nám po-
tvrdila, že o bezpečnosti vozidiel 
s bezkľúčovým otváraním a štar-
tovaním motoristická verejnosť 
diskutuje už dlhší čas. „Doteraz 
však na slovenskom trhu nebola 
táto kategória vozidiel osobitne 
vyčlenená pri ich poisťovaní proti 

Riziko krádeže vozidiel s bezkľúčovým zamykacím systémom je 
najmä v krajinách západnej Európy mimoriadne vysoké. Napríklad 

v Holandsku majitelia áut musia kvôli poisteniu predložiť 
certifikát o bezpečnosti tohto systému. Na Slovensku síce počet 

odcudzených vozidiel klesá, u drahších automobilov však poisťovne 
môžu požadovať ďalšie zabezpečovacie prvky a systémy. 

Autor: Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Simulovanej krádeži 
odolalo len niekoľko 

málo vozidiel.

Pri drahších 
autách poisťovňa 

vyžaduje viac prvkov 
zabezpečenia.

prvkov zabezpečenia. Ide prevažne 
o kombináciu mechanického za-
bezpečenia, imobilizérov alebo sa-
telitných vyhľadávacích systémov,“ 
uvádza V. Puškárová. 

Poisťovňa Uniqa dokonca priamo 
spolupracuje s partnerom Safe 
Systems, ktorý ponúka zabezpe-
čovací elektronický čip Safe Kessy 
Chip pre ochranu vozidiel s bez-
kľúčovým ovládaním. „Ten zabráni 
skenovaniu signálu na neoprávne-
né otvorenie vozidla, a naši klienti 
naň získajú spolu s návrhom poist-
nej zmluvy aj zľavu 20 %,“ dodáva 
PR špecialistka poisťovne Beata 
Lipšicová.

Na otvorenie vozidla s bezkľúčovým systémom stačí predlžovač signálu · BANKY A POISŤOVNE

zabezpečovacích pr vkov,  ako 
alarm, GPS vozidla už pri vstupe 
do poistenia, čo by bolo aj finančne 
zohľadnené vo výške poistného.

Môžu požadovať aj silnejšie 
zabezpečenie vozidla
Poisťovne však aktuálne uzatvára-
nie poistných zmlúv havarijného 
poistenia starostlivo posudzujú 
a v odôvodnených prípadoch poža-
dujú alebo uprednostňujú zabezpe-
čenie spomínaných vozidiel ďalším 
zabezpečovacím zariadením.

„Ako prevenciu proti krádežiam po-
žaduje naša spoločnosť pri motoro-
vých vozidlách s vyššou cenou viac 

riziku krádeže,“ tvrdí hovorca po-
isťovne Tomáš Ferenčák.

V prípade, že by rástlo riziko spo-
mínaných krádeží, podľa slov špe-
cialistky externej komunikácie 
Allianz – Slovenskej poisťovne 
Heleny Kanderkovej poisťovne do-
kážu na situáciu zareagovať a na-
staviť potrebné opatrenia. 

PR konzultant Ivan Bobošík z po-
isťovne Groupama dodáva, že 
opatrenia by boli prijaté tak, aby 
zabránili zvýšeniu strát na stra-
ne klienta aj poisťovne. Išlo by 
napríklad o lepšie zabezpečenie 
vozidiel, vyžadovanie určitých 

Aj preto zlodeji dokážu pomerne ľahko čítacím 
zariadením odchytiť komunikáciu kľúča a au-
tomobil následne jednoducho odomknúť. Stačí, 
aby sa vysielačkou „načítal“, respektíve „predĺ-
žil“ signál kľúča, čo je možné až do vzdialenosti 
100 metrov od kľúča.

Komunikácia medzi kľúčom a automobilom 
funguje na princípe rádiových vĺn a prebieha 
na dvoch kanáloch, rovnako pri otváraní, aj pri 
naštartovaní vozidla. Kľúč v dosahu auta vie na 
správny signál z vozidla odpovedať kedykoľvek, 
čo znamená, že vysiela prakticky bez prestávky. 

Ako funguje bezkľúčový systém zamykania áut?

POISTENIE · Na otvorenie vozidla s bezkľúčovým systémom stačí predlžovač signálu
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POČET PODVODOV RASTIE,
POISŤOVNE VŠAK ZDOKONAĽUJÚ  

SVOJU OBRANU

POISŤOVNE · Poisťovne proti podvodníkom nasadzujú detektívov, kontrolórov aj analytikov 

Vírus COVID-19 má zásadný vplyv 
aj na pokusy o podvody v neživot-
nom poistení. Poisťovňa Wüstenrot 
hlási najväčší počet zaregistrova-
ných podvodov na motorových 
vozidlách, a to i napriek tomu, že 
sa jazdilo menej ako v minulosti. 
Poisťovňa Kooperativa zase za-
znamenala nárast počtu prípadov 
majetkového poistenia fyzických 
osôb. Časté, a z pohľadu objemu 
financií aj dôležité, sú podvody 
v oblasti poistenia priemyslu a pod-
nikateľov. O prieniku viacerých 
typov poistných podvodov infor-
mujú napríklad z Union poisťovne. 
„Najobľúbenejšími oblasťami špe-
kulantov u nás sú poistenie moto-
rových vozidiel, životné poistenie 
a cestovné poistenie,“ hovorí poist-
ný detektív Unionu Ivan Debnár.

Skutok sa stal, ale inak
Napriek tomu, že vlani sa v po-
rovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
cestovalo podstatne menej, čas-
té boli aj prípady súvisiace s ces-
tovným poistením. „Vyskytlo sa 
viacero pokusov o podvod, ktoré 
vyplynuli z rušenia zahraničných 
zájazdov alebo dovolenkových 
pobytov. Klienti to najprv skúšali 

Podvodníci to skúšajú 
Uplynulé mesiace boli iné ako tie 
predchádzajúce. Nielen poistné 
činnosti, ale aj poistné podvody 
významne poznačila pandémia 
koronavírusu. Allianz – Slovenská 
p o i s ťo v ň a  z a z n a m e n a l a  n a j -
viac pokusov o poistné podvody 
v oblasti životného a úrazového 
poistenia. „Stúpli najmä úrazy 
vzniknuté v domácom prostre-
dí a choroby počas lockdownu, 
v ktorých bol viditeľný rukopis 
pandemických obmedzení, keď sa 
niektorí spoliehali na benevolent-
nosť poisťovne ohľadom preve-
rovania pravosti a úplnosti pred-
ložených dokladov,“ vysvetľuje 
Vojtech Kosík z oddelenia kontro-
ly a špeciálnych činností Allianz – 
Slovenskej poisťovne. 

zdôvodniť pandémiou koronavíru-
su. Keď zistili, že ich poistné toto 
riziko nekryje, preorientovali sa na 
predstieranie akútnych ochorení,“ 
hovorí vedúca oddelenia kontro-
ly a špeciálnych činností v Allianz 
– Slovenskej poisťovni Jaroslava 
Zemanová.

Podľa jej slov sa k podvodom uchy-
ľovali tiež podnikatelia, ktorí v dô-
sledku prijatých protiepidemiolo-
gických opatrení museli uzatvoriť 
svoje prevádzky. Straty vzniknuté 
z nariadenej nečinnosti sa pokúsili 
eliminovať simulovaním škôd pro-
stredníctvom vytopenia, požiaru, 
krádeže či iného poškodenia svo-
jich priestorov, zariadenia alebo 
skladových zásob. „Zaregistrovali 
sme tiež snahu uvádzať poškodenia 

Analyzujú metadáta, používajú sofistikované nástroje, majú vlastných 
detektívov, konzultujú s posudkovými lekármi, spolupracujú s políciou 

a postupy koordinujú medzi sebou navzájom. Reč je o poisťovniach, ktoré 
v boji s podvodníkmi používajú rokmi overené postupy, ale nasadzujú 
aj tie najmodernejšie technológie. Počty poistných podvodov sa každý 
rok rátajú na tisíce a uchránená hodnota sa vyčísľuje v miliónoch eur. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Mnohí podvodníci 
sa spoliehajú na 

benevolenciu 
poisťovní.

uchránenej hodnoty. Napríklad 
v Allianz – Slovenskej poisťovni 
v roku 2020 odhalili 2 764 prípa-
dov poistných podvodov v hodno-
te takmer 8,5 milióna eur (pri me-
dziročnom náraste takmer 20 %). 
V tomto prípade by sa náklady po-
hybovali na úrovni približne jedné-
ho milióna eur.

väčšieho rozsahu, ako sa v skutoč-
nosti stali. Napríklad v prípade 
povinného zmluvného poistenia 
alebo havarijného poistenia sa 
šetrením preukázalo, že k poško-
deniam áut došlo inak, ako bolo 
uvedené v správe,“ uvádza riaditeľ 
úseku vnútornej kontroly a vnútor-
ného auditu poisťovne Wüstenrot 
Igor Faktor. 

Silná motivácia
„Spôsoby poistných podvodov sa 
v podstate rokmi nemenia. Mení 
sa však motivácia. Tou aktuálnou 
je koronakríza a všetko, čo s ňou 
súvisí,“ vysvetľuje V. Kosík a dodá-
va, že mnohé z pokusov o podvod 
sú doslova naivné. V rámci poist-
ných udalostí na automobiloch 
podľa neho viacerí „poškodení“ 
uvádzajú incidenty, ktoré už boli 
zdokumentované pri uzatváraní 

Niektorí podvodníci 
sú sofistikovaní, iní 

doslova naivní. 

