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EDITORIÁL

NEČAKAJME
NA ZÁZRAK
O

mladých ľuďoch, ktorí vstupujú
do skutočného dospelého života sa zvykne hovoriť, že dúfajú v to
najlepšie a pripravujú sa na to najhoršie, čo ich môže stretnúť. To je
užitočný prístup k životu, ktorý by
nám mohol pomôcť pripraviť sa na
dôchodok. Rozhodne to nie je tak,
že mladí ľudia by mali upadať do
depresie z toho, ako bude vyzerať
ich život o desiatky rokov, no generácia, ktorá sa narodila v osemdesiatych rokoch minulého storočia, sa
bude musieť vlastným dôchodkom
zaoberať intenzívnejšie ako ich starí
rodičia.

Jednoducho dnešní mladí ľudia si
nemôžu dovoliť taký luxus, že na
dôchodok budú čakať so založenými
rukami. Ak sa už počas aktívneho života nepričinia o svoj dôchodok, čakajú na zázrak, ktorý v starobe vôbec
nemusí prísť.
Súčasní tridsiatnici sú, samozrejme,
ešte príliš mladí na to, aby sa začali vážnejšie zaoberať tým, ako budú
tráviť svoj dôchodok. Nemusia zatiaľ
rozmýšľať nad tým, ako konkrétne
by mal vyzerať. Človek v tomto veku
ešte uvažuje nad založením rodiny
a budovaním vlastného života, napríklad po vysokej škole, ktorú opustil
relatívne nedávno. Z každej strany

Foto: Tomáš Griger

počúva, že má ešte čas zaoberať sa
dôchodkom.
Populačné trendy však pracujú proti
dnešným mladým ľuďom. Na čoraz
viac dôchodcov bude v nasledujúcich
desaťročiach pracovať čoraz menej aktívnych ľudí. Je to problém, ktorému
budeme čeliť bez ohľadu na to, koho
budeme voliť v nasledujúcich voľbách,
tých ďalších, či tých, ktoré prídu o desať rokov. Práve preto je dobré zamýšľať sa už v mladom veku nad tým, kto
a z čoho bude financovať budúce dôchodky. Otázku „Z čoho budem žiť?“
by si mal každý z nás položiť čo najskôr.

najzásadnejšiu rolu hrá ten prvý, priebežný. Dôchodky, ktoré súčasní dôchodcovia získavajú z prvého piliera,
financujú aktuálne pracujúci ľudia. Ak
vezmeme do úvahy, že do dôchodku
prichádza čoraz viac ľudí z populačne
silných ročníkov, potom prvý pilier
zostarol spolu s nimi. Dnes je to nemoderný nástroj, ktorý nestačí reagovať na potreby generácií, ktoré do
dôchodku ešte len prídu v nasledujúcich desaťročiach. Viac o problémoch,
ktorým čelí slovenský dôchodkový
systém, sa dozviete v aktuálnom vydaní magazínu Financial Report.
Prichádzajú jarné mesiace, čas, keď
nám prebúdzajúca sa príroda vleje do
žíl o trochu viac životného optimizmu ako odchádzajúca zima. Po zime
bude pre mnohých z nás jednoduchšie udržať si optimistický náhľad na
svet.
Za celú redakciu magazínu Financial
Report prajem príjemné čítanie.
Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu
Financial Report

Slovenský dôchodkový systém stojí
na troch pilieroch, no v súčasnosti
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Kontroly dodržiavania GDPR sa v roku 2019 zrejme zintenzívnia
Kontroly dodržiavania pravidiel, ktoré stanovuje nariadenie GDPR, sa v roku 2019 budú objavovať častejšie.
Vyplýva to zo správy, ktorú vypracovala spoločnosť Deloitte. „Výkon kontrol súvisiacich s legislatívou GDPR podľa odhadov odborníkov sa začne v strednej Európe vo väčšom rozsahu tento rok. Od zavedenia nariadenia mali
firmy dostatok času na zabezpečenie súladu,“ informuje Deloitte.
„Možno konštatovať, že aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov doteraz zvolil skôr statický prístup, aby mali
organizácie čas na prijatie potrebných opatrení a boli tak v súlade s novou legislatívou. Očakávame preto, že výkon
kontrol sa začne v priebehu roku 2019. Tento prístup síce zo strany úradu nebol oficiálne komunikovaný, vyplýva to
však z pozorovania situácie na trhu,“ vysvetlila Dagmar Yoderová advokátka zo spoločnosti Deloitte Legal.
„Mnohé organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti
stačiť. Preto budú aj ďalej skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú
tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR,“ doplnila Yoderová.

Slovenská ekonomika spomaľuje
Slovenská ekonomika spomalila svoj rast. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska a Štatistického úradu
SR. Medziročné tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v štvrtom štvrťroku spomalilo podľa sezónne
neupravených údajov na 3,6 % zo 4,6 % v treťom štvrťroku.
„Dôvody výraznejšieho spomalenia dynamiky rastu slovenskej ekonomiky v závere roka je potrebné hľadať pravdepodobne najmä v externom prostredí, ktoré sa podpísalo na slabších číslach domáceho priemyslu. Jeho produkcia
sa v čiernych číslach držala najmä vďaka ponukovému šoku v automobilovom priemysle, keď svoju produkciu koncom októbra spustila štvrtá automobilka v krajine (Jaguár Land Rover), a čiastočne tak kompenzovala pokles v už
etablovanej časti automobilového sektora,“ hovorí Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.
Vo štvrtom štvrťroku spomalil aj rast zamestnanosti. Tá vzrástla o 0,38 % medzikvartálne, čo predstavuje
nárast počtu zamestnaných približne o 9-tisíc osôb. V treťom štvrťroku bol nárast na úrovni 0,42 %. Medziročný
nárast zamestnanosti dosiahol 1,7 %, čo predstavuje spomalenie oproti tretiemu štvrťroku. Vtedy rast zamestnanosti dosiahol úroveň 1,9 %. Výsledok je v súlade s predikciou NBS.

Slovensko sa v inovatívnosti v minulom roku zlepšilo
Slovensko sa v minulom roku stalo relatívne inovatívnejšou krajinou. Podľa Globálneho inovačného indexu, ktorý
každoročne vydáva OECD, patrí za rok 2018 Slovensku 36. priečka, čo predstavuje medziročné zlepšenie o dve
pozície. Zo susedných krajín nás vlani predbehli Rakúšania (21. priečka), Česi (27. pozícia) a Maďari (33. miesto).
Za Slovenskom skončili Poliaci na 39. mieste.
Na čele rebríčka Global Innovation Index sa za rok 2018 umiestnilo Švajčiarsko. Prvenstvo si drží už sedem rokov za sebou. Za Švajčiarmi skončili Holanďania, Švédi, Dáni, Američania, ale aj krajiny ako Veľká Británia, Fínsko,
Nemecko, Singapur či Hong Kong. Do popredia sa tlačí aj Čína, ktorá má za posledné roky najviac patentov. Slovensko
má najviac inovácií v IT sektore. Naopak zaostávame v oblastiach, ako sú medicína, biomedicína či robotika. „Európska
únia ako celok je v prípade inovatívnosti na úrovni celosvetového priemeru. V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od
roku 2010 zvýšila o 5,8 %,“ poznamenala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.
OECD upozorňuje, že do roku 2040 bude svet potrebovať o 30 % viac energie ako doteraz. To znamená, že je
nutné hľadať inovatívne spôsoby získavania energie, jej výroby, distribúcie a skladovania.
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Slovensko má jednu z najnižších minimálnych miezd v EÚ
Slováci poberajú siedmu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín Európskej únie, ktoré majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu. Najnižšiu minimálnu mzdu poberajú Bulhari. V januári tohto roka bola na úrovni 286
eur. V prípade, že Slovák pracuje za minimálny príjem, na výplatu dostáva od začiatku tohto roka 520 eur v hrubom.
„Minimálna mzda sa na Slovensku zvyšovala v januári z pôvodných 480 na spomínaných 520 eur v hrubom.
Aktuálne pracujú u nás približne 4 % Slovákov za tzv. minimálku. Najvyššiu minimálnu mzdu dostávajú ľudia
v Luxembursku, a to až vo výške 2 071 eur, čo na Slovensku výrazne prevyšuje aj priemerný mesačný plat,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.
Len 22 krajín v rámci EÚ má zavedenú minimálnu mzdu. Krajiny ako Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko
a Švédsko ju nemajú. Minimálna mzda sa v priemere pohybuje na východe na úrovni 600 eur, až okolo 1 400
eur na severozápade EÚ. Niektoré krajiny na východe EÚ sú výrazne pod priemerom, ako napríklad Litva (430
eur), Rumunsko (446 eur), Maďarsko (464 eur), Chorvátsko (506 eur), Česká republika (519 eur), Poľsko (532
eur), Estónsko (540 eur) a Lotyšsko (555 eur). V piatich členských štátoch EÚ, ktoré sú situované na severe, sa
minimálna mzda pohybuje medzi 650 až vyše 1 000 eur. Napríklad v Grécku je to 684 eur, v Portugalsku rovných
700 eur, Malta (762 eur), Slovinsko (887 eur) či Španielsko (1 050 eur). Najvyššie mzdy celkovo majú na západe
EÚ. Minimálka sa napríklad vo Francúzsku pohybuje na úrovni 1 521 eur, v Nemecku je to 1 557 eur, Belgičania
dostávajú minimálnu mzdu vo výške 1 549 eur, Holanďania 1 616 eur.

Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila v priemere o 1,76 p. b.
Počet ľudí bez práce sa znížil aj na konci minulého roka. Z evidencie úradov práce ubudlo v decembri 2018 viac
ako 2 000 osôb a celková nezamestnanosť dosiahla na Slovensku 6,19 %. Medziročne sa počet nezamestnaných
znížil až o 25 781. Menej je aj ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu.
Evidovaná miera nezamestnanosti sa na konci roka 2018 dostala na úroveň 5,04 %, čo je oproti novembru 2018
pokles o 0,05 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali 169 802 záujemcov o zamestnanie, z nich bolo pripravených nastúpiť ihneď do práce 138 198. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za minulý rok 5,42 %,
čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 1,64 p. b. Pri celkovej nezamestnanosti je to zníženie o 1,76 p. b.
V roku 2018 sa znížili počty nezamestnaných vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Mladých do 29 rokov
ubudlo takmer 8-tisíc, starších nad 50 rokov 5 580. Najviac však na trh práce prichádzali dlhodobo nezamestnaní.
„Minulý rok sme začali intenzívnejšie pracovať práve s touto kategóriou. Smerovali sme k nim viaceré projekty
na podporu zamestnávania, pripravili sme aj novú legislatívu na zvýšenie záujmu o sociálne podnikanie, ktorá
sa naplno prejaví v tomto roku. No už v tom minulom sme dosiahli veľmi dobré výsledky, keď sa počet dlhodobo
nezamestnaných znížil o 23,45 %, čo je o 20 361 osôb. Takmer o štvrtinu sa znížil aj počet ľudí, ktorí sú bez práce
dlhšie ako 4 roky,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ratingové agentúry S&P a Fitch Ratings potvrdili Slovensku
rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom
Ratingové agentúry S&P a Fitch Ratings potvrdili Slovensku rating na úrovni A+. Výhľad je stabilný. Tento výhľad
reflektuje silný hospodársky rast na úrovni 4 %, ktorý bude aj v najbližších dvoch rokoch poháňaný nárastom
investícií najmä v automobilovom priemysle a spotrebou domácností. Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila
v priemere o 1,76 p. b.
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Billa Slovensko

Foto: Billa Slovensko

Spoločnosť Billa, s. r. o., má od 1. januára 2019 novú operatívnu riaditeľku, ktorou sa
stala Ingrid Kužlíková. Zodpovedná je za oddelenia nákupu, privátnych značiek, space
manažmentu a promo manažmentu.
Ingrid Kužlíková nahrádza na pozícii Albenu Grozevu Georgievu, ktorá prijala pozíciu
chief operations officer v Billa Bulharsko.
„Ingrid Kužlíková je dlhoročnou manažérkou v našej spoločnosti a sme radi, že prijala našu ponuku na povýšenie. Je skvelým príkladom možností kariérneho rastu v našej
spoločnosti. Prajeme jej veľa úspechov a zároveň sme presvedčení o tom, že zúročí roky
skúseností z oblasti nákupu čerstvého i suchého sortimentu,“ hovorí generálny riaditeľ
spoločnosti Billa, s. r. o., Dariusz Bator.
„Vážim si dôveru vedenia a verím, že z novej pozície budem úspešne pokračovať v naštartovanom zlepšení cenového vnímania Billy u jej zákazníkov a zvyšovať obľúbenosť
u nich vďaka širokému sortimentu, kvalite, čerstvosti a výhodným cenám nášho tovaru.
Súčasťou bude aj rozširovanie o nové rady privátnych značiek, ktorých popularita z roka
na rok rastie,“ konštatuje Ingrid Kužlíková.
Ingrid Kužlíková pôsobí v Bille od mája 2004, a od začiatku roka 2015 zastávala pozíciu vedúcej oddelenia nákupu pre trvanlivé potraviny a nepotravinársky tovar.

Slovenská sporiteľňa

Foto: Slovenská sporiteľňa
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Oddelenie riadenia obsahu značky v Slovenskej sporiteľni povedie Roman Jazudek.
Oddelenie je súčasťou odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne, ktoré vedie Dáša Juríková. Posilnenie roly značky v období zavádzania nových komunikačných
kanálov a služieb je jednou z kľúčových priorít vedenia banky.
„Do Slovenskej sporiteľne prichádzam s mnohoročnými skúsenosťami z rozbehu startupov a projektov ,na zelenej lúke'. Som rád, že tieto skúsenosti budem môcť využiť u slovenského bankového lídra a priniesť tak možno trochu iný pohľad, než je v tomto prostredí bežné. Oceňujem zmeny, ktoré sa v minulom roku Slovenská sporiteľňa rozhodla urobiť
vo svojom pozicioningu a celkovom prístupe ku komunikácii značky. Teším sa, že môžem
pokračovať v týchto zmenách. Chcem, aby verejnosť získala lepší obraz o tom, čo všetko
robí táto banka preto, aby zo Slovenska bola moderná krajina, v ktorej sa oplatí žiť, tvoriť
a podnikať,“ povedal Roman Jazudek.
Roman Jazudek vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Má za sebou mnohoročnú skúsenosť s rozbehom a manažmentom projektov v online aj offline svete. Do
Slovenskej sporiteľne prichádza z pozície CEO spoločnosti Hacktrophy zameranej na online
služby v oblasti IT bezpečnosti.
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Microsoft  

Foto: Microsoft

Kancelária spoločnosti Microsoft v Bratislave patriaca pod česko-slovenskú pobočku má nového konateľa. Ondřeja Novodvorského vystriedal od decembra Ján Adamec. Do Microsoftu
Slovakia nastúpil v septembri 2018 na pozíciu riaditeľa pre štátnu správu, v ktorej bude aj
naďalej zodpovedný za starostlivosť o zákazníkov z oblasti verejného sektora.
„Lákala ma možnosť stať sa súčasťou jednej z najlepších IT firiem na svete a možnosť
zúročiť predchádzajúce skúsenosti v pomoci zákazníkom v digitálnej transformácii a ich
migrácii do cloudu,“ hovorí Ján Adamec.
Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má 25-ročnú skúsenosť z riadiacich pozícií v predaji biznis zákazníkom v spoločnosti Slovak Telekom. Podieľal sa na
všetkých zásadných zmenách spoločnosti od predaja strategickému investorovi, cez integráciu pevných a mobilných služieb až po budovanie B2B segmentu, vrátane transformácie
na plnohodnotného ICT poskytovateľa.

Orange Slovensko

Foto: Orange Slovensko

Po 20 rokoch na pozícii generálneho riaditeľa sa Pavol Lančarič rozhodol prijať ponuku
stať sa novým predsedom dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko. Novým generálnym riaditeľom Orange Slovensko sa od 1. mája 2019 stane Federico Colom, ktorý
v súčasnosti pracuje ako viceprezident a riaditeľ pre finančný kontroling Orange Group
v Paríži.
V rokoch 2007 až 2016 zastával funkciu riaditeľa úseku financií (CFO) v Orange
Španielsko. V telekomunikačnom biznise pôsobí viac ako 22 rokov na rozličných pozíciách
v oblasti komerčných operácií, financií a zákazníckych služieb.
Od 1. mája 2019 bude novou úlohou Pavla Lančariča podporovať európsky tím pri riadení aktivít skupiny Orange v stredoeurópskom regióne, vrátane Slovenska, a zabezpečiť
kontinuitu pri zdolávaní nadchádzajúcich výziev na telekomunikačnom trhu, ako sú 5G,
prémiový obsah, internet vecí (IoT), finančné služby alebo ICT. Posun na novú pozíciu je
ďalším krokom v jeho dlhoročnej kariére v rámci skupiny Orange.

Heineken Slovensko  

Foto: Heineken Slovensko

Novým generálnym riaditeľom Heineken Slovensko sa stal Rene Kruijt. Vo vedení spoločnosti od januára nahradil Odina Goedharta, ktorý ku koncu minulého roka oznámil svoj
odchod zo Slovenska.
Rene Kruijt prichádza na Slovensko s bohatými manažérskymi skúsenosťami z koncernu Heineken, pre ktorý pracuje od roku 1985. Najskôr ako obchodný zástupca, neskôr sa vypracoval na viacero komerčných pozícií v Holandsku, ako aj exportných trhoch.
Pred príchodom na Slovensko pôsobil od októbra 2015 ako generálny riaditeľ spoločnosti
Bralima koncernu Heineken N.V. v Demokratickej republike Kongo. Pod jeho vedením prešla veľkou zmenou, ktorej výsledkom bola finančná stabilizácia v náročných podmienkach
neustále klesajúceho miestneho trhu. Zaviedol a rozvíjal kultúru bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, nastavil systém udržateľnosti nákladov, zjednodušil administratívu,
a tiež výrazne prispel k rozvoju zručností zamestnancov a talentov.
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ZÁUJEM O DRUHÝ PILIER STÚPA,

SLOVÁCI SA VIAC ZAUJÍMAJÚ
O SVOJ DÔCHODOK
Autor: Ján Beracka

Záujem o druhý pilier medzi Slovákmi stúpa
a sporiteľov je čoraz viac. Terajší dôchodcovia
by však spravili lepšie, ak by doň nevstúpili.

P

očet osôb sporiacich v druhom
pilieri sa prehupol cez hranicu
1,5 milióna ľudí. V minulosti už na
Slovensku toľko sporiteľov bolo, no
ich počet znížili viaceré otvorenia
sporiaceho dôchodkového piliera.
„V druhom pilieri si na dôchodok
k 31. januáru 2019 sporí 1 502 912
občanov Slovenska. Táto magická
hranica je dosiahnutá opäť po dvanástich rokoch, po štyroch otvoreniach druhého piliera v minulosti
a po mimoriadne pozitívnom raste
sporiteľov za ostatné tri roky,“ upozorňuje Asociácia dôchodkových
správcovských spoločností (ADSS).
Uplynulé roky ukazujú, že Slováci si
začínajú uvedomovať, že sa svojím
vlastným dôchodkom musia zaoberať
už dlhé roky pred ním. „Slovensko
čaká významná sociálna a ekonomická
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zmena, keď sa jedna z najmladších
ekonomík v Európe začne meniť
na rýchlo starnúcu. V raste záujmu
o druhý pilier vidím silnejúci fenomén
osobnej zodpovednosti,“ uzatvára
Marián Kopecký, predseda predsedníctva ADSS.
Majetok sporiteľov sa prehupol cez
8,25 miliardy eur, no Slováci tieto prostriedky zhodnocujú slabo.
„Objem úspor budúcich dôchodcov
predstavuje k 1. februáru 2019 sumu
8 253 841 468,20 eura a druhý pilier sa stáva pevnou súčasťou moderného dôchodkového systému
Slovenskej republiky. Je to výsledok
dôvery ľudí v jeho existenciu, ako aj
celospoločenskej názorovej zhody.
Celkovo 6 320 271 076,29 eura, čo
predstavuje takmer 77 percent úspor,
je alokovaných v garantovaných

dôchodkových fondoch a v negarantovaných dôchodkových fondoch (je)
1 933 570 391,91 eura,“ hovorí ADSS.
V roku 2018 sa fondom druhého piliera
nedarilo. Podľa ADSS skončili v mínuse
garantované fondy a aj negarantované.
„Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových
fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %. Trinásť negarantovaných
dôchodkových fondov hospodárilo
v roku 2018 s priemerným výnosom
na úrovni -5,9 %,“ upozorňuje ADSS.
Za uplynulé tri roky si však garantované fondy polepšili o 2,28 % a za obdobie piatich rokov vzrástli o 6,54 %.
Negarantované fondy za obdobie od
roku 2016 do konca roku 2018 posilnili o 7,06 %, v päťročnom horizonte
si polepšili o 22,6 %.
Marec/Apríl 2019
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„Rok 2017 zakončil päť rekordne
úspešných rokov pre sporiteľov
v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom
sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby.
Jednou z hlavných príčin akciových
poklesov je očakávané spomalenie
ekonomického rastu do budúcnosti,“
hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva ADSS.
Na jedného Slováka tak v priemere
pripadajú úspory vo výške tisícov eur.
„Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6-tisíc eur, čo je výška, ktorá už
atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka.
Priemerný vek sporiteľa v druhom
pilieri je 41 rokov,“ upozorňuje ADSS.
V prípade druhého piliera pripadajú do úvahy tri druhy dôchodkov.
Dočasný, doživotný a dôchodok vyplácaný formou programového výberu. Doživotný dôchodok sa vypláca až do smrti sporiteľa, dohodnúť
je možné aj pozostalostné dávky.
Dočasný dôchodok z druhého piliera
sa vypláca v päťročnom, sedemročnom, prípadne desaťročnom období.
Špecifickým režimom je programový
výber. Na základe dohody, ktorú uzatvorí poberateľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa vypláca nasporená suma. V dohode sporiteľ určí
mesačnú sumu tohto dôchodku alebo
obdobie vyplácania.
Doživotný dôchodok sa ako možnosť
ponúka sporiteľom, ktorí nasporili relatívne vyššiu sumu, sporitelia,
ktorí si nemôžu zakúpiť doživotný
dôchodok, majú k dispozícii ostatné dva programy, teda dočasný

dôchodok a programový výber v režime malá nasporená suma.
Dôchodok je zároveň možné indexovať. V takom prípade sa na začiatku
vypláca v nižšej sume, no každoročne sa upravuje o vopred určené pevné percento, aby sa zohľadnil budúci
rast cien tovarov a služieb.
Najvyšší záujem bol v minulom roku
o programový výber. Prispeli k tomu
zmeny, ktoré sa v roku 2018 stali
účinné. „Novelu zákona o starobnom
dôchodkovom sporení účinnú od 1.
februára 2018, na základe ktorej môže
sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu
príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo
výške referenčnej sumy – aj na programový výber, vrátane jednorazového
vyplatenia, využilo minulý rok 1 031
sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť
si za celú nasporenú sumu zakúpiť len
dočasný dôchodok,“ hovorí Sociálna poisťovňa. V ostatných režimoch vyplácania dôchodku vznikli v minulom roku
len desiatky či stovky zmlúv.
„Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých
sa vypláca len doživotný dôchodok,
za obdobie roka 2018, predstavoval
386. Popri doživotnom dôchodku
bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým
výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku,“ hovorí Sociálna
poisťovňa.
„V režime malá nasporená suma bolo
v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv.
Týmto sporiteľom neponúkla žiadna
poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto

Slovensko čaká
významná sociálna
a ekonomická
zmena, keď sa jedna
z najmladších ekonomík
v Európe začne meniť
na rýchlo starnúcu.

im bude dôchodková správcovská
spoločnosť, počet sporiteľov 70, alebo životná poisťovňa, počet sporiteľov 64, vyplácať dôchodok mesačne
najviac v sume 12,60 eura až do vyčerpania nasporenej sumy, teda nie
doživotne,“ dopĺňa.
Sociálna poisťovňa však zároveň
upozorňuje na to, že súčasní poberatelia dôchodku aj z druhého piliera
by mali svoj dôchodok vyšší v prípade, že by do sporiaceho piliera vôbec nevstúpili. Ukazujú to údaje za
rok 2017, ktoré Sociálna poisťovňa
zverejnila koncom minulého roka.
„Dôchodok sporiteľov v druhom
pilieri bol v minulom roku (2017)
v porovnaní s dôchodkom vyplácaným iba sociálnou poisťovňou nižší.
Priemerný starobný dôchodok neznížený o druhý pilier v roku 2017 sociálna poisťovňa vyplácala vo výške
471,70 eura. Priemerný starobný dôchodok sporiteľov znížený z dôvodu
účasti na starobnom dôchodkovom
sporení bol 421,55 eura, k čomu sa
im v priemere pripočítalo z druhého piliera 23,92 eura, ako doživotný
starobný dôchodok. Ich celkový dôchodok teda bol 445,47 eura,“ hovorí
Sociálna poisťovňa.
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B. ŠPROCHA:

BUDÚCI DÔCHODCOVIA BUDÚ MUSIEŤ ŽIŤ
Z VLASTNÝCH ÚSPOR, DÔCHODKY
NEPOKRYJÚ VŠETKY ICH POTREBY
Autor: Ján Beracka
Foto: Branislav Šprocha

Slovensko môže byť podľa najnovších prognóz jednou
z najstarších krajín Európskej únie. Súvisí to aj s niektorými
novými fenoménmi v oblasti reprodukcie, ktoré sa vyskytujú
čoraz častejšie. Mladí Slováci čoraz dlhšie odkladajú narodenie
dieťaťa, počet žien v reprodukčnom veku sa zmenšuje
a s predlžovaním života a posunom početných generácií
do seniorského veku populácia začína dynamicky starnúť.
Aké sú dôvody starnutia, prečo Slováci nemajú deti a či
dôchodkový systém bude môcť vyplácať dôchodky, rozpráva
pre magazín Financial Report Branislav Šprocha, vedúci
Výskumného demografického centra pri INFOSTATe.
Máte ako demograf obavy z budúcnosti?
Z pohľadu populačného vývoja Slovenska je potrebné sa mať na pozore, pretože podiel a počet
starších osôb narastá, a rovnako ako Európa, ani
Slovensko nemá skúsenosti s takou starou populáciou, akej bude čeliť v najbližších dvoch až troch desaťročiach. Nie som však úplný skeptik v tom, že by
to spoločnosť nezvládla. Slovensko čaká z pohľadu
populačného vývoja naozaj historicky jedinečná
premena spoločnosti a pravdepodobne sa staneme
jednou z najstarších populácií v Európe.
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Ak aj sú obavy z budúcnosti, súvisí to potom
s reprodukčnou schopnosťou Slovákov? Chcú
mať potomkov?
Väčšina žien si praje stať sa aspoň raz matkou.
Viaceré páry však narážajú na problémy a jedným
z nich je aj potreba alebo nutnosť odkladať narodenie prvého dieťaťa. Slovensko stále nepatrí v Európe
k populáciám, ktoré by rodili prvé dieťa nejako výrazne neskoro. Napríklad v Škandinávii je priemerný vek
ženy pri narodení prvého dieťaťa výrazne vyšší. Ešte
stále máme rezervu a paradoxne, tieto krajiny aj keď
Marec/Apríl 2019

majú priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa vysoký, tak sa im darí mať aj druhé dieťa a patria ku krajinám s najvyššou plodnosťou. Slovensko patrí skôr
ku krajinám, ktoré majú problémy s rodením druhých
detí. Ukazuje sa v našich analýzach, že sa naozaj zvýši
podiel žien, ktoré zostanú bezdetné. Musíme sa pripraviť na to, že generácie žien, ktoré sa rodili v transformačnom období po roku 1989, budú častejšie
bezdetné a oveľa častejšie budú mať len jedno dieťa.
Naopak, ženy zo 60. rokov patrili ku generáciám, ktoré mali najvyšší podiel rodín s dvomi deťmi.
Ide o reprodukčný problém, alebo je to kariérna záležitosť, že ženy mať deti nechcú, lebo
ich budú obmedzovať v pracovnej činnosti?
Z každého rožka troška. Odkladanie reprodukcie do
vyššieho veku so sebou prináša riziko s počatím a narodením dieťaťa. A samotný reprodukčný potenciál sa
po 35. roku života znižuje. Z normatívneho pohľadu
v spoločnosti prevláda strategické odkladanie. Veľmi
zjednodušene povedané, pár odkladá narodenie dieťaťa na príhodnejší čas. Čiže najprv doštudovať, zamestnať sa, mať spoločný priestor na bývanie a až
potom sa riešia reprodukčné zámery.
Je postačujúce pre Slovensko z hľadiska starnutia, keď má rodina jedno dieťa alebo dve deti?
Populačné starnutie je ovplyvnené viacerými faktormi, medzi ktorými je aj plodnosť, ale je to iba
jeden z faktorov. Hľadať príčinu starnutia len
v tom, že sa dramaticky znížila plodnosť a rodí sa

menej detí oproti 80. rokom by bolo dosť krátkozraké. Starnutie netreba vnímať ako jednoznačný
fenomén poklesu reprodukcie, ale aj ako víťazstvo
ľudstva, pretože nikdy v histórii nežilo ľudstvo tak
dlho. Jedným z ďalších dôležitých aspektov je, že
každá nasledujúca generácia bude žiť dlhšie a všetky prognózy ukazujú ďalšie predlžovanie života.
Tretí faktor, ktorý je na Slovensku výrazný, je
existencia veľkej nerovnováhy vo vekovej štruktúre. V 50. až 70. rokoch sa narodili enormne početné
generácie osôb, a tie nesporne výrazne zasahujú do
dynamiky vývoja počtu starších ľudí. Momentálne
vstupujú do dôchodkového veku osoby z 50. rokov
a svojím spôsobom dynamizujú proces starnutia.
Hľadať príčinu starnutia len v samotnej plodnosti tak nie je možné, je to však jeden z dôležitých
aspektov. Ako som už spomenul, od začiatku 90.
rokov na Slovensku pomerne výrazne klesla plodnosť. Aby sme si mohli urobiť obraz, aký výrazný
zásah prinieslo toto transformačné obdobie do
reprodukcie na Slovensku, môžem spomenúť, že
ešte na konci 80. rokov sme patrili v Európe ku
krajinám s jednou z najvyšších plodností a už za
jednu dekádu sa radíme k populáciám, ktoré majú
najnižšiu plodnosť na svete.
V roku 1950 bol podiel osôb v roku 65 a viac
6,7 %. V roku 2050 by to malo byť podľa prognóz 30 %. Ako sa to bude vyvíjať?
V súčasnosti sme na úrovni približne 16 % a do roku
2050 môžeme očakávať takmer zdvojnásobenie
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tohto stavu. Všetky prognózy, ktoré poznám, či ide
o naše národné, alebo prognózy konštruované odborníkmi zo zahraničia, hovoria o naozaj pomerne
výraznom náraste počtu a podiele ľudí vo veku 65
a viac rokov. Dá sa preto skutočne s veľkou istotou
predpokladať, že Slovensko bude v najbližších desaťročiach pomerne dynamicky starnúť.
Navyše, výrazne sa bude zvyšovať počet a podiel osôb vo veku 80 a viac rokov. To je špecifická
skupina ľudí, ktorí sú už veľmi často odkázaní na
rodinnú alebo inštitucionálnu starostlivosť. Podiel
ľudí v populácii Slovenska v tomto veku sa dnes
pohybuje na 3 %, čiže približne 177-tisíc, a do roku
2060 sa predpokladá, že by ich mohlo byť takmer
630-tisíc, čiže 12 %. Mladší seniori nie sú až tak
odkázaní na iných ľudí. Ukazuje sa, že chcú pracovať, sú aktívni, majú lepšie kognitívne schopnosti
a menšie zdravotné problémy.
Je potrebné si však uvedomiť, že nie je možné
porovnávať dnešných a budúcich seniorov o 40 rokov. Z pohľadu zdravotného stavu, záujmov, záľub,
spotrebiteľských preferencií, vzdelania a ďalších
aspektov je veľmi ťažké hovoriť v tomto kontexte
o podobných ľuďoch.
Koľko pracujúcich ľudí pripadá na jedného
dôchodcu?
Produktívna zložka je vo všeobecnosti definovaná
vekom 20 – 64 rokov a ako seniori sú vnímané osoby vo veku 65 a viac rokov. Pri takomto vymedzení
môžeme dnes povedať, že na 100 osôb v produktívnom veku pripadá približne 25 seniorov.
Ako sa to bude vyvíjať?
Ekonomické zaťaženie produktívnej zložky neproduktívnou seniorskou zložkou bude rásť. Zo súčasných 25 seniorov by tento počet mohol do roku
2060 vzrásť na 65 seniorov na 100 pracujúcich ľudí.
Celkové zaťaženie potom bude znamenať, že na
jedného pracujúceho tu bude jeden neproduktívny.
Je možné nejakými opatreniami meniť tieto
demografické trendy?
Keď zostaneme v prípade samotného populačného
starnutia, tak nemáme v súčasnosti nástroje, aby
sme zvrátili tento proces v najbližších desaťročiach.
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Momentálne je budúci populačný vývoj nastavený
tak, že Slovensko jednoznačne bude starnúť pomerne dynamicky a zdá sa, že ani súčasné nastavenie rodinnej politiky výraznejšie nestimuluje
plodnosť. Okrem toho sme a budeme svedkami
pomerne výrazného poklesu reprodukčného potenciálu, keďže z reprodukčného obdobia postupne odchádzajú početné generácie narodené v 70.
rokoch a nahrádzané sú neporovnateľne menšími
populačnými ročníkmi z 90. rokov a následne aj
začiatku tohto storočia.
Sme v situácii, v ktorej sa musíme zaoberať
iba tým, aby dôchodkový systém zvládol podmienky, ktoré má nastavené, alebo ich vieme
aj vylepšovať?
Ak budeme brať prvý pilier ako základ dôchodkového systému, tak sme v situácii, keď zaokrúhlene 1,1
milióna dôchodcov čerpá starobný dôchodok, ktorého priemerná výška je 444 eur. Ide o údaj z konca
roka 2018. Sociálna poisťovňa za celý minulý rok
vyplatila na starobné dôchodky 5,2 miliardy eur.
Vraciame sa k predpokladu, že počet ľudí vo
veku 65 rokov a viac sa v priebehu najbližších desaťročí zdvojnásobí. Tu vidím pomerne veľký problém z pohľadu udržateľnosti prvého piliera. Ak
predpokladáme čerpanie rovnakého priemerného
starobného dôchodku, objem vynaložených prostriedkov by sa takisto musel zdvojnásobiť. Tieto
dôchodky by neboli ani valorizované a zostávali by
na súčasnej priemernej úrovni.
Do akej miery je udržateľný dôchodkový systém z demografického uhla pohľadu?
Udržateľnosť prvého piliera v súčasnej podobe,
z pohľadu výšky starobného dôchodku a počtu vyplácaných dôchodkov, je problematická.
Dôchodkový systém preto podľa môjho názoru nesmie tvoriť iba prvý a druhý pilier. Musíme sa baviť
aj o vlastných úsporách. Možno sa to ťažko počúva,
ale štátny dôchodkový systém naozaj nebude nastavený tak, aby dokázal zabezpečiť životný štandard dvojnásobnému počtu poberateľov.
Môžeme začať pomaly hovoriť o tom, že príjmy
zo štátneho dôchodkového systému budú prispievať na osobný dôchodok, ale určitú časť nákladov
Marec/Apríl 2019
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Zastropovanie starobných
dôchodkov na úroveň 64 rokov
sa z pohľadu nákladov zdá byť
pomerne nešťastné.

si bude musieť starobný dôchodca hradiť z vlastného vrecka. Nemôžeme sa začať spoliehať na to, že
starobný dôchodok, ktorý ľudia dostanú od štátu,
im dokáže vykryť všetky životné potreby a náklady.
Dôležité je začať diverzifikovať portfólio možností,
ako sa zabezpečiť samostatne.
Čiže je potrebné, aby si ľudia v súvislosti
s tým sporili a aktívne sa pripravovali?
Určite áno. Dôchodok nie je niečo, čo si môžete kúpiť v priebehu pár rokov. Musíte sa naň pripravovať
celý aktívny pracovný život. Pri súčasnom nastavení je možné predpokladať, že keď sa dnešní mladí
ľudia dostanú do dôchodkového veku, bude výška
od štátu poberaného dôchodku nižšia, pretože počet poberateľov bude oveľa vyšší ako v súčasnosti.
Asi sa nedá predpokladať, že slovenská ekonomika
bude taká výkonná, aby dokázala vygenerovať také
množstvo prebytkov, aby Sociálna poisťovňa mohla
takému množstvu ľudí vyplácať dôchodky v rovnakej výške ako dnes.
Kedy by dôchodkový systém a spoločnosť boli
v nejakej rovnováhe?
Ak by systém mal byť nastavený tak, aby počet poberateľov starobných dôchodkov mal zostať rovnaký ako v súčasnosti, tak vek odchodu do dôchodku
by sa musel predlžovať do roku 2060 až na úroveň
73 rokov. Takáto situácia by potom znamenala predĺženie aktívneho života o desať rokov, čo je asi pre
dnešnú slovenskú spoločnosť, ale aj politické kruhy,
ťažko akceptovateľná skutočnosť.
Na druhej strane si však musíme uvedomiť, že
všetky prognózy naďalej predpokladajú kontinuálne predlžovanie života slovenských seniorov, môžeme tiež očakávať zlepšovanie ich zdravotného
stavu, kognitívnych schopností a ďalších aspektov. Preto porovnávať dnešných sedemdesiatnikov

a sedemdesiatnikov v roku 2060 je v súčasnosti
veľmi problematické.
Považujete dôchodkový vek za politický
problém?
Určite je to problém aj politický, aj spoločenský.
Systém by sa nemal meniť každé volebné obdobie. Je
potrebné mať určitý konsenzus naprieč politickým
spektrom, aby sa vytvoril systém, ktorý by zabezpečil určitú kontinuitu podmienok. Týka sa to prvého,
druhého aj tretieho piliera. Nastavenie a zastropovanie starobných dôchodkov napríklad na úroveň 64
rokov sa zdá byť pomerne nešťastné, a nejde pritom
iba o náklady, ktoré toto opatrenie prinesie.
Ako teda vnímate diskusiu, ktorá vznikla so
zastropovaním dôchodkového veku?
Myslím si, že stropovanie nie je úplne najšťastnejšie riešenie a vnímam ho určite ako politické
opatrenie. Vek 64 rokov je pri súčasnom poznaní
populačného vývoja a jeho predpokladaného smerovania pomerne nízky. Preto súčasné nastavenie
posunu veku odchodu do dôchodku, ktoré rešpektuje predlžovanie života v seniorskom veku, je určite lepším rozhodnutím.
Keď je ten vek čoraz vyšší, zvyšuje sa aj počet
zdravých rokov života?
Táto otázka je legitímna, pretože ľudia nemôžu donekonečna zostať na pracovnom trhu. Jedným z dôvodov je práve zdravotný stav. Niektorí pracovníci
môžu robiť do 70. roku života. Závisí to od pracovnej pozície, od sektora hospodárstva, v ktorom pracujú. Je asi ťažké si predstaviť 70-ročnú ťažko manuálne pracujúcu osobu. Treba tu hovoriť aj o podstate
rekvalifikácie a rozmýšľať, že osobám po dosiahnutí
určitého veku výkonnosť klesá a fyzická aktivita tiež.
Preto bude potrebné postupne vytvárať pozície, na
ktoré by sa títo ľudia hodili. Je to jedna z možných
politík. Okrem toho je otázkou, ako do tejto rovnice
zapadne prehlbujúca sa robotizácia a či vôbec bude
nutné napokon, aby ľudia na trhu práce zostávali tak
dlho. To sú však úvahy z oblasti, ktorá sa mení oveľa
dynamickejšie ako samotná populácia. Tento vývoj
sa dá predpovedať s oveľa menšou presnosťou, ako
je to v prípade populačného vývoja.
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DÔCHODKOVÉ PILIERE
NA SLOVENSKU:

ČO JE ČO?
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Slovenskí dôchodcovia
majú viacero možností, ako
si zabezpečiť dôchodok.
Dôchodkový systém na
Slovensku stojí na troch
pilieroch. Každý starobný
dôchodca čerpá svoj
dôchodok z prvého piliera,
niektorí dôchodcovia
čerpajú dôchodok aj
z druhého a tretieho
piliera. Každý z týchto
pilierov funguje odlišne.
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N

a Slovensku bolo ku koncu roka 2018 podľa
údajov Sociálnej poisťovne 1 069 255 starobných dôchodcov. To je počet ľudí, ktorí čerpajú dôchodok z prvého piliera. Sociálna poisťovňa zatiaľ
nezverejnila objem prostriedkov, ktorý vyplatila
v roku 2018 na starobných dôchodkoch, v roku
2017 to však bolo 5,192 miliardy eur.

V druhom pilieri bolo ku koncu roka 2018 celkovo
vyše 1,48 milióna sporiteľov, v prvých mesiacoch
roku 2019 sa ich počet prehupol cez 1,5 milióna.
Do druhého piliera vstupujú už mladí ľudia, ktorí
si sporia na vlastný dôchodok. Ku koncu roku 2018
bolo približne 26 % sporiteľov vo veku od 26 do
35 rokov. Necelých 25 % sporiteľov bolo vo veku
46 až 55 rokov. Najväčší podiel sporiteľov bol vo
veku 36 až 45 rokov, bolo ich 38,4 %. V druhom
pilieri sa ku koncu roka 2018 nachádzalo približne
8 miliárd eur.
Marec/Apríl 2019

Tretím pilierom slovenského dôchodkového systému je doplnkové dôchodkové sporenie. Doplnkovo
si na dôchodok ku koncu minulého roka sporilo
829 803 Slovákov. Doplnkové správcovské spoločnosti spravujú približne dve miliardy eur.

Na Slovensku bolo ku koncu roka
2018 podľa údajov Sociálnej
poisťovne 1 069 255 starobných
dôchodcov. Štát na starobné
dôchodky minie ročne vyše
5 miliárd eur.

Prvý pilier – dôchodkové poistenie
Prvý pilier je označovaný za priebežný, takzvaný
„pay as you go“. Tento pilier je založený na skladaní sa pracujúcich občanov na starobné dôchodky
súčasných dôchodcov. Z toho dôvodu je dôležité sledovať pomer medzi pracujúcimi občanmi
a dôchodcami.
Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné
osobitne financované podsystémy, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Sú nimi starobné poistenie
a invalidné poistenie. Z oboch týchto druhov poistenia sa vypláca viacero druhov dôchodkov. Zo starobného poistenia majú niektorí konkrétni občania
nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. Z invalidného poistenia
sa vyplácajú invalidný dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok.
19
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Na starobné dôchodkové poistenie sú občania
a v určitých prípadoch štát a Sociálna poisťovňa
povinní prispievať zo zákona. Dôležitou veličinou
je v tomto prípade vymeriavací základ, teda suma,
ktorá sa prenásobí príslušnou sadzbou, a tak vznikne suma odvodu do Sociálnej poisťovne.
Sadzba, ktorá je pre starobné dôchodkové poistenie mimoriadne významná, je 18 %. Práve 18 %
z vymeriavacieho základu sa na starobné dôchodkové poistenie posiela. V prípade zamestnaneckého pomeru sa sadzba 18 % rozkladá na sadzby 4 %
a 14 %. Sadzbu 4 % vymeriavacieho základu platí
zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Sadzbou 14 %
prispieva zamestnávateľ nad rámec mzdy zamestnanca. Pre všetky ostatné subjekty, ktoré platia odvod do starobného dôchodkového poistenia, platí
sadzba 18 % vymeriavacieho základu. Takýmito
subjektmi sú povinne poistená samostatne

V druhom pilieri bolo ku koncu
roka 2018 celkovo vyše 1,48
milióna sporiteľov, v prvých
mesiacoch roku 2019 sa ich
počet prehupol cez 1,5 milióna.

zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne poistená osoba, štát a samotná Sociálna poisťovňa.
Štát platí poistné na starobné poistenie za osoby
na rodičovskej dovolenke, za osoby, ktoré sa starajú o hendikepovaných ľudí vo veku od 6 do 18
rokov, tiež za osoby, ktoré poberajú príspevok na
opatrovanie, za osoby, ktoré vykonávajú osobnú
asistenciu hendikepovaným ľuďom, za vojakov
dobrovoľnej vojenskej prípravy a za zamestnancov
na materskej.
Sociálna poisťovňa platí poistné za poberateľov
úrazovej renty do dovŕšenia dôchodkového veku
alebo do priznania predčasného starobného dôchodku. V niektorých týchto prípadoch je určená
výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ pre rok
2019 je 477 eur, maximálny vymeriavací základ je
6 678 eur.
Druhý pilier – starobné dôchodkové
sporenie
Druhý pilier je vo všeobecnosti systém osobného
sporenia človeka platiaceho poistné na starobné
dôchodkové poistenie na vlastný dôchodok. Istým
spôsob je druhý pilier previazaný s tým prvým.
Občan, ktorý si na vlastný dôchodok sporí, znižuje
svoj príspevok do prvého piliera. V roku 2019 platí,
že suma vo výške 18 % vymeriavacieho základu sa
v roku 2019 delí na sumu vo výške 13,5 % vymeriavacieho základu a 4,5 % vymeriavacieho základu. Vyššia suma putuje do prvého piliera, nižšia na
osobný účet sporiteľa v druhom pilieri. Pomer síl
medzi prvým a druhým pilierom sa postupom času
mení. Príspevok do druhého piliera sa každoročne
zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. V roku 2024
sa bude do druhého piliera odvádzať 6 percent a do
Sociálnej poisťovne 12 percent z vymeriavacieho
základu.
Sporitelia v druhom pilieri majú možnosť svoje
prostriedky zhodnocovať. Preto majú možnosť vybrať si jednu zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností a v rámci nich si môžu vybrať
fondy, do ktorých chcú svoje peniaze vložiť. Počet
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dôchodkom zažil prudký pokles svojej investície,
ktorý už nedokáže do nástupu do dôchodku zmazať.

Príspevok do druhého piliera
sa každoročne zvyšuje o 0,25
percentuálneho bodu. V roku
2024 sa bude do druhého
piliera odvádzať 6 percent a do
Sociálnej poisťovne 12 percent
z vymeriavacieho základu.