Cestuje sa menej,  
ale podvody  

na cestovnom  
poistení sú časté.

poistenia, alebo dokonca aj pri 
predchádzajúcich škodách. V rám-
ci blackoutu, lockdownu a iných 
výluk sa niektorí poistenci spolie-
hajú na to, že poisťovne nebudú 
dôsledne vykonávať prehliadky 
a previerky podkladov dodané 
k riešeniu poistných udalostí for-
mou online. Opak je však prav-
dou. Poisťovne sa napriek obme-
dzeniam v mobilite usilujú byť 
dôsledné, a popri tradičnej spo-
lupráci s políciou a posudkovými 
lekármi, pri činnosti vlastných de-
tektívov a kontrolórov, začali po-
užívať aj nové analytické nástroje.

Nové analytické nástroje
„Už dlhšie máme k dispozícii ana-
lytický nástroj hlasu. V uplynu-
lom roku sa k nemu pridal aj nový 
analytický nástroj dát veľkých 
objemov. Vďaka nemu dokážeme 
prostredníctvom hĺbkovej analýzy 
metadát sledovať trendy či zmeny 
v správaní sa našich poistencov,“ 
vysvetľuje J. Zemanová. Podľa jej 
slov využívanie moderných tech-
nológií si pri odhaľovaní poistnej 
trestnej činnosti vyžaduje aj in-
vestície. Náklady na odhaľovanie 
trestnej činnosti podľa nej pred-
stavujú asi 10 až 15 % z celkovej 

Zaujímavú výhovorku pre 
vznik poistnej udalosti na svo-
jom rodinnom dome v Nových 
Zámkoch si vymyslel poiste-
nec Allianz – Slovenskej po-
isťovne. Uviedol, že praskliny 
na múroch má na svedomí 
zemetrasenie s epicentrom 
v Chorvátsku. Detektívovi 
však stačil len krátky pohľad 
do aplikácie StreetView služ-
by Google, a bolo jasné, že 
praskliny na stenách domu 
vznikli oveľa skôr. 

Podobne sa skončila aj sna-
ha taxikára, ktorý sa pokúsil 
zo svojho pokazeného auta 
s 300-tisíc najazdenými kilo-
metrami urobiť poistnú uda-
losť. Aj tu sa podarilo vypátrať, 
že jeho motor sa nezadrel po 
zásahu automechanika, ako 
sa to snažil interpretovať. 
Príčinou bolo morálne a fyzic-
ké opotrebenie automobilu. 

Doslova modelový je prípad 
klientky, ktorá si tri mesiace 
pred operáciou uzatvorila po-
istenie a po operácii si uplat-
nila nárok na poistné plnenie. 
Pri preverovaní prípadu vy-
svitlo, že pri uzatváraní zmlu-
vy neuviedla žiadne ochorenia, 
respektíve zamlčala, že svoje 
problémy si liečila dlhodobo 
už takmer štyri roky...

Zaujímavé podvody

Poisťovne proti podvodníkom nasadzujú detektívov, kontrolórov aj analytikov ·  POISŤOVNE
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ČAKÁ NÁS KONOPNÁ HORÚČKA? 
INVESTORI SPOZORNELI

INVESTÍCIE · Marihuanové fondy už štvrtý rok, až na niekoľko stratových epizód, zažívajú vlnu rastu

sú bežne dostupné v rámci jednot-
ného trhu Európskej únie,“ hovorí 
výkonný riaditeľ Slovenského zdru-
ženia pre značkové výrobky Ľubomír 
Tuchscher. Výrobcovia konopných 
olejov či mastí s obsahom CBD totiž 
boli doposiaľ pod prísnym drobnohľa-
dom kontrolných orgánov, čo zvyšo-
valo náklady na výrobu a predlžovalo 
niektoré procesy. Úpravou slovenskej 
legislatívy sa zjednoduší výroba, dis-
tribúcia i predaj týchto produktov.

Aj rezort zdravotníctva predpokladá, 
že vyradenie CBD zo skupiny psy-
chotropných látok bude mať pozitív-
ny vplyv na podnikateľské prostredie. 
Spomína najmä kozmetický priemy-
sel, v ktorom môže sekundárne dôjsť 
k zvýšeniu zamestnanosti. Úprava 
zákona tak môže pomôcť rozvíjať ko-
nopný biznis, vytvárať nové pracovné 
miesta a pomôže posilniť ekonomiku, 
zhodujú sa odborníci. Podľa nich sme 
už teraz svedkami nárastu záujmu 
o CBD produkty zo strany zákazní-
kov, predajcov a napokon aj zahra-
ničných distribútorov. Vznikajú nové 
CBD e-shopy aj kamenné predajne, 
ktoré sa zameriavajú práve na predaj 
produktov s obsahom kanabidiolu. 

Nie je to jednoduché
CBD síce už nie je považované za 
psychotropnú látku, no s predajom 
produktov, ktoré ho obsahujú, to ešte 
stále nie je jednoduché. Európska 
komisia považuje CBD za takzvanú 

Poslední v Európe
Ministerstvo zdravotníctva za-
čiatkom tohto roka predložilo do 
parlamentu návrh zákona o vyra-
dení kanabidiolu zo zoznamu psy-
chotropných látok. Argumentovalo 
európskou legislatívou a tiež tým, 
že Slovensko je jediným štátom 
Európskej únie, ktorý považuje kana-
bidiol za psychotropnú látku. Cieľom 
legislatívnej zmeny bolo tiež roz-
šírenie kontrolných mechanizmov 
vyžadovaných medzinárodnými do-
hovormi OSN a zosúladenie zákona 
s právom Európskej únie. Zmenu 
schválil parlament v marci, zákon 
nadobudol účinnosť začiatkom mája 
2021. V tejto chvíli však stále existu-
je niekoľko otáznikov k používaniu 
CBD na Slovensku.

S pozitívnym vplyvom
Novú právnu úpravu okrem spotre-
biteľov privítali aj firmy pôsobiace 
vo farmaceutickom a kozmetickom 
priemysle. „Rozhodnutím parlamen-
tu sa otvára priestor pre inovatív-
ne produkty napríklad vo vlasovej 
kozmetike alebo potravinách, ktoré 

K legalizácii marihuany na Slovensku zatiaľ nedošlo, no jedna významná zmena 
v kanabisovom biznise predsa len nastala. Parlament definitívne vyradil kanabidiol 

(CBD) zo zoznamu psychotropných látok, čo u nás zjednoduší výrobu, dovoz či 
užívanie produktov z tejto substancie. Konope zažíva boom vo farmaceutickom 

i kozmetickom priemysle, a darí sa aj takzvaným marihuanovým investičným fondom. 

Autor: Roland Régely, Foto: Unshplash

Odborníci  
čakajú rast akcií,  
fúzie aj akvizície.

Joe Biden. Nový americký prezident 
sa totiž v predvolebnej kampani za-
viazal k podpore dekriminalizácie 
marihuany na federálnej úrovni.

novú potravinu, preto látka naďalej 
podlieha regulácii a jej predaj spre-
vádza množstvo byrokracie. „Nové 
potraviny podliehajú dodatočnej 

autorizácii všetkých produktov, 
v ktorých sa nachádzajú, a tak je trh 
s CBD byrokraticky zbytočne ob-
medzený,“ myslí si europoslankyňa 
Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá za 
týmto krokom vidí najmä lobing 
farmaceutických spoločností. Podľa 
právnej úpravy sú od 1. mája viaceré 
CBD produkty voľne predajné, ale 
nie všetky. Kým kozmetiku, ako na-
príklad kanabidiolové masti, si mož-
no voľne zakúpiť, výživové doplnky 
s vyšším obsahom účinnej látky sú 
zatiaľ dostupné len na lekársky pred-
pis. Ministerstvo zdravotníctva sa tak 

Je za byrokratizáciou 
trhu lobing 

farmaceutických 
spoločností?

chce poistiť pred prípadným zneuží-
vaním produktov s vyššou koncen-
tráciou kanabidiolu. 

Biden ako prísľub
Objem financií v kanabisovom bizni-
se z roka na rok rastie, a nielen v kra-
jinách, kde je marihuana legalizovaná. 
Mnohé európske krajiny už umožňu-
jú využívať kanabis na lekárske účely, 
čím rastie záujem o investície do spra-
covania tejto rastliny. Odborníci v tej-
to súvislosti očakávajú rast predaja 
akcií, fúzie aj akvizície, a týkať sa to 
môže všetkých krajín, ktoré nejakým 
spôsobom zlegalizovali používanie 
konope, prípadne umožnia využíva-
nie výrobkov z kanabisu. Najväčšie 
marihuanové fondy sú spravované 
v USA a Kanade. Od jesene 2017 si ich 
akcie viedli mimoriadne dobre a až na 
niekoľko krátkych stratových epizód 
zažívajú podľa odborníkov postupnú 
vlnu rastu. Posledný výrazný pozi-
tívny skok zažili v roku 2020 po tom, 
ako prezidentské voľby v USA vyhral 

1) ETFMG Alternative 
Harvest ETF – najväčší mari-
huanový fond na svete založili 
v roku 2015. Spravuje aktíva 
v hodnote 949,7 milióna ame-
rických dolárov.

2) AdvisorShares Pure US 
Cannabis ETF – prvý aktív-
ne spravovaný fond kótovaný 
na americkom trhu, ktorý sa 
zameriava výlučne na americ-
ké marihuanové spoločnosti. 
Vznikol len v roku 2020, no 
jeho ziskovosť rastie vďaka 
legalizácii marihuany naprieč 
Amerikou.

3) Curaleaf Holdings – ďalšia 
americká firma, ktorá sa venuje 
výlučne marihuane. Jej trhová 
hodnota dosahuje 10 miliárd 
amerických dolárov a jej rake-
tový nástup do oblasti investícií 
spôsobil najmä príchod jedného 
z prvých vaporizérov na trhu.

4) Constellation Brands – 
spoločnosť je primárne dodá-
vateľom piva, vína a rôznych 
destilátov. V roku 2017 však 
investovala do spoločnosti 
Canopy Growth a momentál-
ne vlastní v úspešnom kanad-
skom producentovi marihua-
ny viac ako tretinový podiel.

5) Altria – producent cigariet 
značky Marlboro mal minulé 
roky problémy a na trhu taba-
kových výrobkov sa mu neda-
rilo. Potom však získal podiel 
v jednej z piatich najväčších 
marihuanových spoločností 
v Kanade a je viac ako úspešný. 

TOP marihuanové fondy 

Marihuanové fondy už štvrtý rok, až na niekoľko stratových epizód, zažívajú vlnu rastu ·  INVESTÍCIE

CBD je označením chemickej 
látky kanabidiol a je jedným 
z dvoch hlavných kanabinoidov, 
ktoré sú obsiahnuté v rastline 
konope. Kým známejší tetra-
hydrokanabinol (THC) je psy-
chotropnou látkou, má into-
xikačné účinky a jeho užívanie 
a držanie je na Slovensku za-
kázané, CBD má najmä liečivé 
využitie bez „omamných“ účin-
kov. Efektivita CBD je síce stále 
predmetom skúmania, no už 
teraz existuje približne 30-ti-
síc štúdií, ktoré hovoria v jeho 
prospech. Môže pomáhať pri 
liečbe úzkostí, depresie, epilep-
sie, sklerózy multiplex a iných 
neurologických ochorení. CBD 
sa používa ako účinná zložka 
liekov, nachádza sa v nástro-
joch lekárskej techniky, v do-
plnkoch stravy, kozmetických 
výrobkoch či veterinárnych 
krmivách. Aj preto má podľa 
odborníkov látka veľký ekono-
mický potenciál.

Čo je to CBD 
a prečo ho povolili?

CBD už na Slovensku nie je viac 
psychotropnou látkou.

Kozmetika s obsahom CBD je 
voľne predajná, no produkty 
s vysokým obsahom CBD na 
vnútorné použitie sa môžu 
zatiaľ predávať len ako liečivo 
na predpis od lekára.

CBD zatiaľ nie je povolené ako 
výživový doplnok – čaká sa na 
schválenie od Európskej únie. 
Ak EÚ schváli takéto použitie, 
novinka bude automaticky 
platiť aj na území Slovenska.

Čo sa zmenilo?
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TOP SEDEM NAJHODNOTNEJŠÍCH 
SPOLOČNOSTÍ NA SVETE + 1

EKONOMIKA · Saudi Aramco · Apple · Microsoft · Amazon · Alphabet · Tencent · Facebook

Od ropných spoločností, cez sociálne siete po výrobcov elektroniky. 
Najväčšie spoločnosti na svete (podľa trhovej hodnoty) sa zameriavajú 

na rôzne druhy odvetví. Väčšina firiem v našom rebríčku dosiahla 
úspech vďaka tomu, že dokázali prepísať zaužívané pravidlá 

a prišli na trh s niečím novým. A ako bonus prinášame príbeh už 
neexistujúcej spoločnosti, ktorá by ich dokázala všetky schovať 

do vrecka, samozrejme, ak by nezanikla pred 220 rokmi. 

Autor: Dominik Horváth

1. Saudi Aramco 
2,064 bilióna dolárov

3. Microsoft 
1,747 bilióna dolárov

4. Amazon 
1,511 bilióna dolárov

5. Alphabet 
1,416 bilióna dolárov

2. Apple 
2,038 bilióna dolárov

Saudi Aramco · Apple · Microsoft · Amazon · Alphabet · Tencent · Facebook · EKONOMIKA

Saudi Aramco, oficiálne Saudská 
arabská ropná spoločnosť, je rop-
ná a plynárenská spoločnosť so 
sídlom v Dahráne. Má najvyššiu 
dennú ťažbu ropy na svete, vďa-
ka čomu je schopná pokrývať 5 % 
celosvetového dopytu. Okrem 
toho má aj druhé najväčšie zá-
soby ropy na svete vo výške 270 

Apple Inc., celosvetovo známy 
v ýrobca e lektroniky,  je  v  na-
šom rebríčku na druhom mieste. 
Spoločnosť so sídlom v Cupertine 
v Kalifornii sa preslávila hlav-
ne výrobou produktov, akými sú 
iPhone, Mac a iPod. Spoločnosť 
z a l o ž i l i  S t e v e  J o b s  a  S t e v e 

Americká nadnárodná spoločnosť 
so sídlom v Redmonde v  štáte 
Washington, a najväčší rival Apple, 
je známa najmä vďaka svojim 
operačným systémom Windows 
a programom Microsoft Office. 
Spoločnosť založili  Bill  Gates 
a Paul Allen v roku 1975 s cieľom 
vyvinúť cenovo dostupný operačný 

Spoločnosť so sídlom v Seattli 
v štáte Washington prevádzku-
je najväčšiu maloobchodnú sieť 
na svete. Amazon je tiež podľa 
výnosov najväčšou interneto-
vou spoločnosťou na svete a je 
druhým najväčším súkromným 
zamestnávateľom v USA. Založil 
ju Jeff Bezos vo svojej  garáži 
v roku 1994. Spoločnosť začínala 

pole na svete. Do roku 2019 bola 
spoločnosť v 100 % vlastníctve 
saudskoarabskej kráľovskej rodi-
ny. Tá získava značnú časť svojho 
bohatstva práve zo Saudi Aramco, 
ktoré platí saudskoarabskej vlá-
de dane z príjmu vo výške 85 %. 
V decembri 2019 však spoločnosť 
prvýkrát vstúpila na burzu a vďa-
ka rastu cien akcií jej hodnota za 
prvé dva dni obchodovania pre-
konala hranicu 2 bilióny dolárov. 
V súčasnosti Saudi Aramco doká-
zala predbehnúť Apple, a tak jej 
v rebríčku najväčších spoločností 
na svete, zoradených podľa trho-
vej hodnoty, patrí prvé miesto.

vedením zvýšila z 348 miliárd na 
viac ako 2 bilióny dolárov. Apple 
bola historicky prvou spoločnos-
ťou na svete, ktorá presiahla túto 
hranicu a dlhé roky jej patrilo 
prvé miesto medzi spoločnosťami 
z pohľadu trhovej kapitalizácie. 
Pre porovnanie, ak by bola Apple 
kra j inou,  bola  by 27.  na jväč-
šia na svete, medzi Venezuelou 
a  Belg ickom. Spoločnosť  mo-
mentálne zamestnáva 147-tisíc 
zamestnancov v 25 krajinách 
a prevádzkuje viac ako 500 ma-
loobchodných predajní po celom 
svete. 

Najväčšími z nich boli kúpa so-
ciálnej siete LinkedIn za 26,2 
miliardy dolárov a spoločnosti 
Skype za 8,5 miliardy dolárov. 
V apríli 2019 Microsoft prvýkrát 
prekonal trhovú hodnotu bilión 
dolárov a stal sa treťou verejnou 
spoločnosťou v USA, ktorej sa to 
podarilo (po Apple a Amazone). 
Microsoft v súčasnosti zamest-
n á v a  c e z  1 6 0 - t i s í c  z a m e s t -
nancov v 170 krajinách sveta. 
Zaujímavosťou je, že Microsoft 
je jedným z najväčších zberateľov 
umeleckých diel v USA. Vlastní 
viac ako 5 000 malieb, sôch, kera-
mík a iných umeleckých diel. 

181 miliárd dolárov, ktor ý zo-
sadil z tejto pozície zakladate-
ľa Microsoftu Billa Gatesa. Na 
začiatku tohto roka Jeff Bezos 
oznámil, že do konca tretieho 
kvartálu 2021 odíde z postu ge-
nerálneho riaditeľa spoločnosti. 
V minulých rokoch Amazon kúpil 
niekoľko hodnotných spoločnos-
tí. Medzi nimi je napríklad strea-
movacia platforma Twitch za 900 
miliónov dolárov alebo sieť potra-
vín Whole Foods Market za 13,7 
miliardy. Amazonu v súčasnosti 
patrí titul najhodnotnejšej znač-
ky na svete, pričom spoločnosť 
zamestnáva cez 570-tisíc ľudí 
v 15 krajinách. 

miliárd barelov. Spoločnosť za-
čala svoje prvé ťažobné operácie 
v  roku 1933. Počas nasledujú-
ceho desaťročia sa rýchlo rozší-
rila a v súčasnosti zamestnáva 
viac ako 70-tisíc zamestnancov 
v 8 krajinách sveta. 