Ďalšou dôležitou hranicou je vek 35 rokov. Ľudia,
ktorí sa dostanú do veku 35 rokov, v súčasnosti majú povinnosť do druhého piliera vstúpiť.
Nespornou výhodou je, že prostriedky z druhého
piliera je možné dediť.
Tretí pilier – dobrovoľné doplnkové
dôchodkové sporenie
Mimo väzieb medzi prvým a druhým pilierom stojí
doplnkové dôchodkové sporenie. Tento pilier financujú kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov. Tieto prostriedky spravujú
doplnkové dôchodkové spoločnosti, sporiteľ má
v súčasnosti na výber štyri spoločnosti.
Na doplnkové dôchodkové môže zamestnancovi
prispievať zamestnávateľ dobrovoľne. V prípade
zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu,
však zamestnávateľ musí zamestnancom do tretieho piliera prispievať povinne.

správcovských spoločností sa zníži na päť, keďže
spoločnosť Aegon sa stala súčasťou spoločnosti NN.
Základnou voľbou sporiteľa je výber medzi garantovanými a negarantovanými fondmi. Garantované
fondy predstavujú bezpečné investičné rozhodnutie, ktoré však prináša nízky výnos, ktorý bežne
nepokrýva ani výšku miery inflácie. Sporitelia v garantovaných fondoch teda často reálne prerábajú.
V garantovaných fondoch správcovské spoločnosti
v mene sporiteľov investujú do dlhopisov.
Negarantované fondy ponúkajú viacero možností
relatívne rizikovejšieho investovania. K dispozícii
sú indexové, zmiešané a akciové fondy. V týchto
prípadoch je potenciál zaujímavejších výnosov vyšší, vyššia je však aj miera rizika.
Druhý pilier má v sebe zabudovanú aj určitú brzdu.
Desať rokov pred dovŕšením dôchodkového veku je
sporiteľ povinný postupne presúvať svoje peniaze
do garantovaných fondov. Týmto opatrením sa má
zabrániť tomu, aby sporiteľ relatívne krátko pred

V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia, za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré
môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých
príspevkových fondoch vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS). Prestup medzi jednotlivými
fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený.
Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden
výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.
V súčasnosti je k dispozícii 16 fondov doplnkového
dôchodkového sporenia.
Tretí pilier ponúka sporiteľom možnosť daňovej
úľavy vo výške 180 eur. Túto sumu je možné odpočítať od základu dane.
Tretí pilier poskytuje výhody aj zamestnávateľom.
Príspevky zamestnancovi do tretieho piliera sú do
výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny zamestnanca daňovým nákladom.
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EXPERTI SÚ PROTI,
NO DÔCHODKOVÝ STROP
SLOVÁKOM STÁLE HROZÍ
Autor: Ján Beracka

Napriek tomu, že Slovensko čelí nepriaznivému
demografickému vývoju, slovenská vláda
má ambíciu zastropovať vek odchodu
do dôchodku. Ústava má garantovať, že
dôchodkový vek nebude vyšší ako 64 rokov.
Tento návrh má odporcov a vládna strana
Smer – Sociálna demokracia zatiaľ nedokázala
získať dostatočnú podporu pre zmenu
ústavy ani v parlamente. Preto sa hlasovanie
o dôchodkovom strope presunulo v parlamente
už viackrát. Rozhodnúť by sa malo v marci.
„Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64
rokov. Pre podporu rodiny a materstva zo strany
štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na
vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie
v starobe,“ má byť napísané v ústave.
V súčasnosti na Slovensku funguje automatický
systém, ktorý viaže dôchodkový vek na strednú
dĺžku života. „Vekom sa znižujúca produktivita
práce relativizuje opodstatnenosť výkonu práce vo
22

vyššom veku. V neposlednom rade aj s prihliadnutím na už ústavne zakotvené právo na primerané
hmotné zabezpečenie v starobe, návrh reflektuje
potrebu ústavného vyjadrenia garantovanej vekovej hranice na jeho požívanie. Znížením maximálnej hranice na vznik nároku na primerané hmotné
zabezpečenie v starobe osobám, ktoré vychovali
deti, sa vyjadruje ústavná podpora výchove detí
ako fundamentálnemu predpokladu pozitívneho demografického vývoja, a teda aj predpokladu
samotnej udržateľnosti dôchodkového systému,“
uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.
Marec/Apríl 2019
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Stále nie je jasné, ako sa bude dôchodkový vek v súvislosti s výchovou detí znižovať. Konkrétny mechanizmus totiž návrh neobsahuje.
Zástancom súčasného systému je napríklad Rada
pre rozpočtovú zodpovednosť. „Priebežné pomalé
automatické zmeny dôchodkového veku v závislosti od demografického vývoja sú veľmi dobrým
nástrojom aj preto, že pod vplyvom narastajúceho tlaku starnutia na dôchodkový systém nebude
v budúcnosti potrebné skokovo zvyšovať dôchodkový vek,“ uvádza. „Takýto prístup je vhodnejší
z pohľadu občanov aj politikov. Z pohľadu ľudí nebudú vznikať výrazne rozdielne skupiny dôchodcov odchádzajúcich v krátkom čase do dôchodku
za výrazne rôznych podmienok. Z rovnakého dôvodu je to výhodné pre politikov, keďže skokové
zmeny parametrov dôchodkového systému sú veľmi nepopulárne. Špeciálne ak medzi voličmi budú
v tom čase prevažovať staršie vekové kategórie,“
dopĺňa.
Na problematickosť tohto návrhu upozorňujú napríklad zamestnávatelia. „Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ)
zásadne nesúhlasia so zavedením dôchodkového
stropu. Zavedenie takéhoto čisto populistického opatrenia ohrozí stabilitu verejných financií
a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie
dôchodky, než je to dnes. RÚZ zároveň vyzýva
predstaviteľov vládnych strán, aby upustili od
sociálneho populizmu, ktorý má ďalekosiahle

Priebežné pomalé automatické
zmeny dôchodkového veku
v závislosti od demografického
vývoja sú podľa Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť veľmi
dobrým nástrojom. Dôchodkový
strop by tento automat zrušil.

negatívne dôsledky na budúce príjmy všetkých občanov Slovenskej republiky,“ upozorňuje RÚZ.
RÚZ očakáva, že dôchodkový strop spomalí hospodársky rast krajiny. Zároveň očakáva, že situácia budúcich dôchodcov sa zhorší. „Výška novopriznaných
dôchodkov by sa automaticky znížila o takmer 10 %
v porovnaní so súčasnou legislatívou,“ upozorňuje
RÚZ. Okrem toho sa zamestnávatelia obávajú aj zvýšenia odvodového zaťaženia. RÚZ totiž očakáva „nárast daňovo-odvodového zaťaženia z dôvodu potreby
vykrytia vyšších penzijných výdavkov v budúcnosti“.
Zhoršenie situácie budúcich dôchodcov pripúšťa
aj dôvodová správa k novele. „Vplyvom zavedenia
stropu na dôchodkový vek klesne miera náhrady
novopriznaných dôchodkov vplyvom nižšieho získaného obdobia dôchodkového poistenia. To znamená, že dôchodcovia budú síce poberať dôchodok
dlhšie, ale v nižšej výške,“ uvádza doložka vplyvov.
Zmena zároveň zvyšuje tlak na budúci rast odvodového zaťaženia. „Na vykrytie dodatočných výdavkov v dôchodkovom systéme by bolo potrebné
napríklad v období rokov 2024 až 2080 postupne zvýšiť sadzbu odvodov až o 8 percentuálnych
bodov, teda o štvrtinu z dnešných 34,6 % hrubej mzdy na 42,6 %,“ hovorí RÚZ. „Pre okamžitú
neutralizáciu negatívneho vplyvu navrhovanej
zmeny v dôchodkovom systéme na jeho dlhodobú
udržateľnosť by bolo potrebné sadzbu odvodov v
roku 2019 okamžite zvýšiť o takmer 3 percentuálne body,“ dopĺňa.
Myšlienku dôchodkového stropu odmieta aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). „Veríme,
že drvivá väčšina slovenskej spoločnosti chápe, do
akej nezmyselnej pasce populisti ženú našu krajinu.
Opakovane vyhlasujeme, že ak majú poslanci neodbytnú potrebu rozhodovať o tom, v ktorom veku sa
pôjde na Slovensku do dôchodku o 30 rokov, hoci
mnohí z nich už budú po smrti, tak tu predsa majú
k dispozícii zákon o sociálnom poistení, ktorý sa
dá meniť obyčajnou väčšinou,“ tvrdia v spoločnom
stanovisku predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.
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ČO BY MALI MLADÍ PRACUJÚCI UROBIŤ PRE ZABEZPEČENIE SVOJICH
DÔCHODKOV A AKO VNÍMATE ÚLOHU ŠTÁTU V BUDÚCNOSTI?
Autor: Marek Mittaš
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Marcel Haniš
vedúci oddelenia produkt manažmentu
DDS Tatra banky

Foto: Maroš Ďurik

Maroš Ďurik
CEO Across Private Investments
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Väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že udržať
štátne dôchodky na Slovensku v reálnej kúpnej
sile, hoci len na súčasnej úrovni, bude veľmi ťažké.
Slovensko čaká jedno z najrýchlejších zostarnutí
populácie v rámci celej EÚ. Existuje viacero
možností, ako sporiť na dôchodok. Vyslovene na
tento účel vznikli doplnkové dôchodkové sporenia.
Ich výhodou je, že vám na toto sporenie môže
prispievať aj zamestnávateľ. Platí, že všetky tieto
úspory sú aj predmetom dedenia. Štát aj napriek
negatívnej demografii bude pravdepodobne
poskytovať štátny dôchodok. Solidárnosť bude
zachovaná. Jeho výška je však v budúcnosti
otázna.

V prvom rade vstúpiť do druhého piliera, v ktorom
by mali investovať do indexových fondov. Následne
by si mali začať sporiť na dôchodok, opäť ideálne
prostredníctvom indexových fondov. Mali by
myslieť na to, že na 500-eurový dôchodok,
poberaný po obdobie 15 rokov, si potrebujú
odkladať 30 eur mesačne a sporiť 40 rokov. Ak
budú sporiť 20 rokov, potrebujú si odkladať 130
eur mesačne. Čím skôr teda začnú sporiť, tým
menej peňazí ich to bude stáť.
Najlepšie by bolo, keby pri vyplácaní dôchodkov
nehral štát v budúcnosti žiadnu úlohu, respektíve
by mal vyplácať len akýsi minimálny sociálny dôchodok tým, ktorí si nedokázali, najmä z objektívnych príčin, na minimálny dôchodok nasporiť.
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člen predstavenstva, NN poisťovne
a dôchodkovej spoločnosti

Foto: Marián Búlik
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finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko

Ak sa mladí nechcú spoliehať len na dôchodok zo
Sociálnej poisťovne (prvý pilier), majú možnosť
vstúpiť do 35. roku života do druhého piliera. Pre
mladých sporiteľov môže byť z dlhodobého hľadiska výhodnejšie, ak si zvolia rizikovejší typ fondu
alebo ich kombináciu. Tí, ktorým zostáva 20 a viac
rokov do dôchodku, by určite nemali stagnovať v garantovanom fonde a mali by využiť možnosť lepšie
zhodnotiť svoje úspory na dôchodok. Pre ešte lepšie
zabezpečenie dôchodku, nielen pre mladých ľudí,
odporúčame aj dobrovoľné sporenie v treťom pilieri.
Prognózy týkajúce sa dôchodkov vyplácaných len
zo Sociálnej poisťovne a demografický vývoj v spoločnosti sú negatívne. V praxi sa tento problém už dnes
rieši predlžovaním veku odchodu do penzie a potenciálne v budúcnosti aj znižovaním výšky dôchodku.

V prvom rade by mali prestať ignorovať tému dôchodkov ako niečo, čo sa ich vôbec netýka. Mladí ľudia by
mali urobiť dve veci – využiť všetky podporované piliere pre dôchodkové sporenie a čím skôr začať pravidelne investovať. Samotná štátom podporovaná schéma však nestačí, je nevyhnutné začať aj samostatne
pravidelne investovať do podielových fondov.
Je isté, že štát bude hrať pri dôchodkoch stále
menšiu rolu. A demografia Slovenska jasne hovorí,
že pomer pracujúcich a dôchodcov sa úplne otočí.
Z dnešných 1,6 pracujúceho na dôchodcu bude
o niekoľko desaťročí 0,8 pracujúceho na dôchodcu.
Pritom dnešné dôchodky majú pomerne kráľovskú
mieru náhrady príjmu cez 45 %, a napriek tomu sa
dôchodcovia sťažujú na zlé podmienky. V budúcnosti však bude štátny dôchodok voči priemerným
príjmom nižší, odborníci odhadujú pokles len na
20 % miery náhrady príjmu.
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Každý mladý človek by mal mať zriadený druhý
pilier a vlastnú investíciu k tomu navyše. Vlastná
rozumná investícia do indexu svetových alebo
amerických akcií zarobí vždy viac ako akákoľvek
investícia spojená so štátom. Ak zamestnávateľ
prispieva svojim zamestnancom do tretieho piliera, odporúčam mať zriadený aj ten. Je totiž možné, že štát bude mať v budúcnosti s vyplácaním
dôchodkov problémy, a práve preto by ľudia, čo
sa týka dôchodku, mali mať zriadené vlastné investície. Je to najistejší spôsob, ako mať lepší dôchodok v porovnaní s tým, kebyže všetko nechám
iba na štát.

Okrem druhého a tretieho piliera existujú ešte ďalšie
spôsoby, ako si prilepšiť v dôchodkovom veku. Držať
peniaze na bežnom účte bez zhodnotenia však medzi ne nepatrí. Je vhodné, aby si mladí ľudia vytvárali
úspory a zhodnocovali ich, pričom si môžu vybrať zo
širokej škály podielových fondov, cez termínované
vklady až po rôzne sporiace produkty.
Ak sa nič nezmení, štát v budúcnosti nebude
schopný vyplácať také dôchodky, z ktorých by sme
mohli vyžiť. Úloha štátu sa tak bude pri vyplácaní dôchodkov znižovať. Preto by hlavne mladí ľudia mali
myslieť na to, z čoho budú žiť, keď už nebudú pracovať a nechcú byť odkázaní iba na to, čo im pridelí štát.

Jedinou odpoveďou je začať sporiť. A sporiť do
akcií, pretože tie z dlhodobého hľadiska prinášajú
najvyššie výnosy. V podstate nevidím dôvod neinvestovať, pretože historické štatistiky ukazujú, že
aj pri najvyšších prepadoch na akciových trhoch
stačí vydržať a do jedného roka je väčšina stratových investícií už zisková.

Foto: Pavel Škriniar

Pavel Škriniar
Ekonomická univerzita v Bratislave
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Prevezmite činnosť

samostatného finančného agenta v existujúcej spoločnosti

Sprostredkovanie predaja SFA
Portfólio zahŕňa akciové spoločnosti
a spoločnosti s ručením obmedzeným
Získate oprávnenie na výkon
činnosti SFA vo všetkých 6 sektoroch
Spoločnosti majú uzatvorené zmluvy
s väčšinou subjektov finančného trhu
Služba poskytuje zvýhodnené
provízne podmienky

Buďte silní a slobodní,
obráťte sa na nás.
www.positive.sk/predajSFA
info@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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PETER BRUDŇÁK:

MNOŽSTVO ĽUDÍ NAHNALA
DO GARANTOVANÝCH DÔCHODKOVÝCH
FONDOV NESPRÁVNA REGULÁCIA
Autor: Ivana Brillová
Foto: NN

Posledný štvrťrok 2018 bol pre fondy druhého
a tretieho piliera náročný. Všetky fondy
skončili v strate. Napriek tomu do druhého
piliera stále prichádza čoraz viac ľudí. Prečo
je to tak, kto vstupuje do druhého a tretieho
piliera a v akej kondícii tieto piliere sú,
hovorí pre magazín Financial Report Peter
Brudňák, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ NN a Aegon Slovenská republika.

Ak ľuďom spomeniete druhý alebo tretí pilier, ako reagujú a ako
by podľa vás mali reagovať?
Myslím si, že pre každého človeka
je dôležité mať zabezpečený dôchodok. Každému by som radil, aby
na svoj dôchodok myslel ešte pred
tým, ako reálne príde. Druhý a tretí
pilier je o diverzifikácii dôchodkového príjmu. To znamená, že človek by mal mať určitý dôchodok zo
28

Sociálnej poisťovne, zároveň dôchodok z druhého a aj z tretieho piliera.
Okrem toho sú potrebné ešte aj iné
zdroje príjmu na dôchodok. To je vec,
na ktorú by sa ľudia mali pozerať.
Dobrý dôchodok im predsa poskytuje
určitý komfort, keď už nebudú aktívni a budú čerpať práve z týchto nasporených dôchodkových prostriedkov. A čím viac majú nasporené, tým
je to, samozrejme, lepšie.

Aké je povedomie o pilieroch?
Vedia ľudia, čo znamenajú fondy?
Povedomie ľudí sa v čase zvyšuje, no
je stále nižšie v porovnaní s krajinami, kde poriadne funguje burza. To
sa týka fondov všeobecne, nielen
dôchodkových, ale aj investičných.
Zažil som to v Číne, kde sa ľudia aktívne zaujímajú o svoje úspory, majú
ich investované na burze a sledujú
burzové spravodajstvo a vývoj akcií.
Marec/Apríl 2019

Všade, kde vládne aktívnejší prístup
ľudí k burze, je povedomie o fondoch
oveľa vyššie. U nás sa toto povedomie síce zlepšuje, ale nie je na takej
úrovni ako v západných krajinách
alebo v Ázii.
Pripisujete vysoký záujem
Slovákov o garantované fondy
práve slabším znalostiam? Vedia
sporitelia, do čoho idú?
Vláda v podstate neustále robila
zásahy do druhého piliera a neboli celkom šťastné. V čase, keď sa to
dialo, boli ľudia svojím spôsobom
zmanipulovaní, alebo skôr nahnaní
do garantovaných fondov. Zákony
totiž de facto hovorili o tom, že dôchodková správcovská spoločnosť
musí nahradiť akékoľvek straty.
V tom čase sa mnoho ľudí konvertovalo do garantovaných fondov. Nie
je správne, že v garantovaných fondoch sú aj 30 – 35-roční ľudia, ktorí
majú pred sebou 30 rokov sporenia,
a teda by mali byť v akciových fondoch. Ja osobne by som povedal, že
práve zásluhou štátnej regulácie je
v garantovaných fondoch také vysoké percento ľudí.
Ako ste spomínali, zdroje, z ktor ých môže mať dôchodca dôchodok, sú štyri, teda tri piliere
a vlastné úspory. Ako vyzerajú
zdroje súčasného dôchodcu, odkiaľ jeho peniaze pritekajú a ako
sa to bude meniť v čase?
Hlavným zdrojom financií súčasného dôchodcu je Sociálna poisťovňa,
čiže prvý pilier. Tie úspory, ktoré
majú, a investície, ktoré si súčasná
generácia dôchodcov zriadila, sú však
veľmi nízke. V budúcnosti však možno očakávať, že ľuďom bude prichádzať dôchodok z viacerých zdrojov

– z troch základných dôchodkových
pilierov. Môže to byť tretí pilier, kde
je momentálne približne 800-tisíc
ľudí, druhý pilier, kde je 1,5 milióna Slovákov a prvý pilier, v ktorom
sú všetci pracujúci. Zároveň vidno
u ľudí rastúcu tendenciu investovať
do fondov, čo je ďalší zdroj príjmu na
dôchodku.

Podľa vašich slov je v súčasnosti
najzásadnejšia váha prvého piliera. Bude sa jeho váha nejakým
spôsobom meniť v čase?
Bude sa to logicky meniť, lebo tak, ako
sa budú vyplácať peniaze z druhého
a tretieho piliera, tak sa váha bude meniť. Podiel prvého piliera, aj keď bude
stále rozhodujúci, sa bude znižovať.
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Dá sa teda očakávať, že kúpna
sila budúcich dôchodcov sa bude
zvyšovať?
Ťažko predpovedať, čo bude o 30
rokov. Všeobecne sa ich kúpna sila
zvyšuje, no zároveň je to veľmi ťažké posudzovať na priemernej báze,
o ktorej hovoríme. Faktom je, že
priemerný dôchodok sa zvyšuje.
Otázka znie, či sa bude ďalej zvyšovať o infláciu, alebo bude predbiehať
inflácia, či dokonca za ňou zaostávať.
To, samozrejme, závisí od toho, ako
sa bude celkovo dariť národnému
hospodárstvu, či bude štát dotovať
Sociálnu poisťovňu a akým spôsobom. V súčasnosti totiž štátny rozpočet dotuje Sociálnu poisťovňu. Na
dôchodky sa však vždy budú musieť
nájsť finančné prostriedky, pretože
by to mohlo mať nepríjemné sociálne následky. Takže štát sa s tým bude
musieť vyrovnať.

Mladý človek by sa
nemal vo všetkom
spoliehať len na štát,
to platí aj v prípade
prípravy na dôchodok.
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Ako sa má investične v prvom
a druhom pilieri správať človek,
ktorý má 30 rokov?
V tridsiatich rokoch nie je nad čím
špekulovať, pokiaľ nás čaká ďalších
minimálne 30 alebo 35 rokov sporenia. Osobne by som jednoznačne išiel
do rizikových aktív.
Pre koho sú určené garantované
fondy?
Určite pre tých, ktorí majú 50 rokov.
Títo ľudia majú menší horizont ďalšieho šetrenia a sú nejakým spôsobom zastabilizovaní. Tieto fondy sú
tu na to, aby sa im pár rokov pred
odchodom do dôchodku nestalo, že
príde nejaká vlna, korekcia na trhu,
ktorá im úspory na trhu zníži o príliš
vysokú sumu.
V akej kondícii je podľa vás druhý
a tretí pilier?
Oba piliere sú v dobrej kondícii.
Spravujú ich renomované firmy, ktoré sú solventné a, samozrejme, zaznamenávajú pohyby na trhu. Mali
sme rok 2017, ktorý bol vynikajúci.
Prišiel však aj rok 2018, ktorý bol
slabší z pohľadu výnosov. No naďalej platí, že keď si zoberieme dlhší
horizont investovania, tak sa to stále
vypláca.
V akom stave je momentálne
druhý pilier? Prečo sa nedarilo
fondom druhého piliera?
Nedarilo sa celkovo trhom. Trhy
išli po rôznych turbulenciách dole
a druhý pilier jednoducho v mnohých prípadoch kopíruje vývoj na
trhu. Čiže, ak sa darí trhom, darí
sa aj druhému pilieru. Pokiaľ sú na
tom trhy horšie, tak sa aj druhému
pilieru darí menej. Vždy to však treba vnímať z dlhodobého horizontu

Na Slovensku nám
chýbajú dve veci –
stabilita a podpora
štátu.

a v rámci dlhodobého sporenia si
myslím, že to prináša klientovi pozitívne výsledky.
Stále sa však zvyšuje počet ľudí,
ktorí vstupujú do druhého piliera. Čomu pripisujete vyšší záujem ľudí?
Do druhého piliera vstupuje oveľa
viac mladých sporiteľov, mladých
ľudí. To je podľa mňa tých 65-tisíc
minuloročného nárastu. Je to správne a myslím si, že aj to dokazuje, že
ľudia tomuto systému veria. V druhom pilieri je 1,5 milióna ľudí, čo je
veľmi pekné číslo.
Kde vidíte najzásadnejšie rozdiely v nastavení pilierov?
V riziku. Tretí pilier je sám osebe
drahší, pretože prácu, ktorú vykonáva v prvom pilieri Sociálna poisťovňa,
musia robiť len doplnkové dôchodkové spoločnosti. Tie teda samy zabezpečujú celý proces okolo zhromažďovania týchto peňazí.
Marec/Apríl 2019

Peter Brudňák: Množstvo ľudí nahnala do garantovaných dôchodkových fondov nesprávna regulácia · LÍDRI

Ako hodnotíte povinné nastavenia, teda vekovú hranicu povinného vstupu vo výške 35 rokov
a postupný presun prostriedkov
do garantovaných fondov desať
rokov pred dôchodkom?
Z môjho pohľadu majú tieto nastavenia určitú logiku na to, aby si človek nasporil zmysluplnú sumu. Do
druhého piliera by mal vstupovať vo
veku, ktorý je preňho najvhodnejší.
Otázkou je, či je to 35 rokov, alebo
40 rokov. Myslím si, že tých 40 rokov
stále stačí na to, aby sa na účte sporiteľa objavili celkom slušné peniaze.
Vstup do druhého piliera je však v súčasnosti nastavený na limit 35 rokov
a nijako negatívne to nevnímam.
Je podľa vás teda takéto nastavenie dobré?
Po d ľ a m ň a j e t o v p o r i a d k u .
Samozrejme, môžeme polemizovať nad tým, či to má byť 35 rokov,
37 rokov, prípadne 40, alebo 52 či
54 rokov. Keď sa bude posúvať vek

Ak sa darí trhom, darí
sa aj druhému pilieru.
Pokiaľ sú na tom
trhy horšie, tak sa aj
druhému pilieru
darí menej.

odchodu do dôchodku, tak sa budú
meniť aj tieto vekové kategórie.
Momentálne v tom však nevidím nejaký veľký zásadný problém.
Čo by podľa vás v súčasnosti potrebovali druhý a tretí pilier?
Aké legislatívne zmeny by potrebovali piliere?
Povedal by som, a to neplatí len
o druhom a treťom pilieri, že celý
štát potrebuje, aby sme nerobili jednu nepremyslenú legislatívnu zmenu
za druhou. Potrebujeme určitú stabilitu. Prečo existujú krajiny, kde ľudia
radi investujú? Lebo majú stabilitu.
Majú stabilne nastavené daňové aj
právne systémy. To je veľmi dôležité.
Vo všeobecnosti, a najmä pre druhý
pilier, je dôležitá stabilita. Ak nejaké
nastavenie vzniklo, nech aj funguje.
V momente, keď sa robia zásahy, trhu
sa nedarí. Keď sa dejú nejaké výkyvy
a štát do toho začne vstupovať, sú to
väčšinou nešťastné kroky. Prvá vec je
stabilita a druhá vec je väčšia štátna
podpora, a to platí najmä pre tretí
pilier. Pozrime sa napríklad na Českú
republiku: ľudia sporiaci si v treťom
pilieri, si môžu uplatniť oveľa väčšiu
daňovú odpočítateľnosť a tretí pilier
tu má oveľa väčšiu štátnu podporu
ako u nás. Dôchodkové piliere teda
potrebujú stabilitu a podporu štátu.
Z ktorých krajín by sme si v tomto mohli brať príklad?
Aby sme nezachádzali príliš ďaleko,
tak vo fungovaní tretieho piliera určite z Českej republiky.
Ako bude vyzerať dôchodca o 30
rokov? Bude sa mať lepšie ako
ten dnešný dôchodca?
Ja dúfam a pevne verím, že sa bude
mať lepšie. Otázkou však je, čo