Saudi Aramco tiež prevádzku-
je najväčšiu samostatnú uhľo-
vodíkovú sieť na svete Master 
Gas System a spravuje viac ako 
sto ropných a  plynových polí 
v Saudskej Arábii. Prevádzkuje aj 
Ghawar Field, najväčšie pobrežné 
ropné pole na svete, a Safaniya 
Field, najväčšie morské ropné 

Wozniak v apríli 1976, a odvtedy 
sa Apple stala jednou z najväč-
ších svetových korporácií, ktorá 
každoročne generuje miliardy 
dolárov. Na burzu vstúpila v roku 
1980 a hneď za prvý deň obcho-
dovania dokázali jej akcie zarobiť 
viac ako 100 miliónov dolárov.
 
Významný zvrat nastal v roku 
2011, keď zomrel Steve Jobs, 
a miesto generálneho riaditeľa 
pripadlo Timovi Cookovi. Ten za 
desaťročie dokázal zdvojnásobiť 
príjmy spoločnosti, a zisk a tr-
hová hodnota Apple sa pod jeho 

systém pre bežných ľudí. Microsoft 
vlastní viac ako 10-tisíc patentov, 
a každý rok požiada v priemere 
o ďalších 3-tisíc. Spoločnosť vstú-
pila na burzu v roku 1986 a ná-
sledný rast ceny akcií vytvoril zo 
zamestnancov Microsoftu troch 
miliardárov a 12-tisíc milionárov. 
Z Billa Gatesa urobila spoločnosť 
miliardára, ktorý dlho kraľoval 
v rebríčku najbohatších ľudí na 
svete s majetkom cez 122 miliárd 
dolárov. 

Od 90. rokov sa Microsoft čoraz 
viac diverzifikoval a uskutočnil 
množstvo podnikových akvizícií. 

ako online obchod s knihami, ale 
postupne rozšírila svoju ponu-
ku na tisíce produktov. Amazon 
vstúpil  na burzu v roku 1997 
a počas niekoľkých dní bol schop-
ný od investorov získať viac ako 
54 miliónov dolárov. V roku 2013 
sa stal najväčším maloobchod-
ným online obchodom na svete. 
V roku 2015 prekonal trhovú ka-
pitalizáciu spoločnosti Walmart, 
a stal sa tak najhodnotnejším 
maloobchodným predajcom na 
svete.

V ď a k a  ú s p e c h u  A m a z o n u  s a 
z Bezosa stal najbohatší človek 
na svete s celkovým imaním cez 

Alphabet Inc. je americký nad-
národný konglomerát  so  s íd-
lom v  Mountain View v štáte 
Kalifornia. Vznikol reštrukturali-
záciou spoločnosti Google v roku 
2015, pričom sa stal materskou 
spoločnosťou Googlu a niekoľ-
kých ďalších dcérskych spoloč-
ností. Google založili v septembri 

Najväčšou bola kúpa výrobcu mo-
bilov Motorola Mobility v roku 
2011 za 12,5 miliardy dolárov. 
Medzi ďalšie významné akvizí-
cie patrí odkúpenie streamovacej 
služby YouTube za 1,65 miliardy 
dolárov v roku 2006 alebo kúpa 
navigačnej aplikácie Waze v roku 
2013 za 966 miliónov dolárov. 
Alphabet v súčasnosti zamestnáva 
cez 135-tisíc ľudí v 50 krajinách. 
Prekonať hranicu jedného bilióna 
sa spoločnosti podarilo 16. ja-
nuára 2020, a firma sa tak stala 
štvrtou americkou spoločnosťou, 
ktorá dosiahla túto métu.

1998 Larry Page a Sergey Brin. 
Obaja potom zostali v Alphabete 
ako kontrolujúci akcionári a čle-
novia predstavenstva. Alphabet 
je  podľa pr í jmov štvr tou naj-
väčšou spoločnosťou na svete. 
Spoločnosť Google prvýkrát vstú-
pila na burzu v roku 2004. Len 
za prvý deň sa jej podarilo zvýšiť 
trhovú kapitalizáciu o viac ako 23 
miliárd dolárov. Google a neskôr 
Alphabet sa preslávili svojou akvi-
zičnou politikou. Od svojho vzni-
ku uskutočnili spolu 229 akvizícií 
a 109 menších investícií do iných 
podnikov. 
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Tencent Holdings Ltd. je čínsky nad-
národný technologický konglome-
rátový holding so sídlom v meste 
Shenzhen. Jeho dcérske spoločnosti 
poskytujú služby a produkty súvisia-
ce hlavne s internetom, technológiou 
a umelou inteligenciou. Spoločnosť 
bola založená v roku 1998 a jej prvý 
produkt bola četovacia platforma QQ. 
Neskôr začala generovať príjmy hlav-
ne z reklamy a predaja virtuálnych 

Facebook Inc. je americká online 
sociálna sieť so sídlom v Menlo 
Park v štáte Kalifornia. Okrem 
sociálnych sietí sa zameriava na 
umelú inteligenciu, nové technoló-
gie a rozšírenú realitu. Spoločnosť 
bola založená v roku 2004 Markom 
Zuckerbergom a jeho spolubýva-
júcimi na internáte Harvardovej 
univerzity. Zakladatelia Facebooku 
spočiatku obmedzili členstvo na 

Ak by sme sa pozreli na najhodnot-
nejšiu spoločnosť, ktorá kedy existo-
vala, jasným lídrom tohto rebríčka by 
bola Dutch East India Company (po 
holandsky Vereenigde Oostindische 
Compagnie, skratka VOC). Po očistení 
o infláciu a ostatné faktory by trhová 
hodnota spoločnosti v dnešnej dobe 

spoločností na svete, v ktorom vy-
striedala banku Wells Fargo. O rok 
neskôr prekonala trhovú hodnotu 
500 miliárd dolárov a stala sa prvou 
ázijskou technologickou spoločnos-
ťou, ktorej sa podarilo prekročiť túto 
hranicu. Za posledné roky sa Tencent 
často strieda s druhým čínskym gi-
gantom, spoločnosťou Alibaba, o titul 
najhodnotnejšej čínskej spoločnosti. 
Dlhodobo je tiež označovaná za jed-
nu z najinovatívnejších spoločností 
na svete. Má podiely vo viac ako 600 
spoločnostiach, medzi ktoré patria 
napríklad výrobca kozmetiky L’Oréal, 
výrobca hračiek Lego Group alebo so-
ciálna sieť Snapchat.

Medzi najvýznamnejšie patrí kúpa 
sociálnej siete Instagram za jednu 
miliardu dolárov v roku 2012 ale-
bo nákup dlhodobého konkurenta, 
spoločnosti WhatsApp, za 19 mi-
liárd dolárov v roku 2014. Úspech 
spoločnosti urobil z Zuckerberga 
jedného z najbohatších ľudí na sve-
te s celkovým imaním cez 98 mili-
árd dolárov. V roku 2015 spolu so 
svojou manželkou prisľúbil, že do 
konca svojho života darujú 99 % 
svojho majetku na charitu. Okrem 
toho sa zriekol aj platu generálne-
ho riaditeľa, ktorý predstavuje len 
1 dolár za rok. Facebook momen-
tálne zamestnáva viac ako 52-tisíc 
ľudí v 35 krajinách sveta. 

spoločnosťou, ktorá prevádzkova-
la obchod medzi Európou a južnou 
Áziou. Dutch East India Company 
bola tiež prvou spoločnosťou na 
svete, ktorej akcie sa začali verejne 
predávať na burze a každoročne vy-
plácala dividendy z akcií vo výške 
18 %. Okrem toho si drží aj titul prvej 
spoločnosti, ktorú investori prinúti-
li vykonať finančný audit a Isaac Le 
Maire, jeden z jej investorov, je histo-
ricky prvým zdokumentovaným pre-
dajcom akcií „na krátko“. Spoločnosť 
zanikla v roku 1799 po účasti na sé-
rii vojen a kvôli zlým rozhodnutiam 
svojho manažmentu. 

produktov. Od roku 2004 sa zamera-
la na segment videohier a v súčasnos-
ti je najväčším výrobcom videohier 
na svete. Od roku 2011 prevádzkuje 
viacúčelovú aplikáciu WeChat s viac 
ako jednou miliardou aktívnych po-
užívateľov. Spoločnosť tiež vlastní 
jednu z najväčších streamovacích 
služieb na svete – Tencent Music 
Entertainment s viac ako 700 milión-
mi aktívnych používateľov.

V roku 2015 spoločnosť uviedla na 
trh WeBank, prvú čisto online čínsku 
banku v histórii. Úspech spoločnos-
ti stále rástol a v roku 2017 prvýkrát 
vstúpila do klubu 10 najhodnotnejších 

študentov Harvardu, ale postupne 
sa pridali aj ostatné vysoké školy 
v USA. Od roku 2006 je členstvo 
možné pre hocikoho, kto má naj-
menej 13 rokov. Facebook vstúpil 
prvýkrát na burzu v roku 2012 
a počas prvého dňa obchodovania 
dokázal vyzbierať od investorov 
cez 16 miliárd dolárov. V rovnakom 
roku Facebook oznámil, že prvý-
krát prekonal hranicu 1 miliardy 
aktívnych používateľov. Odvtedy 
si tak drží titul najväčšej sociálnej 
siete na svete, ktorú momentálne 
používa viac ako 2,6 miliardy ľudí. 

Od roku 2012 Facebook utratil viac 
ako 22 miliárd dolárov na akvizície. 

prekročila hranicu 8 biliónov dolárov, 
čo je viac ako štvornásobok súčasné-
ho lídra Saudi Aramco. Spoločnosť 
vznikla v roku 1602 po tom, ako sa 
holandská vláda rozhodla zlúčiť via-
cero konkurenčných obchodných spo-
ločností do jedného veľkého konglo-
merátu. Dutch East India Company 
by sa dnes dala označiť za globálny 
dodávateľský reťazec a predchodcu 
súčasných nadnárodných spoločností. 