Garantované fondy
sú určené prevažne
päťdesiatnikom. Tieto
fondy sú tu na to, aby
krátko pred dôchodkom
neprišli pod vplyvom
nejakého výkyvu
o veľkú časť peňazí.

znamená lepšie. Ak hovoríme o finančnej stránke, aj naši dôchodcovia
by sa mali mať lepšie, ak budeme ako
spoločnosť napredovať.
Čo by mal urobiť ten človek, aby
perspektívu vylepšil?
Mladá generácia by sa mala viac zamýšľať nad tým, že treba šetriť, aktívne sa pripravovať na dôchodok
a nespoliehať sa vždy len na štát.
A mala by určite aj investovať. Mladý
človek by teda mal študovať, myslieť
na zadné vrátka. Špeciálne, ak má
hypotéku a rodinu, tak by sa mal poistiť. Nie je to len o penzii, môže sa
vám stať nejaká náhla príhoda alebo
nešťastie, a vtedy je dobré životné
poistenie nenahraditeľné.
V akom stave je trh s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami?
Myslím si, že je v stabilizovanom stave. Nemali sme veľké výkyvy. Tento
trh považujem za stabilný so silnými
hráčmi, ktorí majú pozitívne výsledky aj prognózy do budúcna.
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INVESTOVANIE
NA DÔCHODOK

OVPLYVŇUJE RIZIKOVÝ
PROFIL INVESTORA AJ
POPLATKY
Autor: Marek Šimo

Aj keď pre väčšinu mladých ľudí je dôchodok
ďaleko, je dôležité už teraz nad ním začať
z pohľadu budúceho finančného zabezpečenia
premýšľať. Je dôležité, aby si aj mladý človek
sporil peniaze na dôchodok, a tým získal
v starobe viac peňazí na kvalitný život.
Aký investičný produkt si vybrať
Ak máme prvotné rozhodnutie o investovaní na
dôchodok za sebou, nastáva rozhodnutie, kam
investovať. Na trhu existuje v súčasnosti už veľmi veľa rôznych alternatív. Pri výbere je potrebné zohľadňovať najmä dve premenné. Sú nimi
32

rizikový profil investora a výška poplatkov spojených s investovaním.
To, aké riziko je schopný investor znášať, do veľkej
miery determinuje budúce alokovanie prostriedkov. Ak sa investor zľakne, keď o päť až desať rokov
Marec/Apríl 2019
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bude jeho portfólio zrazu o 40 % nižšie, nemal by
investovať do rizikových aktív. No práve takémuto
investorovi je potrebné vysvetliť, že dlhší časový
horizont pracuje v jeho prospech a prípadné krátkodobé poklesy by mali byť ku koncu investičného
horizontu vymazané.
Poplatky sú druhým veľmi dôležitým kritériom. Má
to svoju logiku. Poplatky fakticky ukrajujú z celkovej hodnoty investície. Na začiatku sa to nezdá,
lebo investor má zatiaľ nasporenú len nízku sumu.
V budúcnosti, keď už bude nasporená suma vyššia,
každé percento, ktoré z nej ukrojí, už znamená výrazne vyššiu sumu. Investujte preto len do nástrojov, pri ktorých nie sú žiadne alebo len veľmi nízke
priebežné poplatky.
Podielové fondy, ETF fondy,
samostatné investovanie
Všetky tieto nástroje v podstate umožňujú investovať do podobných druhov nástrojov, teda do dlhopisov, zmiešaných fondov, akcií, komodít, stačí si
len vybrať. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, akú
veľkú samostatnosť pri rozhodovaní a správe má
samotný investor.
Podielové fondy s dlhodobým investičným horizontom sú dobrým riešením pre investorov, ktorých
investovanie nezaujíma a nemajú záujem o aktívnu
správu portfólia. Pri výbere fondu s nízkym priebežným poplatkom ide o vhodný nástroj na investovanie na dôchodok.
ETF fondy sú takisto zaujímavou možnosťou. Tie si
vie investor nakúpiť sám, prípadne vie využiť služby sprostredkovateľskej spoločnosti. Takisto platí,
že výška poplatkov rozhoduje.

správny. Ide tu skôr o sporenie. Dôchodkové fondy
investujú do rovnakých typov aktív, aké viete nájsť
aj pri investovaní cez podielové alebo ETF fondy.
Líši sa len správca fondu.
Výhodou druhého piliera je, že časť poistného na
dôchodkové zabezpečenie odchádza priamo na účet
dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, a tam sa
zhodnocuje. Zákonom obmedzená výška poplatkov
robí z tohto produktu vhodný nástroj na určité prilepšenie k dôchodku.
Tretí pilier investuje do rovnakých aktív, nemá však
limitovanú výšku poplatkov. Preto nie je obyčajne
výhodný pre sporiteľa. V prípade, že zamestnávateľ prispieva do tretieho piliera zaujímavou sumou, určite nie je na škodu mať založený aj tretí
pilier a hromadiť tam minimálne prostriedky od
zamestnávateľa.

Ak sa investor zľakne, keď o päť
až desať rokov bude jeho portfólio
zrazu o 40 % nižšie, nemal by
investovať do rizikových aktív.

Investičným fajnšmekrom nič nebráni investovať
samostatne. Môžu využiť služby niektorej z mnohých online búrz, prípadne investovať cez iné investičné produkty na vlastnú päsť.
Dôchodkové piliere
Termín investovanie prostredníctvom dôchodkových pilierov (druhý a tretí pilier) nie je úplne
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AKO ZHODNOTIŤ PENIAZE
V ROKU 2019?
ŠANCOU SÚ
ROZVÍJAJÚCE SA TRHY
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Investori majú za sebou ťažký rok, no
aj v roku 2019 sa investičné príležitosti
objavia. Akcie mali náročný rok, no môžu
byť dobrou príležitosťou v tomto roku.

R

ok 2018 postavil latku pre investorov v roku
2019 relatívne nízko, absolútnej väčšine aktív
sa totiž nedarilo. „Miesta na úkryt bolo vlani veľmi málo. Takýto stav sa nevyskytol ani počas globálnej finančnej krízy v roku 2008. Vyše sto rokov
nenastala situácia, keď sa dalo zarobiť tak ťažko.
Až 93 % zo 70 sledovaných tried aktív doručilo
v amerických dolároch záporné výnosy. Červenala
sa väčšina svetových akciových trhov. Paradoxne
sa nedarilo ani bezpečne vnímaným aktívam.
Oslabila aj väčšina komodít, vrátane ropy,“ upozorňuje spoločnosť Across Private Investments.

Záver minulého roka bol náročný pre akciové trhy
v USA. „Finančné trhy postupne poľavujú od minuloročného pesimizmu. Hoci bol december pre americké akcie najhorším posledným mesiacom v roku
od Veľkej hospodárskej krízy, možno to zdôvodniť
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dlhým obdobím ekonomického rastu a najdlhšie
trvajúcou býčou cestou v histórii. V dlhodobom
horizonte však akciový trh rastie,“ hovorí Across
Private Investments.

Výpredaj na prelome rokov
posunul akcie na hodnoty, ktoré
sú v súlade s krízovými časmi, no
kríza zatiaľ neprichádza.
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Pod slabé výsledky mnohých tried aktív sa podpísala komplikovaná situácia vo viacerých kútoch
sveta. „Nad ekonomickým fundamentom prevážila politika. Najväčším strašiakom pre akciové
trhy bola hrozba obchodnej vojny USA s Čínou.
Finančné trhy sužoval aj brexit, respektíve neistota
ohľadom formy opustenia EÚ, talianska rozpočtová
dráma, tiež Rusko a jeho expanzia,“ povedal Andrej
Rajčány, riaditeľ portfólio manažmentu z Across
Private Investments.
Pre rok 2019 je jedným z rizík spomalenie svetových ekonomík. Svetová ekonomika podľa J&T
banky v minulom roku posilnila o 3,8 %, v tomto
roku by mal byť rast na úrovni 3,6 % a v roku 2020
by mal byť na úrovni 3,5 %. Podobné spomalenie
by malo stretnúť aj eurozónu, americkú a čínsku
ekonomiku. Stanislav Pánis, analytik J&T banky,
upozorňuje, že tento pokles k recesii viesť nebude.
Najviac by sa malo dariť akciám rozvíjajúcich sa
krajín. Naopak horšie vyhliadky má pred sebou
americký dolár. „Aktíva na rozvíjajúcich sa trhoch
dosiahnu najväčšiu návratnosť. Americký dolár
dosiahne cyklický vrchol a oslabí sa,“ upozorňuje
Pánis. Perspektívu amerického dolára ovplyvňuje
najmä to, že americká centrálna banka (Fed) prestane sprísňovať monetárnu politiku, kým v ostatných krajinách budú úrokové sadzby rásť.
Ako poistka bude naďalej fungovať zlato. Podľa
Stanislava Pánisa to súvisí so „zvýšenou averziou

voči riziku a volatilitou na finančných trhoch pri
spomaľovaní sa ekonomického rastu a pri rôznych
neistotách spätých z neskorou fázou hospodárskeho cyklu a politickými otáznikmi“.
Akciám sa v minulom roku skutočne nedarilo, o to
väčšia príležitosť to je pre rok 2019. „Výpredaj na
prelome rokov posunuli valuácie na úrovne konzistentné s príchodom krízy a výrazne predbehli očakávané zvoľnenie ekonomického rastu. Neveríme
jej príchodu, a preto ostatný pokles vnímame
ako priestor pre nákup, hoci rast bude limitovaný
vzhľadom na neskorú fázu hospodárskeho cyklu
na Západe pri lepších ekonomických vyhliadkach
na rozvíjajúcich sa trhoch. Očakávame nízku dvojcifernú návratnosť pri amerických (S&P 500) či európskych akciách (STOXX 600) a vyššiu dvojcifernú pri rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM),“ hovorí
Pánis.
Práve rozvíjajúce trhy sa ukazujú ako veľká príležitosť. „Očakávame, že v roku 2019 dôjde v globálnej ekonomike k spomaleniu rastovej dynamiky,
najmä v dôsledku poklesu troch najväčších ekonomík sveta. Napriek tomu by však globálna ekonomika mala rásť nadtrendovo, blízko 3,5 % HDP.
Potiahnu ju najmä rozvíjajúce sa trhy. Inflačné
tlaky zostanú limitované, čo prinesie umiernený
prístup centrálnych bánk pri zvyšovaní úrokových
sadzieb. Vzhľadom na úroveň spotreby, investícií
a trh práce je recesia málo pravdepodobná,“ uviedol Rajčány.
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INVESTORI, KTORÍ SA
NEBOJA RIZIKA,
MAJÚ MNOŽSTVO MOŽNOSTÍ
Autor: Marek Šimo
Foto: Shutterstock

Každý investor je iný. Niekto chce investovať
krátkodobo a stačí mu aj nižší výnos
za cenu nižšieho rizika. Na druhej strane
stoja agresívni investori, ktorí sa neboja prijať
investičné riziko a požadujú vyššie zhodnotenie
svojich investovaných prostriedkov. Pre
obe skupiny investorov je k dispozícii
široká škála investičných produktov.
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Riziko a čas
Investovanie znamená dlhodobý proces.
Nemýľme si teda rizikové investovanie s krátkodobými špekuláciami na burze. Samozrejme,
aj tie majú na trhu svoje miesto a vedia priniesť
zaujímavé zisky, ale s investovaním majú málo
spoločné. Pri investovaní investor požaduje
zhodnotenie voľných finančných prostriedkov
v dlhodobom horizonte, teda v období najmenej
piatich rokov. Čím je časový horizont dlhší, tým
sa riziko straty znižuje.

výhodnejšiu cenu. Pri investovaní využíva širšiu
škálu investičných produktov ako konzervatívny
investor. V priebehu investovania častejšie využíva
možnosti zmeny v investičnom portfóliu.

Profil rizikového investora
Rizikový investor zvyčajne investuje do nástrojov, ktoré prinášajú vyššie zhodnotenie. Je ochotný akceptovať aj prípadný krátkodobý pokles. Po
náhlom poklese neprepadá panike, ale zachová
si investičnú stratégiu a prípadne ešte dokúpi za

Do týchto produktov vie investor investovať
viacerými spôsobmi:
• samostatne na burze po založení obchodného účtu,
• prostredníctvom podielových fondov,
• prostredníctvom ETF fondov,
• kúpou konkrétneho akciového titulu alebo podielu.

Akciové a komoditné trhy
Akcie a komodity jednoznačne patria medzi rizikové investičné nástroje s vysokou volatilitou.
Niektoré komodity nepatria medzi volatilné, ale
celkovo pri komoditách vždy existuje zvýšené riziko náhleho prepadu ceny.
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Akcie sú takzvaným cyklickým investičným nástrojom. To znamená, že zvyčajne kopírujú vývoj celej
ekonomiky. Počas období rastu rastú aj ceny akcií,
niekedy aj dvojciferným tempom rastu. Naopak,
počas recesie sa ceny akcií prepadajú. Investor musí
počítať s takýmito obdobiami, pretože historicky sa
stále pravidelne opakujú.
Komodity sú vhodným nástrojom na ochranu
proti inflácii. No riziko pri komoditách spočíva
najmä pri vopred ťažko odhadnuteľných situáciách. Problémom sú okolnosti, ako politické napätie,
prírodné katastrofy a podobne. Aj preto môžeme
komodity zaradiť medzi rizikové nástroje.
Zmenky, certifikáty, junk dlhopisy
Trh umožňuje investovať aj do niektorých exotickejších nástrojov. Zmenky, certifikáty či junk dlhopisy obyčajne vydáva jeden konkrétny emitent,
ktorý prostredníctvom nich chce získať voľné

finančné prostriedky pre svoj projekt. Riziko je tak
alokované na jediného emitenta, ktorý v prípade krachu môže spôsobiť investorovi veľké straty.
Takéto riziko je možné eliminovať, napríklad ak
do podobných nástrojov pritečie investícia prostredníctvom fondov, ktoré v portfóliu držia veľké
množstvo takýchto nástrojov.
Pri jednotlivom investovaní nie je dobré alokovať celú sumu do jedného konkrétneho nástroja
a mimoriadne dôležité je starostlivo si preverovať
bonitu emitenta.
Sú nehnuteľnosti rizikovým nástrojom?
Investovanie do nehnuteľností, či už samostatne,
alebo cez fondy, sa takisto dá považovať za rizikové
investovanie. V časoch krízy klesajú ceny nehnuteľností rovnako ako ceny akcií. Na druhej strane
môžu nehnuteľnosti slúžiť podobne ako komodity,
teda ako ochrana proti inflácii.
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PRICHÁDZA EKASA
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Na Slovensko prichádza elektronická
registračná pokladnica (eKasa). Noví
používatelia budú mať povinnosť používať
eKasu od apríla tohto roku, ostatní
používatelia musia na elektronickú
komunikáciu s Finančným riaditeľstvom
SR nabehnúť do 1. júla tohto roka.

Boj s daňovými únikmi
Tento systém má priniesť efektívnejší výber daní.
„Cieľom online napojenia registračných pokladníc
na portál finančnej správy je zabrániť podvodom
pri evidovaní tržieb. Kontrola finančnej správy zistila, že sa v praxi používajú neautorizované pokladnice, upravujú sa pokladničné výkazy a pokladničné doklady, alebo sa poškodzujú dátové úložiská,“
hovorí Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov (SK DP).
Daňové kontroly v minulosti odhaľovali manipulácie s registračnými pokladnicami. Systém
eKasa tento problém eliminuje. „Pri kontrolách
sa najčastejšie objavili pokladnice s modifikovateľným fiškálnym modulom a pri niektorých
podvodoch asistovali ,servisné organizácie’. Po
zavedení systému eKasa sa budú pokladničné doklady evidovať priamo na portáli finančnej správy,“
informuje SK DP.
38

Ministerstvo financií ešte v júli minulého roka odhadlo, že zavedenie systému eKasa si vyžiada náklady vo výške 18 miliónov eur.
Výhody a nevýhody systému eKasa
Podnikateľom by eKasy mali priniesť úspory.
„Prínos pri zavádzaní online pripojenia pokladníc
vidíme najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami. Podľa odhadov
bude ročný výber daní vyšší približne o 11 až 22
miliónov eur. Úspora bude aj na strane podnikateľov. Ušetria financie na prevádzke a servise pokladníc, nemusia robiť denné uzávierky ani viesť knihu
registračnej pokladnice,“ upozorňuje SK DP.
„Pre podnikateľov sa otvára potenciál pre inovácie. Nové eKasy budú prinášať praktické výhody, vďaka ktorým sa podnikateľom môžu odbúrať
mnohé administratívne úkony, ako napríklad
denná uzávierka a podobne. Keď sa naučia plne
Marec/Apríl 2019
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V súčasnosti sa používa asi 40 000 virtuálnych registračných pokladníc,“ hovorí Sameková.
Podľa údajov finančnej správy je v súčasnosti
v prevádzke vyše 230 000 elektronických registračných pokladníc. Asi 90 000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru.
Slovensko môže prechod na elektronickú registračnú pokladnicu odpozorovať zo zahraničia.
Podobný systém elektronickej evidencie tržieb
(EET) používa od roku 2016 napríklad Česká republika. „České reštaurácie po štarte EET začali výrazne viac prijímať platby kartou,“ povedal výkonný riaditeľ Asociácie prevádzkovateľov mobilných
sietí v Česku Jiří Grund. Na systéme elektronickej
evidencie už funguje aj Chorvátsko od 2013.
Česká republika zaznamenala po zavedení EET
lepší výber daní. Podľa Jiřího Grunda po zavedení
tohto systému vzrástli príjmy z výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2017 o 180 miliónov
eur a v roku 2018 stúpli príjmy z DPH a z dane
z príjmu o 450 miliónov eur.

využívať všetky benefity, môže to pre nich znamenať nespornú výhodu,“ hovorí Tomáš Masár zo
spoločnosti O2.
Podnikatelia budú musieť čeliť aj negatívnym
vplyvom nového systému. „Negatívom prechodu
na systém eKasa sú zvýšené náklady pre podnikateľov spojené s úpravou starých pokladníc, kúpa
nových pokladníc alebo hľadanie alternatívneho
riešenia. Rizikom online prepojenia pokladníc je
nedostatočné pokrytie niektorých oblastí internetovým signálom,“ upozorňuje SK DP.
Výmena pokladníc
Podnikatelia budú musieť vymeniť svoje pokladnice, netýka sa to však všetkých podnikateľov.
„Starosť s výmenou pokladnice nebudú mať majitelia virtuálnej registračnej pokladnice. Ich nečaká
žiadna zmena ani prechod na iný systém, keďže
už sú online napojení na systém finančnej správy.

Pätine podnikateľov chýbajú
informácie
O novej povinnosti chýbajú konkrétne informácie
každému piatemu podnikateľovi. „Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale
nemá žiadne informácie pätina podnikateľov.
Základné informácie má vyše polovica a detailné
informácie má 20 %. EKasu, respektíve riešenie
pripravené na eKasu, zatiaľ nemá 75 % opýtaných,“
upozorňuje spoločnosť O2.
„Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre inovácie (21%)
či jednoduché ovládanie (20 %),“ uzatvára.

Podľa odhadov zvýši eKasa ročný
výber daní o približne o 11 až 22
miliónov eur.
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CHCEME AKTÍVNE ZLEPŠOVAŤ
FINANČNÝ TRH I LEGISLATÍVU
Autor: Redakcia Financial Report
Foto: Martin Lancz

„Vlaňajší rok bol pre členov Asociácie finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov
(AFISP) jeden z najnáročnejších. Aj ten rok bude
plný zmien,“ hovorí predseda predstavenstva
asociácie Martin Lancz pre Finreport.

Vlani zasiahla sektor finančného sprostredkovania doslova legislatívna smršť. Ako rok 2018
hodnotíte?
Ak by som ho mal zhodnotiť jednou vetou, tak pre členov AFISP bol
mimoriadne náročný. Za 11-ročnú
históriu asi najnáročnejší. Už vo februári sme riešili európsku Smernicu
o distribúcii poistenia – IDD a jej
implementáciu do nášho zákona.
Implementovala sa aj smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFiD
II). V lete išiel do parlamentu návrh
zákona o obmedzení provízií pre
hypotekárne úvery a pre životné
poistenie. A aby toho nebolo málo,
na záver leta prišla Národná banka s návrhom dramatického navýšenia každoročných poplatkov pre
sprostredkovateľov, ktoré boli pre
nás neakceptovateľné.
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V čom neakceptovateľné?
Návrh NBS zvýšiť každoročný poplatok z 500 eur na pol percenta z výnosu by znamenal mnohonásobné
zvýšenie, pre niektorých by to bolo
aj 175-tisíc eur ročne. Som veľmi rád,
že sa nám podarilo vyrokovať s NBS
kompromis. V súčasnosti sú poplatky stanovené v niekoľkých hladinách,
od 100 do 25 000 eur.
A čo návrh o obmedzení provízií
z dielne MF SR?
Počas prvého polroka 2018 bol veľkou témou diskusií. Aj tento návrh bol pre nás neakceptovateľný.
Provízie mali byť rozložené na sedem
rokov, teda na sedem rovnakých častí. Predstavte si, že máte plat 1 400
eur, ste živiteľ rodiny a od budúceho
mesiaca poviete manželke, že dostanete len 200 eur mesačne a takto po

celý rok. Ďalší rok potom 400 eur
a tak každým rokom o 200 eur viac.
Takže k pôvodnej výške platu sa dostanete po siedmich rokoch. Snažili
sme sa vysvetľovať, že toto nie je
cesta, ako ochrániť finančného spotrebiteľa. Som rád, že ministerstvo
ustúpilo zo svojej pozície a našli sme
rozumný kompromis, obmedzenie
provízií sa nakoniec týka len spotrebných úverov.
Aká je dnes ekonomická kondícia
členov asociácie?
Hoci to z pohľadu legislatívy bol
náročný rok, pre členov AFISP bol
nakoniec jeden z najúspešnejších.
Najmä väčšie sprostredkovateľské
spoločnosti výrazne investovali do
digitalizácie a nových technológií.
Väčšina zmlúv sa dnes podpisuje biometricky. V celej oblasti dochádza
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k výraznej digitalizácii, využívaniu rôznych online nástrojov, ktoré
zefektívňujú poskytované služby,
šetria čas, peniaze a energiu nielen
sprostredkovateľom, ale aj klientom.
Kvalita služieb sa zvyšuje.
Očakávate, že aj tento rok bude
náročný?
Sektor bude čeliť ďalším legislatívnym zmenám. Čaká nás veľa administratívnych procesov súvisiacich
s novými legislatívnymi povinnosťami, aj s aplikáciou IDD smernice do
praxe, napríklad úpravy informačných systémov, metodík a rôznych
ďalších procesov s tým súvisiacich.
Vlani ste podpísali memorandum s českou Asociáciou spoločností finančného poradenstva
a sprostredkovania o rozvoji
vzťahov. Chystáte v tomto smere
aj ďalšie aktivity?
Tento rok máme ambiciózne ciele.
Keďže zastupujem AFISP na najvyššej medzinárodnej úrovni v európskej asociácii BIPAR, vidím rozdiely
a problémy, ktorými sa zaoberajú
kolegovia zo západoeurópskych krajín, a problémy, ktoré trápia nás.
Špecifiká trhov nášho regiónu si
zaslúžia zvýšenú medzinárodnú
pozornosť. Preto chceme tento rok
v Bratislave historicky prvýkrát zorganizovať summit šéfov finančných
sprostredkovateľov zo strednej a východnej Európy, kde by sme si vymenili skúsenosti a názory nielen na
legislatívu, ale aj na prostredie, v ktorom fungujeme, a snažili sa prispieť
k rozvoju finančných trhov a finančného sprostredkovania. Rovnako
plánujeme aktívne pôsobiť v oblasti
zvyšovania finančnej gramotnosti
a spustiť vlastný verejnoprospešný

vzdelávací projekt. Taktiež plánujeme aktívne komunikovať naše témy
aj s kandidátmi do eurovolieb, pretože ich výsledok ďalej výrazne ovplyvní nasledujúce 5-ročné obdobie

a situáciu aj na našom sprostredkovateľskom trhu. A naďalej sa budeme intenzívne zapájať do odborných
diskusií a pripomienkových konaní
a prinášať užitočné riešenia.

O Asociácii finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Asociácia dnes združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 11 000 finančných
agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 62 %. Ako najvyššia stavovská organizácia reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy
finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania
a kvalitou poskytovaných služieb, ako aj podporuje ich odborné vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami
združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi.