V čase najväčšej slávy vlastnila flotilu 
viac ako 5-tisíc lodí, cez 50-tisíc za-
mestnancov a tiež súkromnú armádu 
10-tisíc vojakov. Istý čas bola jedinou 

EKONOMIKA · Saudi Aramco · Apple · Microsoft · Amazon · Alphabet · Tencent · Facebook

6. Tencent 
856,06 miliardy dolárov

7. Facebook 
752,58 miliardy dolárov

BONUS 
Dutch East India Company 
8,28 bilióna dolárov



Jún 2021 7574

DIGITÁLNE SÚBORY  
SA NA NFT TRHOCH PREDÁVAJÚ
 ZA STÁTISÍCE AŽ MILIÓNY DOLÁROV
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utrácať stovky až tisíce dolárov 
za obrázky digitálne vygenero-
vaných mačiatok vytvorených 
pomocou blockchainu. Zatiaľ čo 
CryptoKitties začínali ako rece-
sia, peniaze boli takmer od za-
čiatku veľkou súčasťou príbehu 
NFT. Napríklad GIF Nyan Cat (na 
snímke), ktorý zobrazuje najzná-
mejšiu digitálnu mačku, sa predal 
za 561-tisíc dolárov a dodnes patrí 
do prvej desiatky najdrahších NFT.

D o k o n c a  a j  z n á m e  o s o b n o s -
ti, ako raper Snoop Dogg alebo 
herečka Lindsay Lohanová, na-
skakujú do rozbehnutého vlaku 
a predávajú svoje jedinečné spo-
mienkové predmety, umelecké 

Čo sú to NFT?
Non-fungible token, v skratke 
NFT, po slovensky niečo ako „ne-
zameniteľný token“, je digitálne 
aktívum, ktoré predstavuje rôzne 
objekty z reálneho sveta v online 
forme. Môže ísť o umenie, hud-
bu, herné predmety alebo videá. 
Nakupuje a predáva sa online, pri-
čom výmenným prvkom sú rôzne 
druhy kryptomien, ktoré sú spra-
vidla kódované rovnakým softvé-
rom. NFT poskytuje kupujúcemu 
nielen súbor samotný, ale aj vlast-
nícke práva naň. Zberatelia si tieto 
„práva na digitálne vychvaľovanie“ 
vážia rovnako ako samotný ume-
lecký predmet. 

Umelecké diela aj tweety
NFT existujú od roku 2014, no 
najväčšiu slávu si dokázali vydo-
byť až v súčasnosti. Stávajú sa 
čoraz populárnejším spôsobom 
nákupu a predaja digitálnych 
umeleckých diel. Aktuálne  glo-
bálny trh s NFT prekonal hranicu 
25 miliárd dolárov, a oproti roku 
2020 narástol o 1 785 %. Prvýkrát 
sa dostal do povedomia širšej ve-
rejnosti v roku 2017 počas mánie 
CryptoKitties. Vtedy ľudia začali 

diela a momenty zo svojej kariéry 
ako NFT. A počítajú sa aj tweety. 
Spoluzakladateľ Twitteru Jack 
Dorsey predal svoj prvý tweet 
ako NFT za viac ako 2,9 milióna 
dolárov.

Koláž za 70 miliónov
Ktoré NFT je najdrahšie v histórii? 
Tento titul patrí práci od digitál-
neho umelca Mikea Winklemanna, 
ktorý je známejší pod prezývkou 
„Beeple“. Jeho dielo, v ktorom vy-
tvoril koláž 5-tisícich kresieb s ná-
zvom „Everydays: The First 5 000 
Days“, patrí k najslávnejším NFT 
súčasnosti. Toto dielo sa predalo 
v aukčnej spoločnosti Christie's za 
rekordnú cenu 69,3 milióna dolá-
rov. „Hneď ako som prvýkrát uvidel 
NFT, vytušil som v nich obrovský 
potenciál, hlavne ako v platfor-
me digitálneho vlastníctva množ-
stva rôznych vecí, nielen umenia. 
Myslím si, že NFT sa v budúcnosti 
stanú alternatívnou formou finanč-
ných aktív,“ vyhlásil Winklemann 
pre portál CNBC. Vďaka tomuto 
obchodu sa dostal do prvej troj-
ky najlepšie zarábajúcich žijúcich 
umelcov na svete – po Jeffovi 
Koonsovi a Davidovi Hockneym.

Nová vlna digitálnych tvorcov vytvorila úplne novú umeleckú scénu, 
v rámci ktorej autori predávajú svoje diela spotrebiteľom v digitálnej 
forme. NFT technológia založená na blockchaine prepisuje pravidlá 
umeleckého priemyslu a za posledné roky sa jej to začalo naozaj 
dariť. Od obrazov, cez krátke videá až po hudbu a spomienkové 
predmety... to všetko dnes dokáže generovať miliardové obraty. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

Športové kartičky a videá 
V súčasnosti zažívajú veľký roz-
mach športové NFT. Na ich čele je 
Národná basketbalová asociácia 
(NBA), ktorá v októbri 2020 zača-
la predávať limitované edície „Top 
Shots“. Sú to digitálne videoklipy 
zachytávajúce významné momenty 
z NBA. Rovnako, ako tradičné špor-
tové kartičky, aj tieto NFT sa pre-
dávajú v „balíčkoch“. Niektoré vi-
deá sú bežné, iné zriedkavé. Jeden 
takýto vzácny okamih, „zavesenie 
koša“ basketbalovou superhviezdou 
LeBronom Jamesom, sa v apríli 
minulého roka predal za 387-ti-
síc dolárov. Objem transakcií Top 
Shots sa už za prvé tri mesiace po-
hyboval vo výške 500 miliónov do-
lárov. Podľa agentúry DappRadar, 
ktorá sleduje blockchainové trhy, 
to bola tretina z celkového obje-
mu NFT trhu za dané časové ob-
dobie. Mnohí športovci tiež začali 
predávať svoje vlastné značkové 
predmety vo forme NFT. Napríklad 
hráč amerického futbalu Patrick 
Mahomes predáva vlastnoručne 
podpísané digitálne umelecké diela. 
Medzi ďalších patrí napríklad ska-
teboardistka Mariah Duranová a 
paralympionička Scout Bassettová. 

Ako nakupovať NFT
Ak si chcete založiť svoju vlastnú 
zbierku NFT, budete si musieť za-
obstarať niekoľko kľúčových polo-
žiek. V prvom rade si potrebujete 
založiť digitálnu peňaženku. Nie je 
to nič zložité a trvá to len niekoľko 
málo minút. Väčšina stránok s NFT 
akceptuje napríklad MetaMask ale-
bo Web3 Wallet. Bezprostredne po 
vymyslení si mena a hesla môžete 
začať nakupovať. Taktiež si budete 

Niektorí umelci
sa stali obeťou

imitátorov.

CryptoKitties  
začínali ako recesia,  

no GIF Nyan Cat  
sa predal za  

561-tisíc dolárov.

musieť kúpiť nejakú kryptomenu, 
napríklad ethereum, podľa toho, 
aké meny váš poskytovateľ NFT 
akceptuje. Kryptomeny si môžete 
kúpiť pomocou kreditnej karty na 
platformách, ako Coinbase, Kraken, 
eToro, alebo dokonca aj prostred-
níctvom PayPalu. 

Medzi populárne burzy NFT patria 
stránky, ako Opensea.io, Rarible či 
Mintable. Tieto platformy sú hos-
titeľmi tisícov tvorcov NFT, preto 
je pred kúpou dôležité overiť si je-
dinečnosť kupovaného predmetu. 
Niektorí umelci sa stali obeťami imi-
tátorov, ktorí poskytujú a predávajú 
ich diela bez súhlasu. Procesy overo-
vania autorov nie sú konzistentné, 
niekde sú prísnejšie, inde menej. 
Napríklad OpenSea a Rarible nevy-
žadujú overenie vlastníka. Dôležité 
je mať na pamäti staré známe príslo-
vie „dôveruj, ale preveruj“. Potom 
si už stačí len vybrať NFT, ktoré 
sa vám páči, zaplatiť zaň a po do-
končení transakcie počkať na jeho 
presun z burzy do vašej peňaženky. 
Nesmieme zabudnúť ani na poplat-
ky, ktoré väčšinou predstavujú jedno 
percento z transakcie.

K NFT pristupujte rovnako, 
ako by ste investovali do ri-
zikovejších finančných ak-
tív. Urobte si prieskum, po-
chopte riziká, vrátane toho, 
že môžete prísť o celú svoju 
investíciu, a ak sa rozhodne-
te ísť do toho, postupujte so 
zdravou dávkou opatrnosti. 
Hodnota NFT je založená vý-
lučne na tom, koľko je za die-
lo záujemca ochotný zaplatiť. 
Preto budú dopyt určovať 
skôr vzácnosť a cena ako ne-
jaké základné, technické ale-
bo ekonomické ukazovatele, 
ktoré zvyčajne ovplyvňujú 
napríklad ceny akcií alebo 
iných finančných aktív. To 
všetko znamená, že cena NFT 
môže výrazne klesnúť a dielo 
sa začne predávať za menej, 
ako ste zaň pôvodne zaplati-
li. Alebo ak sa trend posunie 
iným smerom, nebudete ho 
môcť predať vôbec.

Vnímajte riziko investície 
a buďte opatrní

Za obrázky z internetu sú ľudia ochotní platiť hoci aj šesťciferné sumy · INVESTOVANIE
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ŠTYRI PRÍBEHY 
GASTROPODNIKATEĽOV: 
VĎAKA SILNEJ ZNAČKE 
ZVLÁDLI PANDÉMIU

Pandémia nového koronavírusu 
pochovala mnohé reštaurácie, 

kaviarne alebo bary. Možno by preto 
bola namieste otázka, prečo by v ta-
komto období niekto v gastre pod-
nikať začínal. Zvažovanie investícií 
a rizík spojených s naštartovaním 
vlastnej firmy býva pre mnohých 
podnikateľov kľúčovou prekážkou. 
Ak prevažujú obavy o istote podni-
kateľského zámeru, môže byť fran-
šízing ideálnym spôsobom získania 
samostatného, overeného podni-
kania, ktoré je poistené stratégiou 
známej značky.

Sen o vlastnej McDonald's reštaurácii si minulý rok splnili štyria 
úspešní podnikatelia. Dozvieme sa, ako sa pripravovali na rolu 
licenčných partnerov, aj aký bol ich rok počas pandémie. 

Autor a foto: Linda Hankeová

PR ČLÁNOK
P5290

Spoločnosť McDonald's až do minulého roka vlastnila viac ako polovicu 
svojich reštaurácií na Slovensku. Zvyšok prevádzkovali traja dlhoroční 
licenční partneri. Na Slovensku sa však zmenila stratégia prevádzkova-
nia reštaurácií práve v roku 2020, keď sa spoločnosť rozhodla ponúkať 
reštaurácie novým licenčným partnerom. „Minulý rok sme postúpili štyri 
reštaurácie licenčným partnerom, tento rok plánujeme ponúkať ďalšie, 
a tak hľadáme nových franšízantov, ktorí by prevzali ďalšie reštaurácie 
aj v nasledujúcich rokoch,“ hovorí franchising manažér v McDonald's pre 
Slovensko Matúš Hrabko. Pre porovnanie, v Českej republike prevádzkujú 
franšízanti všetky McDonald's reštaurácie.

Štyri reštaurácie pre nových franšízantov

Začala zbieraním tácok 
Keď záujemca o získanie licencie 
McDonald's prejde výberovým kona-
ním, postupuje do tréningového pro-
cesu, ktorý trvá 9 až 14 mesiacov a je 
rozdelený do troch fáz. Najskôr sa zaú-
ča v kuchyni ako bežný crew pracovník, 
vďaka čomu sa vie neskôr vžiť do situ-
ácie zamestnancov. Druhá fáza je pre-
chod k strednému manažmentu, kde 
sa učí riadiť smenu a celú produkciu. 
Tretia fáza je o vedení tímu z pozície 
vedúceho reštaurácie.

Lucia Matulová, majiteľka reštau-
rácie v Bory Mall, každú fázu absol-
vovala v inej reštaurácii. Po celý čas 
tréningu pritom bola zamestnancom 

reštaurácie a dostávala taký plat, 
akú pozíciu práve zastávala. „Dala 
som výpoveď v predošlej práci a 
naplno som sa do toho pust i la . 
Začínala som v lobby, kde som zbie-
rala tácky, vyvážala vozíky. Potom 
som sa dostala do kuchyne a po-
stupne až po vedúcu reštaurácie. 
Zo začiatku sa mi to zdalo byť dlhé 
obdobie, ale teraz s odstupom času 
môžem povedať, že bez toho roka by 
som nebola schopná riadiť celý chod 
reštaurácie.“ Záujemca o vlastnú 
reštauráciu nemá ani absolvovaním 
tréningu zaručené, že ju dostane. To 
však nebol prípad Lucie Matulovej, 
ktorá sa po dlhých rokoch stala 
úspešnou „ženskou“ franšízantkou.

Lucia Matulová 
majiteľka reštaurácie McDonald's 
v Bory Mall v Bratislave
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Dobrý tím ustojí  
aj náročné časy
Hoci Luiz Franca preberal reštau-
ráciu uprostred pandémie, nemal 
obavy: „Gastronómia celosvetovo 
trpí, no my trpíme výrazne menej. 
Je to biznis, ktorý je postavený na 
donáškach, jedle so sebou alebo 
Drive-Thru.“ Čiže už dopredu bol 
pripravený na to,  aby bol úspeš-
ný aj v takýchto náročných časoch. 
Pôvodom Brazílčan, ktorý vlastní 
reštauráciu McDonald's v Martine, 
priznáva, že finančná situácia nie 
je taká, aká by bola mimo pandé-
mie. Vďaka dobre nastavenému sys-
tému však nie je vo výraznej strate, 

Počas pandémie  
neprepúšťali, teraz hľadajú 
nových kolegov
Má len 33 rokov, no vyskúšal si už 
prácu v Anglicku, riadenie vlastného 
podniku vo Švajčiarsku a od konca 
minulého roka hrá za Real Madrid. 
Teda, nie doslova, ale presne toto 
prirovnanie majiteľ  McDonald's 
reštaurácie v Liptovskom Mikuláši, 
Andrej Tégel, rád používa. „Je to 
značka, ktorá vás zaradí medzi veľ-
kých hráčov,“ myslí si A. Tégel. „Som 

Keď potrebujem radu, 
mám sa na koho obrátiť
Andrej Barčák pochádza z Česka a na-
priek úspešnej kariére v automobilo-
vom priemysle sa rozhodol pre radikál-
nu, dvojnásobnú zmenu. Presunul sa 
na Slovensko a od novembra minulého 
roka vlastní svoju McDonald's reštaurá-
ciu v bratislavskom Auparku. „Už v pre-
došlej práci som mal na starosti Česko 
aj Slovensko, čiže som tu mal pracov-
né skúsenosti. Hoci som o tom najskôr 
neuvažoval, nakoniec som sa rozhodol, 
že do toho idem. Sú tu totiž väčšie prí-
ležitosti, keďže v Česku sú už prevádzky 
McDonald's prebraté franšízantmi,“ vy-
svetľuje veľkú životnú zmenu.

Okrem predošlých pracovných skú-
seností a zručností z tréningu sa pri 
štarte podnikania mohol oprieť aj 

čo potvrdzujú aj  ďalší  majitel ia. 
Zdôrazňuje tiež, že ide o biznis po-
stavený na ľuďoch, a dobrý tím usto-
jí aj náročné časy. 

Na Slovensko prišiel v roku 2007, 
a o tom, že raz bude mať svoj vlast-
ný McDonald's však sníval už počas 
štúdia v USA a v Kanade. Zároveň 
však tvrdí, že s plnením snov ešte 
len začal: „Povedal som si, že do 
svojej 50-tky prevezmem všetky ďal-
šie prevádzky, ktoré budem môcť. 
Franšízová zmluva s McDonald's sa 
uzatvára vždy na 20 rokov a predpo-
kladám, že minimálne do 70-tky bu-
dem schopný aktívne podnikať.“

veľmi vďačný, že sa nám podarilo 
počas pandémie neprepustiť ani 
jedného zamestnanca a neskrátiť 
ani jeden úväzok.  Dokonca nám 
dvaja zamestnanci do tímu pribud-
li,“ opisuje Andrej Tégel, franšízant 
McDonald's v Liptovskom Mikuláši. 
Nábor  v  l i p tovskomiku láš ske j 
reštaurácii sa pritom spomínanými 
pozíciami nekončí. Aktuálne tu na-
berajú 20 brigádnikov a momentál-
ne hľadajú aj nových, keďže leto je 
už pomaly tu. 

o ďalších franšízantov, ktorí začínali 
s vlastnými reštauráciami približne 
v rovnakom čase ako on. „Tréning 
nás veľmi spojil. V úzkom kontakte 
som však aj so skúsenejšími franší-
zantmi a môžem im kedykoľvek za-
volať, ak potrebujem radu. Kontakty 
mi sprostredkoval McDonald's. Ešte 
pred začiatkom tréningu mi zorgani-
zovali stretnutia s dvoma z nich, aby 
som sa s nimi mohol priamo poroz-
právať, mal informácie aj z ich strany 
a vedel sa tak definitívne rozhodnúť, či 
vlastnú reštauráciu chcem, alebo nie.“ 
Odovzdaním reštaurácie do vlastných 
rúk sa však nekončí ani podpora zo 
strany McDonald's. Franšízanti sú so 
spoločnosťou v pravidelnom kontak-
te, a keď potrebujú radu, alebo po-
moc, sú im k dispozícii hneď niekoľkí 
konzultanti.