41

FINANCIE · Agenti nesúhlasia s informačnými formulármi, hovoria o nadmernej záťaži

AGENTI NESÚHLASIA

S INFORMAČNÝMI FORMULÁRMI,
HOVORIA O NADMERNEJ ZÁŤAŽI

Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Ministerstvo financií SR (MF SR) už uviedlo
svoju predstavu o podobe informačného
formulára o jednotlivých zložkách poistného.
Vyhláška by podľa návrhu mala vstúpiť
do účinnosti 1. januára 2020. Odborníci
z trhu však s návrhom nesúhlasia.

R

ezort financií vidí v nových informačných dokumentoch pridanú hodnotu pre klientov poisťovní.
„Takáto jasná a zrozumiteľná informácia pomôže klientom pochopiť,
komu platia, za čo platia a koľko platia z celkovej sumy poistného,“ uvádza MF SR.
Súčasťou vyhlášky sú tri vzory informačných dokumentov. „Vzhľadom
na rôznorodosť poistných produktov a rôznu štruktúru zložiek poistného je potrebné upraviť tri typy
informačných formulárov, ktorých
vzory sú uvedené v prílohách návrhu vyhlášky, a to konkrétne vzor
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informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci
informácie k poisteniu s odkupnou
hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi, vzor informačného
formulára o jednotlivých zložkách
poistného obsahujúci informácie
k poisteniu s odkupnou hodnotou,
ktoré nie je spojené s investičnými
fondmi, a vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného v neživotnom poistení,“ hovorí
ministerstvo.
Rezort zároveň pripúšťa, že v sektore
poisťovníctva sa bude ťažšie podnikať.
„Predpokladajú sa pozitívne sociálne

vplyvy a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie,“ hovorí MF SR.
V informačných dokumentoch sa objavia aj údaje týkajúce sa finančného
sprostredkovania. Odmena finančných agentov bude súčasťou položky
vo formulároch, ktorá je označená ako
„predpokladaná suma nákladov na
uzavretie poistenia“. Okrem odmeny
sprostredkovateľa budú pod túto položku spadať napríklad príslušná časť
mzdových nákladov na zamestnancov
poisťovateľa vykonávajúcich predaj
poistenia v rámci zamestnaneckého
pomeru, náklady na marketing či administratívne náklady.
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V medzirezortnom pripomienkovom
konaní zaznelo množstvo výhrad.
„AFISP zásadne odporuje a namieta
prijatie vyhlášky zhoršujúcej podnikateľské prostredie... Zásadne
odmieta štruktúru informácií navrhnutú v prílohách vyhlášky, ktoré
sú predpokladané, finančný spotrebiteľ sa o ne nemôže oprieť s odstupom času, sú predpokladané
a relevantné iba krátkodobo. Návrh
vyhlášky priamo znásobuje už teraz
neúmerné administratívne zaťaženie poisťovní a finančných agentov
a nezlepšuje ochranu práv finančného spotrebiteľa. Navrhujeme

AFISP zásadne
odmieta štruktúru
informácií navrhnutú
v prílohách vyhlášky,
finančný spotrebiteľ
sa o ne nemôže oprieť
s odstupom času.

pozastavenie legislatívneho procesu
prijatia uvedenej vyhlášky a začatie
legislatívnych prác na zmene zákona
o poisťovníctve. Pre potreby ochrany práv finančného spotrebiteľa
jednoznačne vyhovuje ust. § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení,“ upozorňuje AFISP.
Podobné výhrady majú aj ďalší experti. „Náklady samotného poistenia,
ale aj distribučné náklady, závisia od
viacerých faktorov a môžu sa v priebehu času meniť. Do kalkulácie nákladov poistenia – ale aj jednotlivých
iných zverejňovaných údajov navrhovaných v rámci vzoru informačných formulárov – vstupujú viaceré
faktory, ktoré sa v čase menia. Nie
je tiež zrejmé, ako by vyzerali a boli
vypočítavané distribučné náklady
poisťovní v prípade, že nepôjde o výkon sprostredkovania cez finančných
agentov, ale priamo cez finančné
inštitúcie. Na základe vyššie uvedeného tak navrhujeme zverejňovať
,predpokladané priemerné’ náklady,
ktoré budú všeobecne kalkulované

na konkrétny typ produktu zo strany poisťovne. Klientom poskytované dáta by tak mali statický, a nie
dynamický charakter. Zverejňovať
náklady v rámci konkrétnej poistnej zmluvy považujeme za nereálne,“ upozorňuje Slovenská asociácia
sprostredkovateľov v poisťovníctve
(SASP).
Sprostredkovatelia jednoducho
majú obavy z nadmernej záťaže.
„Navrhujeme zastaviť legislatívny
proces vyhlášky, osobitne časť pre
neživotné poistenie, hraničiacu
s porušením pravidiel hospodárskej
súťaže. Predpokladáme komplikácie v možnostiach sprostredkovania poistení pre slovenské fyzické
osoby v iných členských štátoch EÚ.
V zmysle smernice IDD kapitola VI
článok 29 sa to, mimochodom, týka
len investičných produktov založených na poistení. Uvedené predložené formuláre môžu zodpovedne pripraviť len poisťovne a zaťažujú celý
proces distribúcie poistenia zbytočnými nákladmi,“ uzatvára Slovenská
asociácia rizikového manažmentu
(SARM).
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EKONOMIKA · Slováci chcú zrušenie drobných euromincí, prinesie to viac výhod ako nevýhod

SLOVÁCI CHCÚ ZRUŠENIE
DROBNÝCH EUROMINCÍ,
PRINESIE TO VIAC VÝHOD
AKO NEVÝHOD
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Slováci majú menu euro radi, no obľúbenosť
drobných medených mincí je naopak nízka.
Slovenskí občania by privítali, keby sa zrušili
mince nominálnej hodnoty jeden a dva centy.
Slovensko už podobnú skúsenosť má, ešte za
slovenskej koruny z obehu zmizli drobné haliere.

Väčšina občanov eurozóny drobné
mince nechce
Na neobľúbenosť týchto mincí poukazuje prieskum
Eurobarometer. Celkovo by si zrušenie týchto mincí želalo 64 % opýtaných v eurozóne. Zo slovenských respondentov by tieto drobné mince zrušilo
až 73 % opýtaných. Slovensko je tak jednou z krajín, kde hlas za zrušenie drobných mincí vyznieva
relatívne presvedčivo. „Vyššiu podporu má takáto zmena najmä vo Fínsku, podobne ako u nás je
verejnosť naladená ešte v Taliansku, Holandsku
a Írsku, teda v krajinách, ktoré už k obmedzeniu
najmenších mincí pristúpili. Miera tejto podpory
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je pritom vysoko stabilná a na Slovensku i v EÚ
prakticky zhodná s údajom z minulého roka,“ upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej
analýze.
Zrušenie mincí s hodnotou jeden cent a dva centy
by znamenalo, že z obehu zmizne väčšina mincí.
Podiel týchto drobných na celkovom počte mincí
v obehu na Slovensku je 55 %.
Zaokr úhľovanie už používa viacero krajín.
„Zaokrúhľovanie je už zavedené vo viacerých štátoch platiacich eurom, vrátane Holandska, Írska
Marec/Apríl 2019
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a Fínska, najnovšie sa pridalo aj Taliansko, dobrovoľné zaokrúhľovanie podľa voľby maloobchodníka je možné i v Belgicku. Historicky však
boli európske inštitúcie, teda Európska komisia
a Európska centrálna banka, k takýmto iniciatívam
skôr skeptické. V súčasnosti zvažuje ďalšie kroky
na elimináciu 1- a 2-centových mincí tiež Estónsko
a Belgicko,“ upozorňuje NBS.
Zrušenie drobných mincí prináša
výhody aj obavy zo zdražovania
Zrušenie mincí by malo viacero výhod, predovšetkým by sa zrýchlil hotovostný obeh. Podľa NBS navyše existuje relatívne vysoká miera strát pri práci
s týmito mincami. Raziť tieto mince je podľa NBS
do istej miery aj nevýhodné, keďže náklady na razbu
prevyšujú nominálnu hodnotu týchto mincí.
Zaokrúhlenie môže priniesť aj nevýhody pre spotrebiteľa. Takáto zmena môže znamenať zaokrúhľovanie cien nahor, zvýšiť sa vo všeobecnosti môže miera
inflácie. Zrušenie mincí by malo najväčší dosah na
drobné každodenné nákupy. „Zmena by mala dosah najmä na ceny alkoholu a potravín, v ktorých až
dve tretiny cien v súčasnosti vyžadujú jednocentové a dvojcentové mince,“ upozorňuje NBS s tým, že
pri väčšine služieb a priemyselnej produkcii sa tieto
mince nevyužívajú. Práve pri alkohole a potravinách
je však množstvo produktov, ktoré na cenovke majú
99 centov. V prípade nákupu jednej potravinovej
položky nastalo zdraženie o jeden cent až v celej polovici prípadov. Pri pohľade na vážené ceny je tento
podiel 51 %. Najmenšia citlivosť na túto zmenu sa
objavuje v oblasti rekreačných služieb.

Zrušenie drobných mincí
by malo dosah najmä
na ceny alkoholu
a potravín, v ktorých až dve
tretiny cien v súčasnosti
vyžadujú jednocentové
a dvojcentové mince.

Zmena by však neznamenala úplné zrušenie drobných centov. Najmenšou nominálnou jednotkou
meny euro by bol jeden cent a zaokrúhlil by sa až
výsledný účet. V praxi by to znamenalo, že vplyv
zaokrúhľovania by nebol dramatický. „V bežnom
prípade nákupov s 5 – 6 položkami a ak by domácnosť nakupovala každý druhý deň, by priemerná
strata zo zaokrúhľovania bola do 0,1 centu na nákup a 0,5 – 1 cent mesačne. V extrémnom prípade
je maximálny vplyv na domácnosť strata približne
dvanásť centov mesačne, ale to by platilo, len keby
domácnosť každý deň kúpila práve jednu položku.
V prípade, že chodí na nákup denne, ale nakúpi
v priemere päť položiek na nákup, je mesačná strata dva centy. Pritom platí, že v prípade častejších
nákupov alebo nákupu väčšieho počtu položiek sa
vplyv zaokrúhľovania naďalej znižuje,“ hovorí NBS.
Zaokrúhľovaniu by sa dalo navyše úplne vyhnúť pri
platbe kartou.
Slovensko už mince rušilo
Zmena, ktorú by si slovenskí občania želali, je však
iná ako bola tá, keď sa halierov zbavovala slovenská koruna. V roku 2003 Slovensko totiž úplne
zrušilo mince s hodnotou 10 a 20 halierov a všetky ceny sa zaokrúhlili na 50 centov. „Ako hlavné
dôvody boli uvedené narastajúce náklady na razbu
a spracovanie týchto mincí, vysoký výdaj do obehu
a len 50 % návratnosť z obehu a nízka hodnota reálnych peňažných zostatkov. Celkovo tak zrušenie
10- a 20-halierových mincí malo viesť k racionalizácii hotovostného obehu,“ hovorí NBS.
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POISTENIE FIREMNÝCH ÁUT
MÁ SVOJE ŠPECIFIKÁ
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Auto predstavuje v rámci hnuteľného
majetku firmy významnú položku. Často
má dokonca firma aj viacero vozidiel,
prípadne ich využíva viacero vodičov
s rozdielnymi šoférskymi zručnosťami.
Aj preto sa oplatí uzatvoriť nielen
povinné, ale aj havarijné poistenie.
Poistenie viacerých automobilov je
výhodnejšie
Zákon na Slovensku nerozlišuje, či ide o auto
firemné, alebo súkromné, ale každé motorové
vozidlo, ktoré má dopravnú značku, musí mať aj
povinné zmluvné poistenie. Tu sa krytie ani rozsah poistenia v prípade súkromných a firemných
vozidiel vôbec nelíšia. Minimálna výška krytia pri
PZP predstavuje sumu 1 050 000 eur za škody na
majetku a 5 240 000 eur za škody na zdraví. Pre
firmu sa však môže oplatiť napríklad vyššie krytie, ak jazdíte autom aj do zahraničia. Ak si chcete cenu za PZP znížiť, tak poisťovne vám vyjdú
v ústrety, ak využijete „množstevnú zľavu“, za
ktorú sa považuje flotilové poistenie. „Pre firmy je
možnosť poistenia flotíl pri poistení piatich a viac
vozidiel, čo je výhodnejšie, keďže pri poistení sa
posudzuje celkový vozový park a celková škodovosť. Obmedzenia pri poistení flotíl oproti individuálnemu poisteniu vozidla nie sú,“ hovorí Helena
Kanderková z Allianz – SP.
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Flotilové poistenie možno využiť ako na PZP, tak
aj na havarijné poistenie, ktoré síce povinné nie je,
ale pre firmy je často dobrou investíciou. „Povinné
zmluvné poistenie a aj havarijné poistenie má firma uzatvorené na všetky autá jednou poistnou
zmluvou. Flotilový spôsob poistenia je pohodlný, praktický a navyše umožňuje ušetriť značnú
časť výdavkov na poistenie firemného autoparku.
Oproti individuálnemu poisteniu však nemáme
žiadne obmedzenia,“ hovorí Katarína Kukurová
z Generali.
Ak majú firmy uzatvorené postenie viacerých
automobilov, tak v prípade, že si dokúpia ďalšie
vozidlo, nemusia vyhotovovať ďalšie zmluvy a poisťovať ho samostatne. Aj to je výhoda pre firmy
s viacerými autami. „Ak si klient v priebehu poistenia dokúpi ďalšie vozidlo, toto vozidlo zaradíme do
poistenia medzi ostatné vozidlá. Pri tomto druhu
poistenia nie je viac obmedzení, práve naopak, flotilové poistenie ponúka väčšiu variabilitu,“ dodáva
Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa.
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Rozdiely sú v cene, nie v krytí
„Vo všeobecnosti platí, že firemné vozidlá majú
vyššie ceny poistenia. Je to tak najmä z dôvodu
vyššej miery využívania vozidla viacerými zamestnancami,“ hovorí Kukurová. Samozrejme, cena sa
dá vždy ovplyvniť aj vďaka bonusom, ktoré majú
poisťovne pripravené aj pre bezškodových firemných klientov. V porovnaní s krytím však nie sú
medzi firemnými a súkromnými autami rozdiely
ani v prípade havarijnej poistky.
„Pri poistení firemných klientov používame
rovnaké poistné podmienky ako pre fyzické osoby,
teda rozsah krytia, výber spoluúčastí a podobne
ponúkame rovnaké,“ hovorí Lipšicová.
Základné poistenie je rovnaké, no firmy si môžu
pri poistení vybrať z viacerých firemných pripoistení. Napríklad majú možnosť pripoistiť si náklady
na náhradné vozidlo pre prípad, ak je vozidlo po
poistnej udalosti v servise a klient potrebuje kvôli
práci vozidlo aj naďalej. „Firmám odporúčame uzavrieť poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
pre svojich zamestnancov, z ktorého môžu byť hradené viaceré škody,“ hovorí Kukurová.

Jednotný meter na cenotvorbu v prípade poistenia firemných automobilov nie je. Ideálne je
prísť do poisťovne aj s požiadavkou na poistenie.
„Cenotvorba sa robí individuálne na základe viacerých faktorov,“ hovorí Daniela Vlčková z poisťovne
Wüstenrot. Vždy rozhoduje hodnota automobilov
aj poistná história. No mať v zálohe poistné krytie
sa často oplatí firmám ešte omnoho viac ako súkromným osobám.

Povinné zmluvné poistenie a aj
havarijné poistenie môže mať
firma uzatvorené na všetky autá
jednou poistnou zmluvou.
Do úvahy sa berie celá flotila
a celková škodovosť.
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AKO SI SPRÁVNE
NASTAVIŤ POISTENIE
ŽIVELNÝCH ŠKÔD?
Autor: Marek Mittaš

Ak živly skrotíme, sú dobrými sluhami.
No často nad nimi nemáme žiadnu
moc a ich ničivá sila každoročne zničí
hnuteľný aj nehnuteľný majetok za milióny
eur. Správne nastavené poistenie tak
môže znamenať, že si klienti poisťovní
doslova zachránia strechu nad hlavou.

Vietor, voda aj oheň
At mosfér ic ké zrá ž k y, povod ne
a víchrice sú tri prírodné živly, ktoré najčastejšie ničia náš majetok.
Vyplýva to zo štatistík spoločnosti
Allianz – SP, ktorá mapovala poistné udalosti, ktoré od roku 2013
spôsobili škody na domoch, bytoch, chatách, vozidlách a ďalšom
majetku.
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„Napríklad v roku 2017 bola víchrica
druhým najničivejším živlom nášho majetku hneď po požiaroch. Za
celý rok 2017 spôsobila vyše 4 200
poistných udalostí za takmer 4,2
milióna eur. A hoci škody po prírodných živloch v dôsledku globálneho
otepľovania neustále rastú na celom
svete, mnohí svoj majetok poistený nemajú. Na Slovensku má svoju

domácnosť a nehnuteľnosť krytú
poistením len približne tretina obyvateľov,“ hovorí Helena Kanderková
z Allianz – Slovenskej poisťovne.
Aj preto treba hovoriť o správnom
nastavení poistenia domácnosti
pred živlom. Napríklad požiar strechy alebo vytopenie domu a porušenie statiky môže mať za následok,
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že stavba sa stáva prakticky neobývateľnou. Bez poistenia sa tak človek môže dostať na ulicu. Na to, aby
mohla byť škoda uhradená, majetok
musí byť správne poistený.
Pozor na výšku krytia
Pri poistení domova sú zvyčajne už
víchrica a ostatné prírodné živly,
ako atmosférické zrážky, búrlivý
vietor, ťarcha snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava a zosuv pôdy,
v zák ladnom balíku. Rozhoduje
však správne nastavenie poistnej
sumy. Tá by mala byť pri ochrane
pred živlami taká vysoká, aby odrážala skutočnú hodnotu majetku. Ak
má klient nastavenú nižšiu poistnú
sumu, v prípade závažnej poistnej
udalosti nemusí stačiť poistenie na
plnú obnovu.
Poistnú sumu je však potrebné aktualizovať, a to najmä v prípade, ak
prejde dom rekonštrukciou, ktorá zvýši jeho hodnotu. Adekvátne
k nej treba navýšiť aj poistnú sumu.
„V prípade poistnej udalosti totiž
v ýška poistného plnenia nemusí
stačiť na vykrytie skutočných škôd,
ktoré vznik li na zrekonštruovanej nehnuteľnosti, pretože poistná
suma nebude dostatočná,“ upozorňuje Ondrej Reichbauer, riaditeľ
úseku tvorby produktov a podpory
predaja Poštovej poisťovne.
Pomôžu aj asistenčné služby
Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky
sa budú hradiť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje
aj živelné pohromy. Aj pri poistení
proti živlom však už dnes poisťovne
ponúkajú asistenčné služby, ktoré
sa možno zdajú banalitou, ak vám

búrka rozbije okno, no v prípade požiaru ich oceníte. „Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy
havarijného stavu, ktorý spôsobila
záplava – pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou, a v prípade núdze zabezpečí aj náhradné
ubytovanie,“ pripomína Miroslav
Dvoran z Uniqa poisťovne. Väčšina
poisťovní ponúka asistenciu k poisteniu domu či domácnosti bezplatne,
ale je dobré si to pri podpise zmluvy
overiť.
Živly sa týkajú aj
automobilov
Požiar, krupobitie, ale aj povodeň
vedia spraviť auto na počkanie nepojazdným. Pred živlami chráni
havarijné poistenie. Ak si ho však
nechcete uzatvoriť, alebo už máte
auto staršie, aj tak sa viete pred živlami chrániť. Poisťovne totiž prišli
s nápadom, že PZP už nemusí slúžiť
len na náhradu škody iným vodičom,
ale pomôže aj samotnému klientovi.
Prispela k tomu vyššia konkurencia,
aj prirodzený vývoj neživotného poistenia od veľkých balíkových riešení k individualizovanému poisteniu.
„Poisťovne vedia, že iba tretina áut
je havarijne poistených. Dôvodom je
vysoká cena za balík tohto poistenia
s mnohými rizikami. Časť klientov
však nepotrebuje kryť všetky havarijné riziká. Napríklad parkujú v garáži doma aj v práci, riziko krádeže
je minimálne. Poisťovne preto prišli
s možnosťou pripoistiť si vybrané
riziká k povinnej poistke,“ vysvetľuje Marián Búlik z OVB. Práve cez
PZP tak majitelia áut majú možnosť
pripoistiť si napríklad živly, stret
so zverou, chrániť sa proti zlému

Atmosférické zrážky,
povodne a víchrice sú
tri prírodné živly, ktoré
najčastejšie ničia
náš majetok.

stavu vozovky, alebo si pripoistiť iba
krádež vozidla či výlučne haváriu.
Jednotlivé riziká si pritom môžu vyberať podľa toho, čo im najviac hrozí.
„ A k prišlo k poškodeniu vozidla
v dôsledku živelnej udalosti, odpor účame kontaktovať ca ll centrum poisťovne a nahlásiť škodu.
Odpor účame tiež všetko zdokumentovať fotografiami či videom
a počkať na obhliadku poisťovne,
ktorá zistí rozsah škôd. V prípade,
že je vozidlo nepojazdné, cez asistenčnú službu si dohodnite jeho
odtiahnutie do servisu, ktorý vykoná jeho diagnostiku,“ radí Martin
Križan, vedúci oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách
Uniqa poisťovne. Vozidlá sú najčastejšie poškodené následkom zatopenia, ako aj spadnutými konármi
stromov. Karosérie tiež ničí silné
krupobitie. Poškodenie vozidla živlami je hradené z havarijného poistenia, alebo práve z pripoistenia
k PZP, ktoré vychádza lacnejšie ako
komplexné havarijné poistenie, ale
poskytuje stopercentné krytie.
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HODNOTA DOMOVA
SA NEUSTÁLE ZVYŠUJE
Autor: Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Sponzorom článku je Wüstenrot poisťovňa, a. s.

V posledných rokoch rastú nielen ceny
nehnuteľností, ale hodnotu domova zvyšujú
aj moderné technológie a vybavenie
domácností. Majitelia domov a bytov by
preto nemali zabúdať na poistenie svojho
majetku, ktoré je možné ľahko uzavrieť
aj z domu na www.wuestenrot.sk.

H

ODNOTA DOMOVA je aj názov
komplexného poistenia bývania
(nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu), ktoré reflektuje
požiadavky dnešnej doby. Už totiž
nestačí poistenie pre prípad škody
spôsobenej prírodným živlom či zlodejmi. Dobré poistenie berie do úvahy
aj všeličo iné... Pozornosť si vyžiadali
riziká ako vandalizmus, sprejerstvo
či susedské spory. Aj to kryje inovatívne poistenie bývania z dielne
Wüstenrot poisťovne. Poskytuje tiež
poistenie certifikovaných drevostavieb (bez prirážky), bytu alebo chaty
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vo výstavbe či špeciálnych stavebných
súčastí (solárne panely, klimatizácie).
Na výber je Basic, Standard alebo
Exclusive balík poistenia. Kryjú až 33
rizík v poistení nehnuteľnosti a 32
rizík v poistení domácnosti, vrátane
praktických noviniek, ako poistenie
spoluúčasti, zneužitia mobilného
telefónu alebo krádeže kľúčov motorového vozidla. Je možné si dojednať
aj pripoistenie právnej ochrany pre
prípad susedských sporov alebo právnych problémov s nehnuteľnosťou.
Poistenie sa vzťahuje dokonca aj na
kybernetické riziká.

TIP: Poistenie bývania adekvátne k dnešnej dobe sa vzťahuje
aj na kybernetické riziká, ako
ohrozenie virtuálnej identity či útok pri elektronických
platbách.

Klienti ocenia aj predĺženú záruku
na spotrebiče až do 5 rokov (keďže
sa zvyknú pokaziť tesne po uplynutí dvojročnej záruky) alebo poistenie zodpovednosti za škodu (až do
150 000eur), ktoré môžu získať ako
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bonus. Užitočné sú tiež nonstop asistenčné služby.

TIP: Asistenčné služby prídu
vhod v prípade zablokovania
zámkov, technickej havárie
či neobývateľnej domácnosti.
Kontaktné číslo (kam volať) je
uvedené na asistenčnej kartičke
od poisťovne, ktorú je praktické
odfotiť si do mobilu.

Aj v prípade už poisteného majetku
je dobré cca po 5 rokoch poistenie
aktualizovať. Medzičasom sa totiž
mohla zvýšiť hodnota domova a moderná doba prináša nové riziká, ktoré
staršie poistenia nezahŕňajú.