Luiz Franca 
majiteľ reštaurácie McDonald's 
v Martine

Andrej Tégel 
majiteľ reštaurácie McDonald's 
v Liptovskom Mikuláši

Andrej Barčák 
majiteľ reštaurácie McDonald's 
v Auparku v Bratislave
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PODVODNÍK BERNIE MADOFF:
TAKTO SOM OKLAMAL 3 MILIÓNY KLIENTOV

LÍDRI · Najväčší podvodník v dejinách pripravil exkluzívnu klientelu o 65 miliárd dolárov

Veľmi náročný rozbeh
Bernard „Bernie“ Lawrence Madoff 
sa narodil v roku 1938 v americkom 
meste New York. Otec bol inštalatér, 
matka žena v domácnosti. Rodina sa 
dlhé roky trápila s finančnými ťaž-
kosťami. Rodičia sa snažili presadiť 
aj vo finančníctve. Otec sa skúšal 
živiť ako obchodník s akciami a mat-
ka sa zaregistrovala ako finančná 
sprostredkovateľka. Obaja boli ne-
úspešní. Napriek tomu sa Bernie 
dostal až na univerzitu. Predčasne 
však ukončil štúdium práva, pretože 
si chcel založiť vlastnú firmu a pra-
covať sám na seba. Istý čas sa živil aj 
ako plavčík a inštalatér záhradných 
zavlažovacích postrekovačov. Prácou 
plavčíka zapôsobil na svoju budúcu 
manželku Ruth Alpernovú. Oženil 
sa s ňou, keď mala len 18 rokov. 
Postupom času si dokázal našetriť 
väčšie množstvo peňazí. Podarilo sa 
mu získať aj 50-tisícovú pôžičku od 
svojho svokra. Vďaka tomu mohol 
konečne založiť svoju vlastnú firmu, 
ktorú pomenoval Bernard L. Madoff 

Využil Ponziho schému
Potrebné je uvedomiť si, že Madoff 
začínal svoje pôsobenie na finanč-
ných trhoch legálne. Nikto presne 
nevie, kedy začal s postupným prak-
tizovaním takzvanej Ponziho sché-
my, ktorá funguje na princípe pyra-
mídy. Prví investori vložia peniaze 
do takejto spoločnosti a očakávajú 
určitý výnos. Tento výnos však nie 

Odborník na finančné trhy, riaditeľ burzy NASDAQ a finančný mág. Tak poznala 
verejnosť Bernarda Madoffa. Okrem toho bol však aj tvorcom najväčšieho 

finančného podvodu v dejinách. Jeho pyramídový podvodný systém pripravil 
o peniaze viac ako 3 milióny ľudí. Zobral im 65 miliárd dolárov. Za svoje 
zločiny bol odsúdený na 150 rokov väzenia, kde v polovici apríla zomrel. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

Investment Securities LLC. Na 
svokrovo odporúčanie získal prvých 
investorov. Jedným z nich bol rodin-
ný priateľ Carl J. Shapiro, ktorý do 
fondu Bernieho spoločnosti investo-
val 100-tisíc dolárov. 

Vždy generoval zisky
Madoff bol marketingový čarodejník, 
ktorý si počas 70. a 80. rokov minulé-
ho storočia vybudoval reputáciu u vy-
soko exkluzívnej klientely. Noví in-
vestori získali prístup do jeho fondov 
väčšinou len prostredníctvom odpo-
rúčania od už existujúcich investo-
rov vo fonde. Všetci tak verili, že sa 
dostali do úzkeho kruhu geniálneho 
tvorcu peňazí. Ľudia, ktorí sa s ním 
osobne stretli, boli ohromení jeho 
pokorou, ktorá z neho vyžarovala na-
priek údajným finančným úspechom 
a osobnému bohatstvu. Tu sa začali 
vynárať prvé varovné signály – jeho 
investičná zdatnosť začala vyvolávať 
podozrenie. Bez ohľadu na to, či boli 
trhy hore alebo dole, každý rok doká-
zal vygenerovať 10 až 12 % zisk. Od 
roku 1996 do roku 2008 zaznamenal 
len štyri stratové mesiace. Index S&P 
500 klesol za rovnaké obdobie na me-
sačnej báze viac ako 30-krát. Okrem 
toho ako ambasádor používania elek-
tronickej formy obchodovania nikdy 
nedovolil svojim klientom online 
prístup do svojich vlastných účtov. 
Výsledky svojho obchodovania dostá-
vali zásadne v papierovej forme.

Spoločnosť spočiatku usku-
točňovala obchody na burze 
prostredníctvom papierových 
formulárov. Aby mohol Madoff 
konkurovať firmám, ktoré 
boli členmi Newyorskej burzy 
cenných papierov, začala jeho 
firma využívať inovatívne po-
čítačové technológie. Bol tak 
jedným z prvých priekopníkov 
a podporovateľov informač-
ných technológií na burzách. 
Stál tiež pri vzniku burzy 
NASDAQ. Tá je v súčasnosti 
druhou najväčšou burzou na 
svete. Zároveň je prvou, na kto-
rej sa obchodovalo elektronic-
ky. Istý čas pôsobil ako riaditeľ 
NASDAQ-u a dlhé roky bol čle-
nom výkonnej rady burzy. Dlhé 
roky nikto nepochyboval o jeho 
štatúte hviezdy Wall Streetu. 

Hviezda Wall Street

Pyramída musí 
hľadať stále viac ľudí 
ochotných investovať.

o všetko. V marci 2009 ho súd uznal 
vinným z 11 federálnych trestných či-
nov, vrátane podvodov s cennými pa-
piermi, prania špinavých peňazí a kri-
vej prísahy. Za 30 rokov fungovania 
pripravila najväčšia Ponziho schéma 
v histórii klientov celkovo o 65 mili-
árd dolárov. V júni 2009 bol Madoff 
odsúdený na maximálny trest odňa-
tia slobody vo výške 150 rokov. Trval 
na tom, že za podvod bol zodpoved-
ný výlučne on a tvrdil, že nikto z jeho 
rodiny o jeho machináciách nevedel. 
Po vynesení rozsudku sa s ním pre-
stala zhovárať jeho manželka Ruth. 
V roku 2013 dostal infarkt. Neskôr 
trpel chronickým zlyhaním obličiek. 
Zomrel 14. apríla 2021 prirodzenou 
smrťou vo veku 82 rokov.

Počas svojho života pripravil o pe-
niaze viac ako 3 milióny ľudí, ktorí 
priamo alebo nepriamo vložili svoje 
finančné prostriedky do jeho firmy. 
Okrem individuálnych investorov 
to boli mnohé charity, nadácie, ban-
ky, galérie a iné inštitúcie. Najväčšiu 
kritiku schytal za spreneverenie pe-
ňazí Nadácie Ellieho Wiesela. Wiesel 
prežil hrôzy koncentračného tábora 
a bol laureátom Nobelovej ceny za 
literatúru. Jeho charita, ktorá po-
máhala obetiam holokaustu, prišla 
o 15 miliónov dolárov a on sám o ce-
loživotné úspory.

Najväčší podvodník v dejinách pripravil exkluzívnu klientelu o 65 miliárd dolárov ·  LÍDRI

Informoval kompetentných, ale tí 
ho vysmiali. Veď Madoff bol pred-
sa kapacita na finančných trhoch, 
a toto podozrenie brali len ako pokus 
o pošpinenie jeho mena. Pyramída 
sa začala definitívne rozpadať na 
jeseň roku 2008. Po krachu finanč-
ného trhu a zbankrotovaní bánk 
Lehman Brothers a Bear Stearns in-
vestori prestali dôverovať akciovým 
trhom. Začali teda hromadne vyberať 

peniaze z Madoffových fondov, celko-
vo viac ako 7 miliárd dolárov. Bernie 
sa snažil hľadať nových investorov, 
ale márne. Keď už tušil, že krach je 
neodvratný, z nakradnutých peňazí 
vyplatil svojich príbuzných a tučné 
bonusy sa ušli aj jeho zamestnancom. 

Odsúdený na 150 rokov
V čase najväčšej slávy Madoff spravo-
val cez 50 miliárd dolárov. Menej ako 
polovica investorov dokázala z fon-
du vystúpiť včas a dostali svoje pe-
niaze naspäť. Zvyšní investori prišli 

je generovaný z obchodov s akciami, 
ale z vkladov ďalších investorov. Tí 
tiež očakávajú výnos a pyramída pre-
to musí hľadať stále viac a viac ľudí, 
ktorí by boli ochotní vložiť do nej pe-
niaze. Tento systém je z dlhodobého 
hľadiska neudržateľný. Väčšina pyra-
míd vypláca 20 a viacpercentný zisk. 
Madoff sa preto rozhodol vyplácať 
„len“ 10 %, čím dokázal predĺžiť fun-
govanie pyramídy na desiatky rokov. 

Teraz poznáme odpoveď na otázku, 
ako sa mu darilo zarobiť 10 a viac 
percent každý jeden rok. Ako však 
dokázal oklamať úrady a burzy? 
Madoff zamestnával viac ako 30 ľudí, 
ktorých jedinou úlohou bolo vytvárať 
falošné faktúry, potvrdenia o nákupe 
cenných papierov a iné dokumenty. 
Títo ľudia pracovali na 17. poschodí 
budovy, v ktorej sídlila jeho forma. 
Na toto poschodie mal prístup len 
on a ľudia, ktorí falšovali dokumen-
ty. Ostatní zamestnanci mali prís-
ny zákaz chodiť na toto poschodie. 
Oficiálne akoby ani neexistovalo. 

Každá bublina raz praskne
Prvé podozrenie verejne vyjadril fi-
nančný analytik Harry Markopolos 
v roku 1999. Po preštudovaní pro-
spektov firmy tvrdil, že je mate-
maticky nemožné dosiahnuť také 
vysoké zisky a toľko rokov po sebe. 

Synovia Mark a Andrew  kon-
frontovali svojho otca s otáz-
kou, ako môže firma vyplácať 
zamestnancom bonusy, ak 
nemôže vyplácať investorov. 
Vtedy sa Madoff definitívne 
priznal a povedal že „všetko 
je to jedna veľká lož“. Synovia 
si okamžite zavolali právnikov 
a tí im povedali, že ak otca ne-
nahlásia, stanú sa z nich spo-
luvinníci. Obratom teda otca 
nahlásili úradom, a ten bol 
vzápätí zatknutý. 