TIP: U starších poistných zmlúv
bez ochrany proti inflácii časom nastáva tzv. podpoistenie.
V prípade škodovej udalosti by
hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia, ktoré by
nepokrylo náklady na obnovu
majetku.

Každý majiteľ nehnuteľnosti má
svoje práva, a za svoj majetok nesie aj zodpovednosť. Je rozumné a úspornejšie mať poistenie,
než znášať následky na svoj účet.
Súčasťou poistenia Hodnota domova je aj poistenie zodpovednosti za
škodu nechtiac spôsobenú niekomu
v bežnom živote (pes zničí veci návšteve, deti rozbijú pri hre susedovi
okno...), pri rekreačnom športe alebo v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. vytopenie suseda
pokazenou práčkou).

Nie je možné zaručiť, že byt alebo
dom neohrozia prírodné živly, neopatrnosť členov domácnosti alebo
iné nečakané udalosti. S poistením
má klient záruku, že dostane finančnú pomoc na nápravu vzniknutých
škôd.
Veľmi praktickou novinkou v súvislosti
so škodovou situáciou je ojedinelá služba rýchlej likvidácie poistnej udalosti,
ktorú na slovenskom trhu poskytuje
v danom rozsahu ako prvá Wüstenrot
poisťovňa.
Peniaze do 24 hodín
bez obhliadky
To je služba rýchlej likvidácie poistnej udalosti pri jednoduchej pohľadovej škode na majetku (napr. zatečenie) alebo na karosérii auta (napr.
škrabance, preliačiny). Financie na
náhradu škody, resp. opravu, tak
môže klient získať veľmi r ýchlo.
Ako na to? V prípade tzv. pohľadovej škody (ľahko viditeľnej) na majetku či motorovom vozidle je teraz možnosť zvoliť si vo Wüstenrot

poisťovni spôsob likvidácie poistnej
udalosti: štandardne s obhliadkou
alebo novou formou zrýchlenej likvidácie bez obhliadky. Cez špeciálnu
aplikáciu (bez nutnosti stiahnuť či
inštalovať do mobilu alebo PC), do
ktorej má klient prístup na základe kódu (zaslaného cez SMS alebo
e-mail), zadá potrebné dáta a nafotí škodu. Celý proces je nenáročný a zrozumiteľný. Výslednú sumu,
stanovenú výšku škody, je možné
prijať alebo odmietnuť (vtedy nasleduje štandardná likvidácia poistnej
udalosti s obhliadkou).

Prednosti rýchlej likvidácie:
Garancia likvidácie poistnej
udalosti do 24 hodín od dodania podkladov, bez obhliadky zo
strany poisťovne, posúdenie poistnej udalosti a ďalšie spracovanie cez Aplikáciu Wüstenrot,
aplikáciu nie je treba sťahovať či
inštalovať, s výslednou sumou
klient môže/nemusí súhlasiť.

Foto: Shutterstock
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FINANČNÉ AKTÍVA
SLOVÁKOV SÚ VÔBEC
NAJNIŽŠIE V EUROZÓNE,

BOHATŠIE NÁRODY SA
NÁM VZĎAĽUJÚ
Autor: Ján Beracka

Slováci môžu mať problém sporiť si vlastnými
silami na dôchodok. Popri dôchodkových
pilieroch môžu byť v budúcnosti potrebné aj
vlastné úspory, no vytváranie úspor je disciplína,
v ktorej slovenskí občania nevynikajú.

Slováci patria k podpriemeru
Vo výške úspor patria Slováci k hlbokému podpriemeru. Priemerná výška úspor slovenského
občana je niekoľkonásobne nižšia oproti sume,
ktorú má odloženú priemerný obyvateľ eurozóny. „Priemerný Európan má aktuálne nasporených
takmer 69 900 eur, zatiaľ čo Slovák stále len zhruba 13 300 eur,“ upozorňuje VÚB banka.
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Slováci majú najnižšie úspory spomedzi krajín eurozóny. V porovnaní s dvadsaťosmičkou krajín EÚ
sú úspory Slovákov štvrté najnižšie. Menšiu hodnotu osobných finančných aktív majú len Poliaci,
Bulhari a na úplnom chvoste sú Rumuni. Vyplýva
to z údajov za tretí kvartál minulého roku.
„Rozdiel medzi nami a krajinou v rebríčku hneď
pred Slovenskom – Litvou, sa dokonca ešte zväčšil,
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Finančné aktíva Slovákov sú vôbec najnižšie v eurozóne, bohatšie národy sa nám vzďaľujú · FINANCIE

Finančné aktíva Slovákov stále
zaostávajú za európskym
štandardom. Dosahujú zhruba
19 % z priemeru eurozóny
a iba 58 % z českej úrovne.

a to o viac ako tisíc eur. Celkovo pobaltské krajiny,
ktoré sa nachádzajú v rebríčku pred nami, zaznamenali percentuálne najväčšie prírastky, absolútne
rádovo o 2- až 3-tisíc eur. Rast úspor zaznamenali
takmer všetky krajiny eurozóny s výnimkou Cypru,
Holandska a Talianska. Prvé dve menované krajiny
zaznamenali pokles, Taliansko len stagnáciu,“ hovorí hlavný analytik VÚB banky Zdenko Štefanides.
Na čele rebríčka sú Holandsko, Luxembursko
a Dánsko. Výška priemerných finančných aktív priemerného Holanďana je 142-tisíc eur,
v Luxembursku to je 154 700 eur a v Dánsku dokonca 156 500 eur.
„Finančné aktíva Slovákov stále zaostávajú za
európskym štandardom. Dosahujú zhruba 19 %
z priemeru eurozóny a iba 58 % z českej úrovne,
pričom ešte v roku 2016 to bolo 61 %. V porovnaní
s inými krajinami EÚ máme päťkrát menej úspor
ako Nemci, osemkrát menej ako Briti, či dokonca
takmer dvanásťkrát menej úspor ako lídri rebríčka
Dáni,“ upozorňuje VÚB banka.
Zdenko Štefanides ako dôvody zaostávania
Slovákov vidí podpriemerný príjem, nízke celkové
bohatstvo, vysoký podiel tých, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, v ktorej bývajú, a zlú skúsenosť s privatizáciou z 90. rokov, respektíve nízke finančné
vzdelanie. „Napriek všetkému je tu široký priestor
pre dobiehanie európskeho štandardu, čo vytvára
solídny predpoklad na rast osobných finančných
aktív. Podľa nášho predpokladu do roka 2022 narastú osobné finančné aktíva Slovákov minimálne
na hodnotu 18-tisíc, čo je o zhruba 35 % viac ako
ich aktuálna hodnota,“ hovorí.

Šetríme na bývanie
Zlou správou pre dôchodkové úspory je aj to, že
Slováci v mladom veku sporia predovšetkým práve na vlastnú nehnuteľnosť. „Na budúce vlastné
bývanie si najviac šetria slobodní vysokoškoláci
z Bratislavy. Vyplýva to z dát Slovenskej sporiteľne,
ktorá zisťovala, ako si Slováci sporia na nehnuteľnosť. Vo veku 18 až 35 rokov si ľudia dokážu dať
bokom na bývanie v priemere 133 eur. Práve vysokoškoláci si odložia v priemere 132 eur,“ uvádza
Slovenská sporiteľňa (SLSP).
Najmenej si v prípade sporenia na bývanie šetria rozvedení, ktorí mesačne vedia odložiť na tento
účel 80 eur... Po vysokoškolákoch dokážu najviac
usporiť ľudia vo veku 54 až 71 rokov, a to 131 eur
mesačne. V ich prípade ide o šetrenie na bývanie
deťom či vnúčatám,“ dopĺňa SLSP s tým, že podľa
štatistík na bývanie našetria viac muži ako ženy.
Aj v prípade sporenia na bývanie platí, že najlepšie je začať okamžite. „Nie je dobré spoliehať
sa na prípadný blízky pokles cien nehnuteľností.
Budúcnosť je zo svojej podstaty nepredpovedateľná, preto ak máte potrebu vlastného bývania, je
dobré ju riešiť. Čím dlhšie sporíte, tým je to ľahšie.
Zároveň je dobré každoročne prehodnotiť sporenie
a navýšiť ho minimálne o výšku inflácie na úrovni
zhruba dvoch percent. V prípade sporenia na bývanie o výšku nárastu cien nehnuteľností, ktorých
cena rástla v poslednom roku o približne 7,6 %,“
hovorí Lenka Buchláková, analytička SLSP.
V súčasnosti však túžba Slovákov po vlastnom
bývaní znižuje hodnotu ich aktív a prispieva k alarmujúcemu nárastu zadlženosti domácností, pred
ktorým varuje aj Národná banka Slovenska.

V porovnaní s inými krajinami EÚ
máme päťkrát menej úspor ako
Nemci, osemkrát menej ako Briti,
či dokonca takmer dvanásťkrát
menej úspor ako lídri rebríčka Dáni.
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NEMECKÁ
EKONOMIKA
SPOMAĽUJE,
SLOVENSKO MÔŽE MAŤ
VÁŽNY PROBLÉM
Autor: Ján Beracka

Nemecká ekonomika
začína spomaľovať. Pre
Slovensko je to nepríjemná
správa, keďže Nemecko
je najsilnejší ekonomický
partner Slovenska. Prípadné
problémy práve najväčšej
európskej ekonomiky
zasiahnu Slovensko priamo.
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N

emecká ekonomika, zdá sa, môže strácať dych.
Ukázali to údaje za štvrtý kvartál. V porovnaní
s predchádzajúcim štvrťrokom podľa sezónne a kalendárne upravených údajov nemecká ekonomika
stagnovala. V medziročnom porovnaní ekonomika
Nemecka vo štvrtom kvartáli podľa sezónne a kalendárne upravených údajov posilnila o 0,6 %.

Za celý rok 2018 sa hrubý domáci produkt (HDP)
Nemecka podľa sezónne a kalendárne upravených
údajov dostal na 3,390 bilióna eur, a najväčšia ekonomika Európy tak posilnila o 3,3 %. V roku 2017
však nemecká ekonomika posilnila o 4 %.
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„Rozhodujúci faktor významného spomalenia
ekonomiky je nemecký priemysel, ktor ý bol
v druhej polovici roka pravdepodobne v recesii,“
povedal Timo Wollmershäuser, hlavný ekonóm
inštitútu Ifo. „Prudký pokles produkcie v automobilovom priemysle v treťom kvartáli sa vo
štvrtom štvrťroku podarilo vyvážiť len v malej
miere. Navyše produkcia vo všetkých ostatných
dôležitých priemyselných sektoroch sa ku koncu
roka znížila,“ doplnil. Zároveň však poznamenal,
že „makroekonomická recesia nie je v roku 2019
na obzore“.
Za obdobie januára až októbra minulého roku
Slovensko vyviezlo do Nemecka tovary a služby
v hodnote 15,042 miliardy eur. Dovoz sa vyšplhal na 11,413 miliardy eur, a Slovensko tak dosiahlo aktívnu bilanciu zahraničného obchodu
s Nemeckom na úrovni 3,629 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roku stúpol import z Nemecka, export do Nemecka
a aj prebytok zahraničného obchodu. Dovoz
z Nemecka tvorí 17,88 % celkového slovenského
importu a vývoz do Nemecka je vo výške 22,66 %
celkového exportu Slovenska.
Pre porovnanie, druhým najvýznamnejším partnerom Slovenska je Česká republika. Export do
tejto krajiny dosiahol v sledovanom období úroveň
7,769 miliardy eur a import sa dostal na 6,466 miliardy eur. Aktívne saldo sa vyšplhalo na 1,302 miliardy eur. Nemecko teda je pre Slovensko násobne
významnejší zahraničný ekonomický partner ako
ktorákoľvek iná krajina.
„Je potrebné zabrániť opakovaniu krízového scenára z rokov 2008 a 2009, keď viaceré nemecké
firmy na Slovensku pod vplyvom vládnych zásahov a ochrany domácej zamestnanosti sťahovali
objednávky a produkciu do materských podnikov
v Nemecku. To spôsobilo prepady slovenskej ekonomiky a rast nezamestnanosti,“ upozornil Klub
500. „Nemecké firmy na Slovensku zamestnávajú
132-tisíc ľudí a preinvestovali tu viac ako 7,4 miliardy eur. Aktuálna optimalizácia vo Volkswagene
Slovakia je prvým varovným signálom,“ dopĺňa.

Nemecká ekonomika v roku
2018 posilnila o 3,3 %,
v predchádzajúcom roku posilnilo
hospodárstvo krajiny o 4 %.

Podnikatelia zároveň vyzývajú vládu, aby na túto
situáciu zareagovala. „Je nesmierne dôležité, aby si
Vláda Slovenskej republiky uvedomila vážnosť situácie a pripravila súbor opatrení podobne, ako boli
spracované nemeckou vládou smerom k posilneniu
konkurencieschopnosti priemyslu a udržaniu zamestnanosti. Pokiaľ hovoríme o dlhodobých investíciách, zdôrazňujeme obdobie päť a viac rokov s tým,
že každá jedna takáto investícia by mala byť predmetom osobitného posúdenia. Je potrebné zamerať
sa na opatrenia počnúc rokom 2019 a na obdobie
minimálne do roku 2024. Je mimoriadne dôležité,
aby sa Vláda Slovenskej republiky veľmi podrobne
venovala výdavkovej časti štátneho rozpočtu, aby
sa zarobené prostriedky, vybraté na daniach a odvodoch, len nerozdali bez toho, aby sme videli ich
prínos v ekonomike,“ dopĺňa Klub 500.
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FIRMY ROBIA
PRI OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV
MNOŽSTVO CHÝB
Autor: Natália Hučková

Zohľadniť GDPR v rámci činnosti spoločností
nie je vôbec jednoduché. Preskúmať, kde
všade dochádza k spracúvaniu osobných
údajov, je často oveľa náročnejší proces, ako
sa na prvý pohľad môže zdať. Spoločnosti
sa preto pri spracúvaní osobných
údajov dopúšťajú mnohých chýb.

Súhlas na všetko
Mnohé spoločnosti pochopili príchod GDPR tak, že
ak budú mať súhlas so spracúvaním osobných údajov, majú väčšinu povinností splnenú. Majú pocit,
že v takom prípade spracúvanie nemôže byť neoprávnené. Získavajú preto súhlas aj tam, kde ich na
spracúvanie oprávňuje zákon alebo zmluva. Takéto
vnímanie ochrany osobných údajov je veľmi nežiaduce. Neoddeliteľnou súčasťou práva udeliť súhlas
je totiž aj možnosť odvolať ho.
Napríklad pri výkone finančného sprostredkovania existuje možnosť spracúvať osobné údaje
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na základe zákona. Ak by ste napriek tomu „pre
istotu“ požadovali udelenie súhlasu a klient by
ho neskôr odvolal, vzniká naozaj komplikovaná
situácia.
Právu na odvolanie súhlasu by mali spoločnosti
vždy vyhovieť. No zákon o finančnom sprostredkovaní agentom zároveň ukladá povinnosť uchovávať osobné údaje počas presne stanovenej
lehoty. Zdôvodnenia klientovi, prečo nie je v takomto prípade možné vyhovieť jeho žiadosti o odvolanie súhlasu, však môžu vyznievať pomerne
neprofesionálne.
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Múdro a spoľahlivo
Poradíme vám s problematikou

GDPR
Preveríme vaše zapracovanie

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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Neposkytnutie informácií
Poskytovanie informácií o spracúvaní osobných
údajov je povinnosťou, ktorá je veľmi často na
okraji pozornosti. Dozorný orgán však plnenie
práve tejto povinnosti dokáže veľmi jednoducho
skontrolovať.
Ťažkosti s povinnosťou poskytovať informácie
súvisia aj s tým, že v rámci spoločnosti je pomerne
náročné odhaliť, kde všade sa osobné údaje spracúvajú. Firmy napríklad môžu mať dôsledne zaistené informovanie svojich zamestnancov, no aj tak
môžu pozabudnúť na klientov, prípadne nevenujú
pozornosť osobným údajom, ktoré získavajú prostredníctvom webovej stránky.
V prvom rade teda odporúčame uskutočniť
dôslednú analýzu, ktorá identifikuje činnosti, pri
ktorých je potrebné zaistiť plnenie tejto povinnosti.
Náležitosti tejto povinnosti sú definované v článku
13 Nariadenia GDPR. Poskytovanie informácií by
však malo byť zrozumiteľné a podané jednoduchou
formou. Túto povinnosť tak môžete plniť samostatným tlačivom, prostredníctvom webovej stránky, či zaslaním informácií na e-mail klienta.
Podmienený alebo nekonečný súhlas
Mnohé spoločnosti sa pri získavaní súhlasu dopúšťajú dvoch základných chýb. Jednou z nich je, že
žiadosť o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podmieňujú akceptáciou ďalších podmienok. Druhou je nesprávne nastavené obdobie
platnosti súhlasu.
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Ty p i c k ý m p r í k l a d o m
získavania podmieneného súhlasu je pracovná zmluva. Spoločnosti
často v pracovných
zmluvách uvádzajú ustanovenie, podľa ktorého
z amestnane c s úhl así
napríklad so spracúvaním fotografie na webovej stránke spoločnosti.
Vzniká tak situácia, že
zamestnanec má záuFoto: Shutterstock
jem prijať pracovné podmienky uvedené v zmluve, no nechce, aby jeho fotografia bola zverejnená
na webovej stránke. Možnosť vyjadriť jeho súhlas
oddelene od iných podmienok je značne obmedzená. Odporúčame preto, aby udelenie súhlasu
bolo realizované prostredníctvom samostatného
dokumentu.
Ak aj spoločnosť zaisťuje udelenie súhlasu prostredníctvom takéhoto samostatného dokumentu,
často nesprávne nastaví lehotu platnosti súhlasu.
Možno sa tak stretnúť s formuláciami, keď sa súhlas udeľuje na lehotu neurčitú, do jeho odvolania, či na nevyhnutný čas. Z takéhoto určenia času
spracúvania osobných údajov dotknutá osoba len
ťažko zistí, ako dlho sa budú údaje spracovávať.
Časový údaj o spracovávaní by mal byť konkrétny.
Nemusí ísť výlučne o stanovenie počtu mesiacov či
rokov. Postačujúce je aj iné určenie obdobia spracúvania, napríklad formulácia „počas trvania pracovného pomeru“.
Zabudnutá webová stránka
Spoločnosti, ktoré sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyrovnali s GDPR, nastavili správne
zmluvnú dokumentáciu, upravili vzťah s klientom
či zamestnancami, často zabudnú na to, že osobné údaje získavajú aj prostredníctvom webovej
stránky. Môže ísť napríklad o kontaktný formulár, objednávky či spracúvanie cookies. Aj v rámci
webovej stránky je potrebné zaistiť správne nastavenie právneho základu a poskytovať informácie
o spracúvaní osobných údajov.
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BezpecnyKurier.sk
Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov

Chráňte vašu komunikáciu

Dôverné informácie zabezpečte heslom

Diskrétnosť požadujte aj od vašich partnerov!

Nainštaluj si aplikáciu BezpecnyKurier.sk a získaj službu:
Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov.

+421 903 012 102
info@bezpecnykurier.sk
www.BezpecnyKurier.sk
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MÝTY O GDPR #4:

ŽIADOSTI O PRENOS OSOBNÝCH
ÚDAJOV KLIENTA MUSÍ FINANČNÝ
AGENT VŽDY VYHOVIEŤ
Autor: Jana Čipková, Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Právo na prenosnosť osobných údajov patrí
medzi práva dotknutých osôb, ktoré zaviedlo
až nariadenie GDPR. Vzhľadom na to,
že mnohí finanční agenti využívajú
automatizované maklérske systémy,
dá sa očakávať, že sa so žiadosťou klienta
o uplatnenie tohto práva skôr či
neskôr stretnú. Nemusia jej však
vyhovieť za každých okolností.

P

rávo na prenosnosť osobných údajov umožňuje
dotknutej osobe získať osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi a zároveň je oprávnená
požadovať prenos osobných údajov od tohto prevádzkovateľa k inému subjektu. Podmienky uplatnenia tohto práva ustanovuje priamo nariadenie
GDPR.
Kedy žiadosti vyhovieť?
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov len v prípade splnenia dvoch podmienok – existencie požadovaného právneho
základu a spracúvania údajov automatizovanými
prostriedkami. Tieto podmienky musia byť splnené
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kumulatívne, teda súčasne. V prípade, že niektorá
z týchto podmienok nie je splnená, agent nie je povinný žiadosti o prenos osobných údajov vyhovieť.
Na to, aby dotknutá osoba mohla požadovať prenos osobných údajov, je potrebné, aby sa osobné
údaje spracovávali na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy.
Finančný agent spracúva osobné údaje na základe súhlasu napríklad v prípade spracúvania finančnej analýzy. Pokiaľ eviduje alebo inak spracúva osobné údaje získané na účely finančnej analýzy
prostredníctvom automatizovaných prostriedkov,
je potrebné žiadosti dotknutej osoby na prenos
osobných údajov vyhovieť.
Marec/Apríl 2019
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V prípade, že má táto dotknutá osoba záujem
o poskytnutie ďalších služieb v oblasti finančného
sprostredkovania, mení sa aj právny základ. Takéto
spracúvanie osobných údajov je realizované na základe zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Klient finančného agenta tak nie je oprávnený
požadovať, aby ste jeho osobné údaje preniesli inému finančnému agentovi. Takéto vyhodnotenie situácie však závisí od ďalších bližších okolností prípadu.
Klient by totiž mohol argumentovať, že osobné údaje evidované v maklérskom systéme sú spracúvané
aj na účely plnenia zmluvy, čím by boli naplnené
podmienky pre výkon práva na prenosnosť.
V prípade, že by osobné údaje klienta boli evidované v maklérskom systéme ako softvérovom riešení, podmienka spracúvania osobných údajov automatizovanými prostriedkami by bola splnená.
Aké údaje sa prenášajú?
V rámci práva na prenosnosť ide o poskytovanie takých údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby – žiadateľa. V praxi je preto nevyhnutné prijať mechanizmus, ktorým si prevádzkovateľ dokáže overiť
totožnosť osoby dožadujúcej sa prenosu osobných
údajov inému prevádzkovateľovi. Takýmto spôsobom sa dá zabrániť neoprávnenému poskytnutiu
osobných údajov inej osobe.
Potrebné je posúdiť aj rozsah údajov, ktoré sa budú prenášať. Prevádzkovateľ je povinný

Dotknutá osoba má právo na
prenosnosť osobných údajov
len v prípade splnenia dvoch
podmienok – existencie
požadovaného právneho
základu a spracúvania údajov
automatizovanými prostriedkami.

poskytnúť len tie údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla. Finančný agent môže totiž v praxi
spracúvať aj rôzne odvodené údaje, ako napríklad
informácie súvisiace s procesom uzatvárania poistenia, výpočet výšky poistného, prípadne ďalšie
údaje odvodené na základe analýzy, hodnotení,
profilovania a podobných procesov. Zdôrazňujeme
teda, že poskytnúť možno len osobné údaje, ktoré
sa týkajú dotknutej osoby, a zároveň, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi.
Ako údaje poskytnúť?
Prenos osobných údajov medzi prevádzkovateľmi
vyžaduje využitie štruktúrovaného, bežne používaného a strojovo čitateľného formátu. Takýmto
napríklad nie je formát, ktorého využitie vyvoláva
pre prevádzkovateľa vysoké náklady, a to najmä
v prípade existencie bezplatnej, alebo aspoň lacnejšej, alternatívy. Za strojovo čitateľný formát sa
ďalej považuje súbor štruktúrovaný tak, aby v ňom
softvérové aplikácie mohli ľahko nájsť, rozpoznať
a získať konkrétne údaje.
Dochádza k zániku pôvodného vzťahu?
Uplatnenie práva na prenosnosť neznamená, že
prenosom osobných údajov dotknutej osoby inému prevádzkovateľovi zaniká vzťah pôvodného
prevádzkovateľa a dotknutej osoby. Dokonca automaticky nedochádza ani k zániku oprávnenia
na ďalšie spracúvanie osobných údajov. Možno
preto konštatovať, že uplatnenie tohto práva neznamená zmenu alebo zánik pôvodného zmluvného vzťahu.
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POISTNÁ DAŇ UŽ PLATÍ,
ČIASTOČNE SA DOTÝKA
AJ NIEKTORÝCH ZMLÚV
O ŽIVOTNOM POISTENÍ
Autor: Ján Beracka

Poisťovne majú za sebou prechod na
poistnú daň, zároveň ich nepotešil výklad
uplatňovania poistnej dane, ktorý na sklonku
minulého roka zverejnila finančná správa.