Synovia udali 
vlastného otca

Vinný z 11 trestných 
činov a odsúdený  

na 150 rokov.
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INVESTOVANIE · Obraz od Francisa Bacona vydražili za 85 a ružový diamant za takmer 27 miliónov dolárov 

NAJVIAC SA OPLATILO 
INVESTOVAŤ DO KABELIEK 

A ARCHÍVNYCH VÍN.  
UMENIE ČAKÁ NA LEPŠIE ČASY

Autor: Redakcia Financial Report

Minulý rok, podobne ako v roku predtým, naj-
rýchlejšie rástla cena kabeliek – až o 17 %. 

„Tohto segmentu sa nedotkli reštrikcie spojené 
s koronakrízou, pretože už dlhší čas funguje na 
online dražbách,“ tvrdí hovorca J&T banky Milan 
Janásik s tým, že najžiadanejšie sú najmä kabelky 
značky Birkin Hermes. Model Himalaya Birkin zo 
špeciálne upravenej kože z nílskeho krokodíla s dia-
mantmi prepísal cenový rekord, keď zmenil majite-
ľa za neuveriteľných 437-tisíc dolárov.

Druhým najrýchlejšie rastúcim zberateľským ak-
tívom sú archívne vína s medziročným rastom 

o 13 %. Žiadané sú najmä vína z regiónu Toskánsko, 
Champagne a Burgundsko. Práve červené vína z ob-
lasti Burgundska by mohli mať pred sebou vzhľa-
dom na negatívne vplyvy otepľovania na kvalitu 
odrody Pinot noir veľkú budúcnosť. Aj v prípade 
vín sa podarilo zlomiť dovtedajší dražobný rekord, 
keď 12 fliaš burgundského vína Domainé ročníka 
1990 z vinárstva Romanée Conti sa podarilo predať 
za 3,75 milióna hongkonských dolárov, čo predsta-
vuje asi 483-tisíc amerických dolárov.

Kabelka z krokodíla s diamantmi za takmer pol milióna dolárov

Chcete vlastniť šialene drahé víno? Investujte do Romanée Conti

Foto: Adobe Stock
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Nielen technologicky inovatívne firmy a povedzme kryptomeny, ale 
aj luxusné zberateľské aktíva môžu investorom priniesť zaujímavé 

zhodnotenie ich investícií. V tomto segmente sa aktuálne 
najviac darí tým, ktorí sa zamerali na luxusné kabelky a archívne 
vína. Vlani sa investície do nich zhodnotili o 17, respektíve 13 %. 

Naopak, umenie pri 11 % poklese zažíva skromnejšie časy.

Obraz od Francisa Bacona vydražili za 85 a ružový diamant za takmer 27 miliónov dolárov · INVESTOVANIE

Ceny automobilových veteránov rástli o 6 %, k čomu 
prispel najmä rast cien klasických vozidiel Ferrari 

až o 14 %. Veterány sa počas pandémie a lockdownov 
stali reprezentantom osobnej slobody, pričom časť 
investorov ich kupovala s cieľom zaistenia sa proti in-
flácii. Nebyť viacerých zrušených aukcií, trh veteránov 
by rástol ešte výraznejšie. Najdrahším vydraženým 
automobilom v čase koronakrízy sa stalo Bugatti Type 
59 Sport z roku 1934 takmer za 12,7 milióna dolárov, 
čím bol stanovený nový rekord pre túto značku.

Dáta z investičných trhov striktne konštatujú, že 
ceny hodiniek rástli aj v čase, keď svetové eko-

nomiky padali. Naďalej pretrváva silný dopyt po ná-
ramkových hodinkách predovšetkým od tradičných, 
luxusných a dlhodobo úspešných svetových výrobcov 
Patek Phillipe a Rolex, ktoré na trh prinášajú nielen 
drahé, ale aj limitované edície svojich chronometrov. 
Najdrahšie vydraženými hodinkami sa stal model 
Rolex Daytona 6263 za 5,5 milióna dolárov, čím sa 
zaradil do top 10 najdrahších modelov vôbec.

Hovorí sa, že diamanty sú večné. No v ostatnom 
období ich cena stagnuje, alebo dokonca mierne 

klesá. „Na trh negatívne vplývali logistické kompli-
kácie, čo spôsobilo viacero odkladov pri uzatváraní 
transakcií. To brzdilo v raste najmä high-end segment, 
kde je prakticky permanentne previs dopytu,“ vysvet-
ľuje M. Janásik. Najväčší diamantový deal uplynulých 
mesiacov urobil kupec, ktorý investoval 26,6 milióna 
dolárov do kúpy diamantu Spirit of the Rose. Vďaka 
tomu zlomil dovtedajší rekord v segmente ružových 
diamantov a zároveň sa stal vlastníkom jedného 
z 10 najdrahšie vydražených diamantov v histórii. 

Zdraželi automobilové veterány Ferrari, najdrahšie však vydražili staré Bugatti

Keď hodinky, tak Rolex, a keď Rolex, tak to určite musia byť Daytony

Diamanty sú vraj večné, ale pozor na pokles ich ceny
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Najvýkonnejšia trieda aktív za ostatnú dekádu – whis-
ky – tiež klesá. Vlani až o 4 %. Na svedomí to má 

najmä high-end segment na čele s produktmi destilérie 
Macallan. Dopyt po nich, zdá sa, koreluje so silou globál-
nej ekonomiky, čo naznačuje, že v tomto roku by mohli 
opäť rásť. Zaujímavosťou je, že už dávno neplatí, že naj-
lepšia a teda aj najdrahšia whisky musí pochádzať výluč-
ne z Írska. Čoraz častejšie sa v tomto biznise presadzujú 
iné, možno aj kuriózne regióny. Napríklad v minulom 
roku sa podarilo vydražiť 55-ročnú fľašu whisky od ja-
ponskej destilérie Yamazaki za 795-tisíc dolárov. 

Whisky klesá, hoci stále má potenciál rastu, najmä tá japonská
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INVESTOVANIE · Obraz od Francisa Bacona vydražili za 85 a ružový diamant za takmer 27 miliónov dolárov 

Zaujímavo sa vyvíjajú aj ceny na trhu s tlačený-
mi, respektíve literárnymi dielami. Veľkú po-

zornosť vzbudil napríklad predaj knihy Williama 
Shakespeara z roku 1623 s názvom Comedies, 
Histories & Tragedies za 10 miliónov dolárov, čo je 
rekordná cena za literárne dielo. Zaujala aj dražba 
obálky komiksu Modrý lotos o dobrodružstvách 
Tintina na Ďalekom východe. Unikát si našiel nové-
ho majiteľa za 3,175 milióna eur, a vo svojom seg-
mente sa tiež postaral o nový svetový rekord. 

Hoci umenie je najväčším a najpopulárnejším segmen-
tom luxusného zberateľstva, vlani nezaznamenalo 

úspešný rok. Medziročne kleslo až o 11 %. Stálo za tým 
množstvo zrušených tradičných aukcií, ktoré online 
podujatia nedokázali dostatočne nahradiť. Navyše mno-
ho zberateľov si povedalo, že počká na nákupy, kým 
prejde pandémia. A to isté platilo aj o ponukovej strane 
trhu. Silne však rástol dopyt po dielach mladých auto-
rov označovaných ako Red Chips, najmä od mladších 
zberateľov, ktorí sú čoraz viac ovplyvňovaní sociálny-
mi médiami, špeciálne počas lockdownov. Najdrahším 
vydraženým obrazom sa stal Triptych z roku 1981 od 
Francisa Bacona takmer za 85 miliónov dolárov. 

Dva svetové rekordy: Za Shakespeara dali 10 a za komiks 3 milióny

Triptych od Francisa Bacona predali za 85 miliónov dolárov
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Poradie Aktívum 1 rok 10 rokov
1. Kabelky 17 % 108 %
2. Vína 13 % 127 %
3. Veterány 6 % 193 %
4. Hodinky 5 % 89 %
5. Antický nábytok 4 % 22 %
6. Mince -1 % 72 %
7. Diamanty -1 % 39 %
8. Šperky -1 % 67 %
9. Whisky -4 % 478 %

10. Umenie -11 % 71 %
Celkovo Zberateľské aktíva 3 % 129 %

Ako sa zhodnocujú jednotlivé zberateľské oblasti

Zdroj: Knight Frank Luxury Investment Index

Pre niekoho banalita, pre iného poklad neopísateľnej 
hodnoty. Na aukcii Heritage Auctions sa  podarilo 

stanoviť nový svetový rekord pri predaji kartičky s ho-
kejovým motívom. Na kartičke je zobrazený The Great 
One, najlepší hráč hokejovej histórie Wayne Gretzky. 
Cena dosiahla presne 3,75 milióna dolárov. Táto kartička 
sa dražila už po štvrtýkrát a vždy stanovila nový svetový 
rekord. Pred 10 rokmi začínala na cene 94-tisíc dolárov, 
v roku 2016 ju predali za 465-tisíc dolárov, vlani za 1,29 
milióna a teraz za takmer trojnásobok minuloročnej ceny. 

Kartičku s mladým Wayneom Gretzkym vydražili za rekordných 3,75 milióna dolárov
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