S

lovenská asociácia poisťovní
(SLASPO) naďalej upozorňuje na
to, že vplyv poistnej dane sa prenesie aj na klienta. „Po zavedení dane
musia poisťovne výšku poistného
pre jednotlivé produkty prepočítať
tak, aby jednak vykryli daň z poistenia a náklady s ňou spojené a aby
zároveň boli schopné zabezpečiť splniteľnosť všetkých záväzkov, ktoré
vyplývajú z príslušných produktov
neživotného poistenia, a taktiež aby
mohli kvalitne likvidovať poistné
udalosti,“ hovorí Jozefína Žáková,
generálna riaditeľka SLASPO.
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Daň z poistenia sa dotkne aj určitej skupiny životných poistiek a aj
na to sa poisťovne museli v závere
roka pripravovať. Daň z poistného sa
bude týkať tých poistiek, ktoré obsahujú neživotné doplnkové poistenie.
Upozornila na to koncom minulého
roka finančná správa. „V zmysle zákona o poisťovníctve je umožnené
poisťovni s povolením na vykonávanie životného poistenia kryť v rámci
pripoistenia niektoré riziká neživotného poistenia bez toho, aby mala
poisťovňa udelené povolenie na vykonávanie neživotného poistenia.

Pre splnenie uvedenej možnosti však
musí poisťovňa disponovať povolením pre odvetvie životného poistenia
v súlade so zákonom o poisťovníctve.
V týchto prípadoch je uzavretá jedna
poistná zmluva, ktorou sa kryje hlavné životné riziko, súčasťou ktorého
je aj pripoistenie, ktoré môže spadať
pod neživotné poistenie. V prípade
uzavretia poistnej zmluvy v odvetví
životného poistenia s pripoistením
vybraných produktov z odvetvia neživotného poistenia, napríklad poistenie úrazu, poistenie choroby, je
pripoistenie produktov neživotného
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poistenia predmetom dane,“ informovala finančná správa v novembri
minulého roka.
Poisťovne však tento výrok vnímajú ako komplikáciu. „Ak by tento
výklad zostal v platnosti, značne by
to mohlo skomplikovať situáciu niektorých poisťovní, najmä tých, ktoré
podľa zákona o poisťovníctve poskytujú iba životné poistenie, a preto nepredpokladali, že by sa ich mala týkať
daň z poistenia platná pre neživotné
poistenia,“ hovorí Žáková.
Na problém s doplnkovým poistením upozorňuje aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). „Veľmi
nepríjemne nás prekvapilo, že ministerstvo financií počas legislatívneho procesu nekomunikovalo,
že predpokladá, že poistná daň sa
bude platiť aj z doplnkového poistenia, ktoré je súčasťou životného poistenia,“ upozorňuje Martin
Lancz, predseda predstavenstva
AFISP. „V dôvodovej správe je predsa jasne napísané, že poistná daň
má nahradiť poistný odvod. Poistný
odvod z týchto pripoistení nebol
platený. Ako asociácia považujeme
tento krok za krok späť... Toto nás
nepríjemne prekvapilo, veríme, že
ešte budeme diskutovať,“ hovorí
Lancz.
Ministerstvo financií sa ohradzuje.
„Zákon o dani z poistenia je platný
a vzťahuje sa výlučne na produkty,
ktoré pokrývajú riziká neživotného
poistenia. Daň sa uplatňuje iba na
riziká neživotného poistenia a je
na poisťovniach, aby ponúkli a zdanili klientovi produkt v súlade so
zákonom o dani z poistenia. Tak,

Daň z poistného
sa bude týkať tých
poistiek, ktoré obsahujú
neživotné doplnkové
poistenie

ako sme už viackrát uviedli, so
zr ušením odvodu a z avedením
poistnej dane súhlasili aj samotné poisťovne a MF SR im vyšlo
v ústrety. O tejto zmene ministerstvo intenzívne s poisťovňami rokovalo dlhé mesiace, počas ktorých
nebola problematika doplnkového
poistenia nastolená zo strany poisťovní. Rozhodne by nemala nastať situácia, keď by časť porovnateľných produktov bola zaťažená
daňou a časť nie. Takáto situácia
porušuje princíp daňovej neutrality a zároveň porušuje princípy
hospodárskej súťaže,“ upozorňuje
Ministerstvo financií SR.
Celý proces prípravy na zavedenie
poistnej dane trval niekoľko mesiacov a okrem samotnej dane museli

poisťovne reagovať aj na zmeny
v Občianskom zákonníku. „Súčasne
so zavedením dane museli byť poisťovne už od októbra pripravené
realizovať novú povinnosť zavedenú
rýchlou novelou Občianskeho zákonníka, na základe ktorej musia oznamovať klientom každú úpravu poistného, aj tú súvisiacu s novou daňou
z poistenia, najmenej desať týždňov
pred splatnosťou poistného na ďalšie
poistné obdobie. V týchto oznámeniach poisťovne zvyčajne uvádzajú
aj údaj o tom, akú časť celkovej sumy
na úhradu tvorí poistné určené na
krytie rizík a aká časť je určená na
daň,“ hovorí Žáková.
Podľa jej slov klienti bánk, ktorí podobné oznámenie dostali, vo
zvýšenej miere poisťovne kontaktujú. „Zvýšený nápor v súčasnosti
zaznamenávajú call centrá, kde sa
sústreďujú otázky klientov, ktorí už
dostali informačný list o prípadných
úpravách cien poistiek. Všetky tieto
zmeny súvisiace s daňou pre poisťovne znamenajú dodatočné náklady.
Poisťovne sa na zavedenie dane snažili pripraviť po všetkých stránkach
tak, aby problémom predišli, no na
celkové hodnotenie je ešte priskoro,“
hovorí Žáková.
Samotné poisťovne však ešte nemajú jasno v tom, aký konkrétny
účinok bude daň mať. „Poisťovne
sa aktuálne plne sústreďujú na korektnú aplikáciu nie celkom jasných
predpisov. Až s odstupom času bude
možné hodnotiť dôsledky zavedenia dane na klientov, poisťovací
sektor a to, či budú tieto negatívne dôsledky vyvážené pozitívnymi
vplyvmi na štátny rozpočet,“ uzatvára Žáková.
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O ŽIVOTNÉ POISTENIE
VÄČŠINA SLOVÁKOV
ZÁUJEM NEMÁ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Väčšina Slovákov nemá žiadnu životnú
poistku. Spomedzi poistených občanov
je väčšina klientov vo veku nad 30 rokov.
Objem poistného na Slovensku rastie
v porovnaní s celým svetom pomalšie.

N

a Slovensku má životné poistenie, buď rizikové,
investičné, prípadne oboje, uzavretých 46 %
obyvateľov. Ukázal to prieskum „Mileniáli 2018“,
ktorý uskutočnila agentúra NMS Market Research.
Informovala o ňom spoločnosť NN Group.

Mladší klienti majú záujem skôr
o rizikové životné poistenie, pre
klientov vo veku nad 30 rokov
je zaujímavejšie skôr
investičné poistenie.
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Až 51 % klientov životného poistenia je vo veku 35
až 55 rokov. Ľudia vo veku od 26 do 35 rokov myslia pri poistení na to, že už majú záväzky. „V prípade tejto generácie začína byť citeľný aj trend preferovania investičného životného poistenia pred
rizikovým,“ ukázal prieskum. Ich rozhodovanie
ovplyvňujú aj záväzky, ktoré si vo svojom veku vytvárajú. „Vysoké percento týchto ľudí v tomto vekovom rozmedzí už čerpá hypotéku, a práve preto je
pre nich výhodnejšie investičné životné poistenie,
ktoré kryje riziká a súčasne pri zvolení vhodnej
investičnej stratégie vytvorí zaujímavú finančnú
rezervu,“ ukazuje prieskum.
Vyše tretina poistených klientov je vo veku od 15
do 25 rokov. Klienti v tomto veku majú skôr záujem o rizikové poistenie. „Táto generácia však
najčastejšie volí taký typ poistenia, ktorý odráža
jej životný štýl – úrazové (volí) 50 % a cestovné poistenie 19 % ,“ vyplýva z prieskumu.
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Potenciál ďalšieho rastu má predovšetkým cestovné poistenie. Podľa prieskumu nad ním uvažuje
19 % mladších mileniálov, 7 % starších mileniálov
a 4 % príslušníkov generácie X. Životné poistenie
vykazuje horšiu perspektívu. „Nad založením niektorého typu životného poistenia uvažuje iba 9,5 %
mladších mileniálov, 9 % starších mileniálov a iba
3 % príslušníkov generácie X,“ ukázal prieskum.
No prieskum ukázal aj to, že poisťovne majú problém zaujať potenciálnych klientov svojimi produktmi. Až 77 % respondentov vo veku 35 až 55
rokov neuvažuje nad tým, že by uzavrelo poistenie,
prípadne uzavrelo ďalšie poistenie k tomu, čo už
majú. Tento postoj je väčšinový aj v rámci generácie mileniálov. Spoločnosť NN Group to pripisuje
horšej finančnej gramotnosti obyvateľov. Pre mnohých klientov je impulzom na uzavretie poistenia
založenie rodiny.
Z údajov spoločnosti Allianz vyplýva, že poistný
trh nie je v dobrom stave. Celosvetovo sa v roku
2017 na poistnom vybralo 3,66 bilióna eur, teda
5,5 % globálneho hrubého domáceho produktu
(HDP). Na začiatku tisícročia, pred veľkou finančnou krízou, bol tento údaj v priemere o jeden percentuálny bod vyšší. „Je to vlastne paradoxná situácia. Na jednej strane riziká vo svete neustále rastú
– ako klimatické zmeny, demografický vývoj, kybernetické či politické riziká, na druhej strane ľudia po
celom svete vynakladajú čoraz menšiu časť svojho
príjmu na poistnú ochranu. Je potrebné veľké spoločné úsilie politikov a priemyslu na odstránenie
tejto ,ochrannej medzery’,“ hovorí hlavný ekonóm
skupiny Allianz Michael Heise.
V roku 2017 objem globálne vybratého poistného
dosiahol rast 3,7 %, no životné poistenie si pripísalo iba 2,8 %. „Dôvodom je najmä slabý rozvoj
v západnej Európe, kde je akumulovaný takmer
30 %-ný podiel celosvetového poistného. V dlhodobom časovom horizonte je však vo východnej
Európe aj naďalej veľmi slabý trh životného poistenia. Od začiatku milénia miera poistenosti v životnom poistení v tomto regióne poklesla z už nízkej
úrovne 1 % na aktuálnych 0,5 %. Na Slovensku, po

troch klesajúcich rokoch, minulý rok stúplo životné
poistenie o 4,3 %, no objem poistného je stále o celých 9 % nižší ako v predkrízovom období v roku
2008. Na Slovensku miera poistenosti v životnom
poistení od čias krízy poklesla z 1,6 % na aktuálnych 1,2 %,“ upozornila spoločnosť Allianz v roku
2018.
Poisťovňa takýto vývoj považuje za problémový.
„Hoci sa trhy životného poistenia v posledných rokoch stávajú výrazne volatilnejšie, trend je napriek
tomu jasný a znepokojujúci. Zatiaľ čo nepriaznivý
demografický vývoj naznačuje potrebu súkromného zabezpečenia, snahy o dlhodobé úsporné opatrenia zjavne klesajú. Vážne hospodárske krízy vo
viacerých európskych krajinách sú určite jedným
z dôvodov, no podstatnú rolu hrá aj politika nízkych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. Je teda najvyšší čas zanechať krízový mód v záujme mladšej generácie, ktorá bude v starobe oveľa
viac závislá od súkromných úspor ako súčasná generácia dôchodcov,“ konštatuje ekonómka Allianz
Research Michaela Grimm.
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NOVÝCH BYTOV
JE ČORAZ MENEJ,
BUDÚCI VÝVOJ REALITNÉHO
TRHU JE NEISTÝ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Nových bytov je čoraz menej, ceny
nehnuteľností aj preto v minulom roku
rástli. Relatívne menej bytov však znamená,
že sa nenafukuje realitná bublina podobná
tej z konca minulého desaťročia.
Rok 2018 priniesol rast cien
nehnuteľností
Cena bývania sa zvyšovala vo štvrtom štvrťroku aj
počas celého roka. „Priemerná cena bývania vzrástla vo štvrtom štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 30 eur/m2 na 1 463 eur/
m 2. Znamená to rast oproti predchádzajúcemu
štvrťroku o 2,1 %, čo je výsledkom rastu priemernej ceny bytov o 3,4 % pri poklese priemernej ceny
domov o 0,2 %,“ hovorí Národná banka Slovenska
(NBS). Priemerná cena bytov sa vo štvrtom štvrťroku 2018 zvýšila dosť výrazne, teda o 60 eur/m2
na 1 787 eur/m2,“ upozorňuje NBS.
Zmiernenie cien bytov nepriniesol ani posledný kvartál minulého roku. „Priemerné ceny 2-izbových a 3-izbových bytov rástli naďalej vytrvalo,
68

hoci voľnejším tempom, a to najmä v závere roka,“
uvádza portál Nehnuteľnosti.sk.
Ceny nehnuteľností počas roku 2018 rástli nielen v Bratislave. Tento trend sa výrazne prejavil už
v prvom polroku minulého roka. Prispelo k tomu
viacero faktorov. „Jedným z nich boli nízke úrokové sadzby pri hypotékach, ktoré patria k najnižším
v Európe. Ďalej rastúca zamestnanosť, vyššia priemerná mzda a ekonomický rast SR. A v neposlednom rade to bola séria opatrení NBS, ktoré schladili, alebo ešte len pravdepodobne schladia realitný
trh,“ upozorňuje portál Nehnuteľnosti.sk s tým, že
záujem bol o novostavby a aj staršie byty.
Nov ých by tov je postupne čoraz menej.
„Developeri, či už z opatrnosti, alebo vďaka procesným prieťahom pri nových projektoch, alebo
Marec/Apríl 2019

problémom so stavebnými kapacitami a vstupmi
pri výstavbe produkujú niekoľko rokov po sebe stále
menej a menej bytov. Najmä tento ukazovateľ je diametrálne odlišný oproti prudkému stavebnému boomu a bubline v rokoch 2008 a 2009,“ uvádza portál
Nehnuteľnosti.sk.
Situácia je v porovnaní so záverom minulého
desaťročia skutočne odlišná. „V roku 2008 dosiahla
priemerná cena bývania svoj vrchol, pričom v súčasnosti sa nachádza približne 6 % pod ním. Na
druhej strane, priemerná cena bytov už svoj predkrízový vrchol prekonala o 10 %. Je však potrebné
zdôrazniť rázny nárast disponibilného príjmu v porovnaní s rokom 2008,“ hovorí Katarína Muchová,
analytička Slovenskej sporiteľne.
V štvrtom kvartáli rast cien bytov pocítili najmä
obyvatelia na východe krajiny. „Z krajských miest
sa priemerná cena dvojizbového bytu v poslednom
štvrťroku 2018, oproti tomu predchádzajúcemu
štvrťroku, zvýšila najviac v Prešove, kde sa vyšplhala zo 66-tisíc eur na 71-tisíc eur, čo predstavuje nárast vo výške takmer 7,6 %,“ uvádza portál
Nehnuteľnosti.sk. „Podobne narástla priemerná
cena dvojizbových bytov aj v Trenčíne, kde sa medzištvrťročne zvýšila o štyritisíc eur a o rovnakú
sumu boli drahšie byty v košickom štvrtom obvode.
Naopak, najvýraznejší pokles cien je možné vidieť
pri 2-izbových bytoch v Bratislave III, kde cena medzištvrťročne klesla o 4,5 %,“ dopĺňa.
Naopak výrazný nárast cien v štvrtom kvartáli
má za sebou mesto Žilina. Vidno to najmä v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016. „Tu vedie

rebr íče k n a j väčšieho
zdražovania cien dvojizbových bytov Žilina, kde
bolo možné zakúpiť byt
v roku 2016 za 71 500
eur, zatiaľ čo sa jeho
hodnota na konci roku
2018 vyšplhala na rovných 90-tisíc eur, čo je
približne až o 18 500 eur
viac,“ upozorňuje portál
Nehnuteľnosti.sk. V prípade trojizbových bytov
sa najvýraznejší cenový
nárast objavil v Banskej Bystrici. V porovnaní rokov 2016 a 2018 si záujemca o trojizbový byt musí
priplatiť 30-tisíc eur, prípadne aj viac. Na konci
roku 2018 stál byt v Banskej Bystrici tejto veľkosti
až 107-tisíc eur.
Celoročne rástli aj ceny domov, hoci v závere
roka ceny mierne klesli. „Mierne zníženie priemernej ceny domov vo štvrtom štvrťroku 2018 oproti
predchádzajúcemu štvrťroku o 2 eurá/m2 na 1171
eur/m2 znamená pokles o 0,2 % medzi štvrťrokmi,
no na medziročnej báze rast o 5,5 %,“ dopĺňa centrálna banka.
Slováci najmä vo vlastnom
Slováci majú sklon vlastniť nehnuteľnosť, v ktorej
bývajú. V tomto smere sme nadpriemer v EÚ, to
však zvyšuje zadlženosť domácností. „Aktuálne
vysoká miera vlastníctva nehnuteľností by v budúcnosti mohla viesť k extrémnej zadlženosti
slovenských domácností. Špecifikom slovenských
domácností je vysoká miera preferencie bývania vo
vlastnej nehnuteľnosti. Až 90 % domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom medián EÚ
je len 75 %, vo väčšine krajín západnej EÚ je to ešte
menej,“ upozorňuje NBS.
Problém to je najmä pre mladých ľudí, ktorí
si zakladajú rodinu. „Množstvo slovenských domácností nadobudlo byty v procese transformácie
v 90-tych rokoch, preto len pomerne malá časť
z nich spláca úver na bývanie. V súčasnosti sú však
mladé rodiny, ktoré si chcú kúpiť nehnuteľnosť na
bývanie, nútené financovať túto kúpu úverom na
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bývanie. Tento trend je výrazný, keďže Slovensko
patrí do trojice krajín EÚ s najnižším počtom izieb
na obyvateľa bytu a s najvyšším podielom mladých
ľudí bývajúcich s rodičmi,“ hovorí NBS.
Slovensko potrebuje oživiť trh s nájomným
bývaním, pretože zadlženosť slovenských domácností môže prudko vzrásť. „Ak slovenské
domácnosti budú naďalej preferovať bývanie
vo vlastnej nehnuteľnosti, podiel domácností
s úverom na bývanie môže vzrásť zo súčasných
17 % až na polovicu. V takomto hypotetickom
scenári by to viedlo až k strojnásobeniu zadlženosti domácností, čo by znamenalo, že môže
prekročiť úroveň 100 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ hovorí NBS.
Rok 2019 je neistý
NBS pripravilo opatrenia, ktoré by mali realitný
trh brzdiť, no tieto kroky nemusia stačiť. „K úplnému zvratu na trhu by prišlo len v prípade zvýšenia úrokových sadzieb v Európskej centrálnej
banke (ECB). Slovenský realitný trh dlhodobo ťaží
z vysokého konkurenčného prostredia v bankovom
sektore a nízkych úrokových sadzieb. Napriek rastu
cien a vysokému dopytu produkcia nových bytov
už pár rokov spomaľuje. Predzásobenie v ponuke
bytov tak v najbližšom období nehrozí aj preto,
že developeri veľmi opatrne fázujú svoje projekty.
Kraj

Je predpoklad, že základné faktory ovplyvňujúce
slovenský realitný trh sa pre rok 2019 nezmenia,“
upozorňuje portál Nehnuteľnosti.sk.
Ceny nehnuteľností by teda mohli rásť naďalej.
„Ekonomická situácia na Slovensku ostáva aj naďalej priaznivá, pričom vývoj na trhu práce prispieva
k zvyšovaniu disponibilných príjmov domácností.
Menová politika ECB je stále celkovo akomodatívna, aj keď postupne sa začne opatrne posúvať
smerom k normálu, a rast úverovania bude ovplyvnený opatreniami Národnej banky. Celkovo tento
rok môžeme očakávať pokračovanie rastu cien bývania, ale miernejším tempom,“ hovorí Katarína
Muchová.
Svoje tromfy v rukáve tak pre rok 2019 majú aj
predávajúci a aj záujemcovia o kúpu bytu. „V roku
2019 ostávajú misky váh vyrovnané na oboch
stranách. Národná asociácia realitných kancelárií
Slovenska tvrdí, že tento rok bude priaznivý pre
predávajúcich i kupujúcich. Ceny, predovšetkým
starších nehnuteľností, sú veľmi vysoké, čo otvára priestor na výhodný predaj. Naopak, v prípade
kúpy sú na Slovensku historicky najnižšie úrokové sadzby na hypotéku a ponuka nehnuteľností
je, i napriek aktuálnemu poklesu, stále zaujímavá.
Odborníci odporúčajú zamerať sa najmä na kúpu
novostavieb,“ uzatvára spoločnosť Across Private
Investments.

Priemerná cena nehnuteľností v 4Q 2018 (eur/m2)

Medziročná zmena (%)

Bratislavský

2 016

5,83

Trnavský

1106

16,42

Nitriansky

810

23,10

Trenčiansky

832

12,43

Žilinský

990

14,06

Banskobystrický

780

6,70

1 046

-0,38

Prešovský

925

14,76

SR celkovo

1 463

7,57

Košický

Zdroj: NBS, Across Private Investments
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NAJVYŠŠIE PRÍJMY
V SLOVENSKOM FUTBALE
DOSIAHOL V ROKU 2017
ŠK SLOVAN BRATISLAVA,
HOSPODÁRIL VŠAK SO STRATOU
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Najvyššia slovenská futbalová liga má
v porovnaní s najlepšími svetovými ligami
obrovské rezervy, no aj slovenské kluby
dokážu ročne vygenerovať príjmy na úrovni
desiatok miliónov eur. Z pohľadu výnosov bol
v roku 2017 najsilnejším klubom ŠK Slovan
Bratislava, najnižšie sa ocitol FC ViOn Zlaté
Moravce. Vyplýva to z prvého rebríčka Futbalovej
finančnej ligy (FFL), ktorý zostavila spoločnosť
Deloitte na základe oficiálnych údajov klubov.

Najvyššie príjmy dosiahli „Belasí“
Viac ako polovicu celkových výnosov všetkých
prvoligových klubov vygenerovali tri najsilnejšie
organizácie. „Celkové výnosy všetkých porovnávaných klubov v rebríčku dosiahli za finančný rok
2017 viac ako 42 miliónov eur. To pri 12 hodnotených tímoch predstavuje priemerný výnos 3,5
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milióna eur na klub. Tri kluby, Slovan Bratislava,
MŠK Žilina a AS Trenčín, spolu dosiahli cez 23
miliónov eur, čo je viac ako polovica výnosov všetkých porovnávaných klubov. Aby sa klub umiestnil v prvej päťke Futbalovej finančnej ligy, musel
vygenerovať výnosy aspoň vo výške 4 milióny eur,“
upozorňuje spoločnosť Deloitte.
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V najvyššej strate MFK Ružomberok
Z pohľadu ziskovosti však klub ŠK Slovan
Bratislava zďaleka nedominoval, keďže vo finančnom roku 2017 utrpel stratu približne 270-tisíc
eur. Najviac zisková bola v roku 2017 organizácia
FK Senica, ktorá dosiahla zisk 1,75 milióna eur.
Cez hranicu jedného milióna sa dostali ešte žilinskí „Šošoni“, tento klub dosiahol zisk 1,03 milióna
eur. Na opačnom konci spektra sa ocitol klub MFK
Ružomberok, v roku 2017 utrpel stratu 2,23 milióna eur.

Slovenská Fortuna liga je z pohľadu výnosov až
30. najvýkonnejšou súťažou v Európe. Ukazujú to
údaje za finančný rok 2016, ktoré zverejnila Únia
európskych futbalových zväzov (UEFA) v správe The European Club Footbaling Landscape.
Najvyššia slovenská súťaž vtedy dosiahla príjmy
30 miliónov eur.
Najvyššie príjmy vykazuje anglická Premier League,
jej príjmy sa v roku 2017 vyšplhali na 4,888 miliardy eur. Na druhom mieste sa umiestnila nemecká
Bundesliga s príjmami vo výške 2,693 miliardy eur,
na treťom mieste je najvyššia španielska futbalová liga s príjmami na úrovni 2,526 miliardy eur.
Hranicu dvoch miliárd tesne prekonala aj najvyššia
talianska futbalová liga. Napríklad najvyššia súťaž
v Česku dokázala v roku 2016 získať príjmy vo výške 71 miliónov eur.
Príjmy slovenského lídra, klubu ŠK Slovan
Bratislava, sa v roku 2017 vyšplhali na 9,122 milióna eur, v závese druhý je klub MŠK Žilina s príjmami na úrovni 8,875 milióna eur. Tretia najsilnejšia
organizácia je AS Trenčín, ktorá dokázala v roku
2017 vygenerovať príjmy na úrovni 5,120 milióna
eur. Najslabší ViOn dosiahol v roku 2017 príjmy vo
výške viac ako 875-tisíc eur.

„Údaje ukazujú, že veľká väčšina klubov Fortuna
ligy sa správa z pohľadu vyrovnanosti rozpočtov
zodpovedne a nejde do výrazne záporných čísel,
teda reálne míňa iba toľko, koľko je schopná vygenerovať. Zvyšovanie zadlženosti klubov sa už stáva
vážnym problémom aj v silných európskych ligách,
preto je toto pozitívna správa o zodpovednosti manažmentov jednotlivých klubov v rámci našej ligy,“
povedal výkonný riaditeľ Únie ligových klubov
(ÚLK) Michal Mertinyák.
Pre potreby porovnania ekonomickej kondície slovenských klubov spoločnosť Deloitte upravila metodiku posudzovania v porovnaní so zahraničnými
klubmi. V širšej správe pod názvom Football Money
League do výpočtu príjmov klubov nevstupujú výnosy z predaja hráčov, v slovenských podmienkach
sa tento faktor do úvahy berie. V prípade niektorých
slovenských klubov je predaj a hosťovanie hráčov
dominantným zdrojom príjmov. Z toho vyplýva,
že niektoré slovenské kluby sa z pohľadu štruktúry príjmov ani nepribližujú európskym gigantom
a fungujú úplne odlišne. Pre európske veľkokluby sú
najzásadnejším zdrojom komerčné príjmy.

Niektoré slovenské kluby sa
z pohľadu štruktúry príjmov
ani nepribližujú európskym
gigantom a fungujú
úplne odlišne.
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VÝROBCA
DREVENÝCH LYŽÍ:

SLOVÁCI SI POCTIVÚ
REMESELNÚ PRÁCU NEVÁŽIA
Autor: Ivana Brillová
Foto: Michal Falat

Na Slovensku existujú veľkoobchody, ktoré ponúkajú
lacný tovar v priemernej kvalite. To sa týka aj lyží, za
ktorých kvalitu si musí zákazník priplatiť. Remeslo,
ktoré je na Slovensku unikátom, pretavili do výroby
lyží, z ktorých vznikajú unikáty. Ako sa podniká
na Slovensku a ako nesplynúť s davom, rozpráva
pre magazín Financial Report Michal Falat, výrobca
slovenských drevených lyží, zakladateľ Simini Skis.

Hovorí sa, že remeselná výroba na Slovensku
upadá. V akom stave sú remeslá na Slovensku?
Určite upadá. Vidím to už len z nášho pohľadu,
keď potrebujeme vyriešiť napríklad subdodávku,
prípadne keď hľadáme niekoho, kto by u nás pracoval. Ale kvalitného a šikovného človeka dnes,
pokiaľ ide o remeselnú výrobu, nenájdete. Neviem,
akí ľudia vychádzajú zo škôl a ako ich pripravujú, ale je neskutočný problém nájsť kvalitného
odborníka. V rámci našej výroby potrebujeme
extrémnu precíznosť. Vo firme sme dvaja sochári,
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čo vnímam z hľadiska remeselného veľmi širokospektrálne, keďže musíme byť majstrami mnohých materiálov a technológií. To nám aj dalo základné vedomosti o dreve, plastoch, kompozitoch,
či spracovaní kovov, a my sa to snažíme zužitkovať. No za pomerne krátky čas vnímame situáciu
tak, že chýbajú mladí ľudia, ktorí by mali záujem
študovať odbory, kde sa jednoducho poctivo manuálne pracuje. Zrejme nemajú motiváciu. Skôr ich
lákajú odbory, ktoré na prvý pohľad predstavujú
budúcnosť, ale pomaly zisťujeme, že práve odbory
Marec/Apríl 2019

remeselné, typu stavebníctvo ako také, strojárstvo, sochárstvo a mnoho ďalších, budú v budúcnosti čoraz vzácnejšie.
Mám však zaujímavú skúsenosť z Kanady.
Do istej miery ma prekvapilo, že si Slováci si
v Kanade vybudovali veľmi dobré meno. Dokonca
lepšie ako Česi. Myslím si, že Slováci ako pracovníci sú poctiví a v zahraničí sa s nami dobre
pracuje.
Prečo ste sa rozhodli rozbehnúť podnik na
východe?
Dôvod je úplne prozaický. Podnikáme vo svojom
rodnom kraji. Neviem, či by bolo v biznise prínosom západné Slovensko, keďže tam sa koncentruje väčšina slovenských firiem. Našej firme by však
určite prospelo sústrediť sa na miesta, kde sa koncentruje veľa lyžiarov, teda v blízkosti lyžiarskych

stredísk. Doslova by sme sa priblížili k zákazníkom v otvorenej dielni, kde by si mohli pozrieť
proces výroby ich lyží, doladiť požiadavky, a iste
by to oslovilo aj ďalších nadšencov. Dobrým príkladom je Jasná – miesto bližšie k horám.
Na východnom Slovensku je výhoda v tom, že
máme oveľa nižšie náklady, ako na opačnom konci
krajiny. Neviem si predstaviť presunúť výrobu do
hlavného mesta, kde by sme si museli zohnať nájom na prevádzku a mnoho iných vecí.
Je teda ťažké podnikať na Slovensku?
Myslím si, že áno. Najhoršia je byrokratická záťaž.
Ďalšou záťažou je zriadenie prevádzky, kde normy
a podmienky sú nastavené v neprospech začínajúceho podnikateľa.
Snažil som sa naštudovať si podobné firmy alebo značky v USA, ktoré sa venujú podobnej výrobe
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ako my. Skúmal som najmä podmienky a byrokratickú záťaž. Zistil som, že tam je to oveľa jednoduchšie a menej prísne.
Váš web nemá slovenskú mutáciu, aký podiel
vašich klientov sú Slováci?
My sme na začiatku popravde ani nevedeli, akú
skupinu ľudí tento projekt zaujme. Keďže to nie
je najlacnejšia záležitosť, možno sme trošku podcenili domáci trh. Časom sme zistili, že väčšina
klientov sú zahraniční Slováci. Ľudia v zahraničí
cítia volanie domova. Chcú tiež podporiť kvalitnú
slovenskú remeselnú výrobu. Zahraniční Slováci
by chceli, aby na Slovensku bolo lepšie. A ak by
bolo, určite by sa vrátili domov. Dokonca aj naši
ambasádori v Kanade sú Slováci.
Existuje na Slovensku životaschopný trh pre
drevené lyže?
Začiatky boli ťažké. Dnes je taká doba, že každý jeden z nás sa chce odlíšiť. Chceme byť iní, štýloví,
byť jednoducho „cool“. Ľudia hľadajú originálne
veci. Mal som dni, keď som si myslel, že to nemá
význam, že to nemôže fungovať a že tu trh pre
drevené lyže určite nie je. Ale ľudia si nás všímajú,

Neviem, akí ľudia vychádzajú
zo škôl a ako ich pripravujú,
ale je neskutočný problém nájsť
kvalitného človeka
do remeselnej výroby.
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vidia našu prácu a dokonca sme prednedávnom posielali lyže do Nemecka, hoci by sa o Nemcoch dalo
povedať, že je to hrdý národ, ktorý si stráži svoje
bohatstvo, a presadzuje väčšinou svoje produkty.
Myslím si, že my sme protipól Nemcov. Z iných
odvetví viem, respektíve mám pocit, že si nevážime kvalitnú slovenskú prácu a nie sme na ňu hrdí.
Utekáme za všetkým do zahraničia, všetko zahraničné je pre nás dobré, len nie slovenské. Zákazníci
si za slovenskú výrobu nechcú ani priplatiť. Na
Slovensku je veľa kvalitných a šikovných remeselníkov, ktorí nie sú dostatočne docenení.
Zažil som dokonca aj to, že sa ku mne Slováci
v zahraničí ani nepriznali. Vedeli, že som Slovák,
sedel som na obede s Mexičanom a nechceli sa ani
rozprávať. Ako keby vo mne videli konkurenciu.
Čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí chcú
podnikať?
Vydržať. A nebáť sa. Podobne je to aj v športe. Treba vydržať a výsledky sa určite dostavia.
Energia sa nestráca, transformuje sa a musí sa
vrátiť.
Podnikať sme nezačali rýchlo. Žiadny raketový
boom s miliónovým rozpočtom. Ale vidím, že krivka postupne rastie v každom smere. Či už v produkte a výrobe ako takej, alebo v záujme ľudí o náš
produkt.
Prečo ste sa rozhodli vyrábať lyže?
Už od detstva som bol aktívnym lyžiarom a vždy
to bola moja najväčšia vášeň a oddych. Aj to je
veľmi dôležité v dnešnom rýchlom svete. Vedieť
oddychovať. Veľa som lyžoval a bola to pre mňa
výzva. Kládol som si v živote čiastočné méty a ciele, aby som nestagnoval a mal motiváciu za niečím
ísť, a toto bola jedna z nich. Blízka bola aj môjmu
remeslu, keďže som sochár a poznal som každý
materiál. Jeho štruktúru, ako sa správa za rôznych podmienok.
Do výroby som sa síce chcel pustiť sám, ale
hneď sa ku mne pridali kamaráti, ktorí sú veľmi šikovní. Dnes sme partneri, a je to tak dobre, lebo sa
vieme navzájom podržať. Bez ich záujmu by som to
ďaleko nedotiahol, pretože na jedného človeka je to
veľa. Sú to páni odborníci.
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Podnikanie je ako šport.
Treba vydržať a výsledky sa
dostavia. Energia sa nestráca,
transformuje sa a musí sa vrátiť.

Aký je rozdiel medzi kupovanými lyžami
v bežnom obchode a tými vyrobenými na
mieru?
V prvom rade ľudská práca a prístup. V tom je určite rozdiel. Za nás to nerobia stroje. A tie stroje,
ktoré vo výrobe máme, sme si tiež vyrobili sami.
Keď lyže vyjdú z lisu, trvá nám ešte približne tri
dni, kým ich dáme do konečného stavu. Povrch aj
konštrukciu lyží upravujeme podľa požiadaviek
zákazníka, a preto sú každé lyže originál – taký
osobný šperk. Nechceme prejsť do veľkovýroby
a vyrábať niekoľko sto kusov rovnakej veľkosti
a rovnakého tvaru.
Rozdiel je určite v použitých materiáloch. Na
začiatku, ešte pred tým, ako sme začali vyrábať,
sme skúmali materiály, ktoré sú použité v bežných
lyžiach, ktoré zákazník kúpi v akomkoľvek športovom obchode. Samozrejme, to, čo bolo použité
na výrobu týchto lyží, nebolo totožné s informáciami o produkte, ktoré boli napísané na cenovke.
Lyžiam vo veľkovýrobe chýbalo predovšetkým poctivé drevené jadro.
Ak sa na to pozriem všeobecne, laik len ťažko
dokáže rozoznať kvalitné lyže od nekvalitných. Pri
výbere v obchode nie je schopný posúdiť, ktoré lyže
sú tie kvalitné. Pomôcť mu môže povedzme aj cena.
Napríklad lyže určené na zjazdovku nemajú dôvod
byť ľahké, preto ak si v danej kategórii vezmeme dva
páry, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tie ťažšie

budú kvalitnejšie aj drahšie a v skialpinizme presne naopak. Ak by som to mohol porovnať, tak naše
náklady na jeden pár lyží sú približne 300 eur, čo sa
týka iba materiálov. Za túto cenu si však zákazník
vie kúpiť kompletné lyže v športovom obchode.
Hmotnosť je rozhodujúcim prvkom pri výbere lyží.
Zjazdárske lyže musia byť ťažšie a aj materiály, ktoré sú v týchto lyžiach použité, sú ťažké, ako napríklad drevené jadro a titanal (zliatina duralu). My sa
zameriavame skôr na lyže určené pre backcountry
a v tejto oblasti je dôležitá práve čo najnižšia hmotnosť, a tak veľmi dôležitým prvkom kompozitu je
uhlíkové vlákno známe aj ako karbón. Štandardná
lyža má životnosť okolo 200 jazdeckých dní, pokiaľ sa materiál unaví a lyža stratí svoje pôvodné
vlastnosti. No lyža bez dreveného jadra to zvyčajne
nevydrží.
Do akej miery pomáha podľa vás vášmu biznisu úspech a rozmach skialpinizmu?
Rozmach skialpinizmu je momentálne veľmi citeľný. Ľudí láka voľnosť a sloboda, ktorú v doline pod
ťarchou povinností strácajú, a preto utekajú do hôr.
Svahy sú preplnené, a tak prirodzená voľba je nalepiť na lyže stúpacie pásy a vyšliapať si svoju vlastnú
cestu. Niektorí majú radšej kratšie užšie skialpinistické lyže, iní si s dlhými širokými lyžami radšej vychutnávajú zjazdy. Všetkých však spája drina, pot
a eufória na snehu.

Podnikateľov trápi najmä prísna
regulácia. Podobné firmy v USA
majú omnoho voľnejšie pravidlá.
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ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI
POHYB POTREBUJÚ.
TOTO SÚ ŠPORTY VHODNÉ
PRÁVE PRE NICH
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Vyťaženie je pre manažérov životným
štýlom. No bez športu sa fyzická aj mentálna
kondícia neregeneruje dostatočne rýchlo.
Preto nemusí byť šport súčasťou zdravého
životného štýlu zameraného na zvyšovanie
výkonu. A pokiaľ je to možné, musí sa dať
stihnúť za krátky čas, ktorého manažéri
nemajú veľa. Máme tu pár tipov, ktoré
ozdravia, prinesú efekt a necvičia sa dlho.

Power joga
Uponáhľaný životný štýl typický pre „západné“
krajiny príliš nekorešponduje so „slow motion“
módom východnej kultúry. No jogové cviky sú
dokonalé na nabudenie sa energiou, precvičenie tela a zlepšenie kondície. Ak však nemáte
čas dve hodiny dýchať na karimatke, riešením
môže byť power joga. Tento druh jogy spojil
dynamiku západnej kultúry s múdrosťou východu. Výsledkom je cvičenie, ktoré dokonale
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zrelaxuje psychiku a rozcvičí telo. Pomocou špeciálnych cvikov prichádza k zlepšeniu prenosu
informácií medzi telom a mozgom. Revitalizuje
orgány a posilní hlboké svaly, ktoré sú dôležité pre správne držanie tela a fungovanie celého organizmu. Už počas cvičenia dochádza
k harmonizácii všetkých vnútorných procesov, a tým aj k strate nadbytočných kilogramov.
Power joga redukuje stres a napätie. V power joge
sú pozície a dych úzko späté. Riadeným dýchaním
Marec/Apríl 2019

medailu. Nehovoriac o tom, že pravidelný beh zbavuje stresu, posilňuje srdce aj kondíciu.

dochádza k odbúravaniu napätia a stresu, má to
antistresový efekt. Skrátka toto cvičenie má všetko, čo manažér potrebuje. Navyše je power joga
silným zdrojom pozitívnej energie.
Maratónsky beh
Je to ak t iv i ta , k torá j e mimor i adnou métou. Manažéri sa neuspokoja len tak s dvíhaním
činiek a behaním, ak nemajú víziu. Tréning na maratón buduje pevnú vôľu, vytrvalosť a zoceľuje telo
aj myseľ. Odbehnúť maratón je manažérska prestíž.
Výzvou však je aj samotný tréning, pretože zabehnúť viac ako štyridsať kilometrov sa nedá rovno
z kancelárskej stoličky. Podľa bežca a vedca Grega
McMillana sa dá pripraviť z amatéra na maratónca
za 24 týždňov. Kľúčom je behať tieto týždne minimálne trikrát týždenne a pozvoľne zvyšovať trasy.
Je dobré začať zľahka troma kilometrami, a takto
o necelý rok už môžete mať nejakú tú maratónsku

Kickbox
Zlý vplyv na zdravie má hromadenie stresu a zlej
energie v tele. No a práve manažéri zvyčajne neprežijú ani jeden deň bez stresovej situácie. Tú je z tela
najlepšie vybiť. Preto je kickbox jeden z najvhodnejších športov. Tréningy navyše nie sú mimoriadne dlhé. Aj pri ľahšej športovej záťaži sa dá spáliť
800 kalórií za hodinu, takže aj bruško z rautov sa
dá efektívne vyboxovať. Okrem toho kickbox vďaka vybitiu agresivity veľmi dobre pôsobí na nervovú sústavu, pretože odstraňuje stres a napätie.
Ako jeden z mála športov precvičí prakticky všetky
svalové partie. Buduje výbušnosť, ostražitosť, zlepšuje koordináciu. Navyše formuje mužnú postavu

Bez športu sa fyzická aj
mentálna kondícia neregeneruje
dostatočne rýchlo. Preto nemusí
byť šport súčasťou zdravého
životného štýlu zameraného na
zvyšovanie výkonu.
a veľmi dobre pomáha aj psychike. Keďže kickbox
je do istej miery aj záležitosťou stratégie, jeho pozitívny efekt sa prejaví nielen v ringu, ale aj v lepšom
myslení v rámci biznisu.
Plávanie
Všetky predchádzajúce sú pre manažérov vhodné,
no ak ste svoje telo dvadsať rokov zanedbávali, je
najlepšie začať plávaním. Pri ňom netrpia kĺby,
pretože telo je nadľahčované vo vode. Pri plávaní
si skvele vytriedite myšlienky a vyčistíte hlavu. Je
to kardiotréning, ktorý ponúka viacero plaveckých
spôsobov. Samotné plávanie zlepšuje držanie tela
a podporuje pohybový aparát. Plávanie podporí aj
úbytok hmotnosti a je prakticky športom, ktorý
môže robiť každý.
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AUTO-MOTO · Značka Bugatti oslavuje 110 rokov, pripravila limitovanú edíciu modelu Chiron

ZNAČKA BUGATTI OSLAVUJE 110 ROKOV,
PRIPRAVILA LIMITOVANÚ EDÍCIU MODELU CHIRON
Zdroj a foto: Bugatti

Luxusná značka Bugatti oslavuje 110 rokov
od svojho založenia a oslavuje ho taktiež
luxusne. Automobilka pripravila špeciálnu edíciu
dvadsiatich vozidiel modelu Chiron Sport. Špeciálna
edícia nesie označenie „110 ans Bugatti“.
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T

áto špeciálna edícia sa vracia k francúzskym koreňom značky, výrazným prvkom verzie 110 ans
Bugatti je teda francúzska trikolóra. Značka tak odkazuje na svoje začiatky v meste Molsheim.
Motor je skutočne mimoriadny. Osemlitrový
šestnásťvalec ponúka výkon 1 500 konských síl,
teda 1 103 kW. Z nuly na sto sa limitované Bugatti
dostane za menej ako 2,4 sekundy. Na 200 km/h
sa dostane za 6,1 sekundy a hranicu 300 km/h
dosiahne toto vozidlo za 13,1 sekundy. Výrobca
udáva ešte aj hranicu 400 km/h, dosiahnuť sa dá
za 32,6 sekundy. Maximálna rýchlosť je 420 km/h.
Rovnako veľká je aj spotreba. Podľa údajov výrobcu je spotreba v meste na úrovni 35,2 litra na
sto kilometrov. Mimo mesta si auto vyžiada 15,2
litra na sto kilometrov a kombinovaná spotreba je

22,5 litra na sto kilometrov. Emisie oxidu uhličitého sa dostávajú na 516 g/km.
Toto vozidlo na ceste nezanikne. Karoséria a aj
predné časti vozidla sú vyrobené z karbónových
vlákien. Karoséria je dvojfarebná, dva odtiene
modrej sú odkazom na historické modely z dvadsiatych rokov minulého storočia. Vtedy bola dvojfarebná karoséria znakom luxusu a exkluzivity.
V súčasnosti podľa výrobcu dvojfarebná karoséria
symbolizuje športový charakter a technologickú
vyspelosť.
Výrazným prvkom karosérie je aj priehľadná
strecha Sky View, ktorú tvoria dva sklenené panely nad hlavou vodiča a aj pasažierov. Túto strechu
môžu už majitelia modelu Chiron poznať, je totiž voliteľným prvkom. V tejto špeciálnej edícii je
štandardom.
Francúzska trikolóra je taktiež výrazným prvkom interiéru. Objavuje sa na opierkach hlavy a sedadlách. Inžinieri automobilky v interiéri používajú taktiež množstvo karbónových prvkov a kože.
Prvé vozidlo Bugatti navrhol Ettore Bugatti
v roku 1909. Toto vozidlo dostalo označenie Type
10. Ettore Bugatti začal svoje podnikanie práve vo
francúzskom meste Molsheim na konci toho istého
roku. Prvým oficiálnym modelom sa stalo vozidlo
Type 13.
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VOĽNÝ ČAS · Program SNG na mesiac marec 2019

PROGRAM SNG NA MESIAC MAREC 2019
Zdroj a foto: SNG

pohľad na dramatické udalosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Takmer 100 rokov staré pohyblivé obrazy doplní DJ setom Matia a.k.a. B-complex.
Esterházyho palác – Berlinka
Vstupné: 8 €/6 € pre akreditovaných účastníkov

László (Ladislav) Mednyánszky: Podtatranská krajina po
jarnom daždi. 1878 – 1879. Slovenská národná galéria
Z akadémie do prírody
Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860
– 1890
8. 3. – 30. 6. 2019
Otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 o 18.00
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Katarína Beňová
Asistentky výstavy za Plzeň: Ivana Skálová, Petra
Kočová
Výstava organizovaná Západočeskou galériou
v Plzni a Slovenskou národnou galériou je jedným
z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností
výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného
umenia v druhej polovici 19. storočia.
Prezentovaní autori:
Tina Blau, Zdenka Braunerová, Václav Brožík,
Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel,
László (Ladislav) Mednyánszky, Géza Mészöly,
Mihály Munkácsy, László Paál, Soběslav Hippolyt
Pinkas, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert
Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi a ďalší.
Sprievodné programy
Nedeľa 24. 3. | 20.00		
Febiofest | Projekcia filmu Desať dní, ktoré
otriasli svetom & DJ B-complex
Film Desať dní, ktoré otriasli svetom (1928) patrí
medzi kľúčové diela ruskej filmovej avantgardy.
Legendárny predstaviteľ ruskej filmovej montáže
Sergej Ejzenštejn v ňom prináša propagandistický
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Utorok 26. 3. | 17.00
Čaj o piatej v SNG: Tančiareň
Dámy a páni v najlepších rokoch, STÁLE DOBRÍ,
n. o., v spolupráci so SNG vás opäť pozývajú do
tanca. Juraj Komora vás naučí nové kroky a tanečné variácie, alebo si pod jeho vedením na parkete
oprášite znalosti z mladosti.
Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný
Streda 27. 3. | 18.00
Galérie ako miesta kontaktov. Diskusia o aktuálnych prístupoch v galerijnom vzdelávaní
Odborníčky v oblasti sprístupňovania umenia
Marie Fulková, Andrea Kárpáti a Marcela Kvetková
budú diskutovať o aktuálnych cieľoch a metódach
galerijného vzdelávania, o komunikácii umenia so špeciálnymi skupinami a o interaktívnom
sprostredkovaní výstav. Moderovaná diskusia v anglickom jazyku sa koná vďaka finančnej podpore
Vyšehradského fondu ako súčasť kurzu Galerijná
a múzejná edukácia vo vyšehradskom regióne
Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný
Nedeľa 31. 3. | 15.00 – 17.00 | Rodina
Nedeľa v detaile: Stopy človeka
Keď sa prejdeme krajinou, stopy po nás neostanú
len na ceste. Každým zásahom a činnosťou v nej ju
pretvárame a meníme. Rôzne sú zámery, s akými do
nej vstupujeme, i to, ako ju vnímame. Príroda by si
bez nás poradila, no poradíme si aj my bez nej?
Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstupné: 5 €/rodina
R: miroslava.misova@sng.sk
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Vyhnite sa nebezpečenstvu
V zmysle GDPR to za vás vyrieši

E-LEARNING
Preškolí vašich zamestnancov

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
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