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NENECHAJTE ZAHÁĽAŤ
 SVOJE PENIAZE

EDITORIÁL

Keď nebudete chcieť využiť služby 
makléra, existujú aplikácie, ktoré 
samy povedú vaše investičné kroky. 
Aj keď, a práve v tomto prípade to 
platí dvojnásobne, že radšej naku-
povať u odborníkov, ako sa učiť na 
vlastných chybách. 

Na druhej strane, v prípade online 
investovania zvádza k zvýšenej ak-
tivite rýchlosť akcie na pár klikov, 
minimálne poplatky a trendovosť. 
Do konca tohto desaťročia by sa 
tento spôsob činnosti podľa názo-
ru investičných špecialistov mal 
zaradiť medzi obľúbené aktivity 
pripomínajúce dnešné online hry. 
Nešlo by však o body či skóre, ale, 
samozrejme, o peniaze. 

Kam teda smeruje investovanie 
v čase, keď jeho význam narastá na 
dôležitosti? Práve to a množstvo 
ďalších užitočných vecí si prečí-
tate v najnovšom vydaní nášho 
magazínu. 

Robert Juriš
šéfredaktor magazínu Financial Report

racionálne riešenie. A ak vám pre-
blesne hlavou, či už na to nie je prí-
liš neskoro, tak odpoveďou je, že 
zajtra bude ešte neskoršie.

Aj ponuka je dnes viac ako pestrá. 
Ak využijete podielové fondy, vôbec 
sa nemusíte vyznať v cenách akcií, 
dlhopisov, komodít či kryptomien. 
Pokojne to môžete nechať na od-
borníkov. Ak máte intenzívnejšie 
ekologické či spoločenské cítenie, 
môžete siahnuť po čoraz prefero-
vanejších zelených, sociálnych ale-
bo udržateľných dlhopisoch. 

Jedným z najracionálnejších spô-
sobov, ako neprísť o svoje ťažko 

zarobené peniaze, je nenechať ich 
zaháľať na bežnom účte. Ako by 
možno povedal Bolek Polívka, inflá-
cia je sviňa. Počas tohtoročného leta 
vyskočila nad 3 percentá, v Česku sa 
odvážne blíži k 5, v Rusku dokonca 
k 7 percentám a má ambíciu ďa-
lej rásť. Živiť ju budú narastajúce 
ceny tovarov a služieb v kombinácii 
s ospalým rastom miezd.

Inak povedané, akákoľvek úlož-
ka úročená pod úrovňou inflácie 
je stratová. Bankové aj sporiace 
účty sú dnes z pohľadu zhodno-
covania vkladov out. Preto je po-
trebné zamyslieť sa, kam presme-
rovať finančné prostriedky, ktoré 
aktuálne nepotrebujeme na za-
bezpečenie chodu svojich životov 
a domácností.

Ak vám maklér, sprostredkovateľ, 
obchodný zástupca alebo finančný 
agent poradia investovanie, vedz-
te, že vás nechcú pripraviť o vaše 
peniaze. Práve naopak, v čase ne-
bezpečne stúpajúcej inflácie je to 

positive 
'f( 

Robte biznis, 
byrokraciu nechajte na nás. 

Softvér a služby pre finančný trh 
Váš partner pre digitálnu transformáciu 
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KRÁTKE SPRÁVY · Hovorí s vami chatbot · Chutné hypotéky · Koniec magnetických prúžkov na kartách Ženy sú vo financiách zodpovednejšie · Varšava ako finančné centrum · Obavy z inflácie · KRÁTKE SPRÁVY

ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH
Autor: Redakcia Financial Report

UniCredit Bank nasadila do praxe nový chatbot. 
Nielenže dokáže komunikovať, ale na rozdiel od 

svojich predchodcov vie aj analyzovať získané dáta. 
V súčasnosti ho využívajú na nábor nových pracovní-
kov do banky. Každému uchádzačovi o prácu vytvorí 
osobnostný profil. Dokáže totiž zistiť nielen to, čo 
kandidát vie, ale aj aký má potenciál, či zapadne do 
tímu, či bude vedieť manažovať... a ešte pri tom rozví-
ja aj vlastné schopnosti. Vďaka tomu ušetrí množstvo 
času svojim kolegom, ktorí sa zatiaľ môžu venovať 
iným činnostiam, takým, pri ktorých ich umelá inteli-
gencia nedokáže nahradiť.

Ženy síce zarábajú v priemere o pätinu menej ako 
muži, no na sporiacich účtoch majú nasporených 

približne o 8 % viac finančných prostriedkov ako 
ich silnejšie polovičky. Podľa prieskumu spoločnosti 
FinGo.sk majú v priemere na svojich sporiacich úč-
toch približne 2-tisíc eur, pričom mesačne dokážu dať 
bokom asi 185 eur. Najviac sporia ľudia vo veku 18 až 
35 rokov, a to v priemere 220 eur mesačne. Celkovo 
sú slovenské ženy pri míňaní konzervatívnejšie, nao-
pak, muži sú zase úspešnejší v investovaní. Majú totiž 
tendenciu vstupovať do rizikovejších aktív, kde majú 
možnosť väčšieho zisku. Ženy sú zase dôslednejšie 
a opatrnejšie.

Do likvidácie sa na Slovensku každoročne dostanú 
stovky spoločností. Od začiatku roka 2019 až do 

polovice tohto roka muselo tento proces podstú-
piť presne 1 881 firiem. Väčšinu z nich tvorili spo-
ločnosti s ručením obmedzeným. Najviac ich bolo 
v Bratislave a okolí, najmenej v Prešovskom kraji.  
Najkratšiu životnosť majú tie subjekty, ktoré na 
ňom pôsobili najkratšie. Príčinou je obyčajne nedo-
statok kapitálu alebo obchodných príležitostí v čase 
koronakrízy. Likvidácia firmy je pomerne náročný, 
drahý a zdĺhavý proces. Priemerná dĺžka likvidácie 
trvá približne 10 mesiacov.

Hoci sa podmienky na získanie hypotéky z roka na rok 
sprísňujú, a cena bývania neustále rastie, záujem 

o hypotekárne úvery stále trvá. Najčastejšie sú to úvery 
presahujúce 100-tisíc eur pri maximálne 30- až 40-roč-
nej splatnosti. Najčastejšími žiadateľmi o hypotekárny 
úver sú ľudia pracujúci na trvalý pracovný pomer, res-
pektíve s príjmom zo závislej činnosti. Doba praje aj re-
financovaniu úverov a vyskytujú sa prípady, keď je záu-
jem tiež o bezúčelové úvery. Kedysi populárne stavebné 
sporenie sa väčšinou využíva už len na prefinancovanie 
menších rekonštrukcií a dofinancovanie hypotekárneho 
úveru. Viac si prečítajte na stranách 28.-29.

Vedeli ste, že finančným centrom strednej Európy 
nie je Praha, Budapešť ani Bratislava, ale je ním  

Varšava? Potvrdil to prieskum CBRE, podľa ktorého 
je hlavné mesto Poľska investormi zameranými na 
realitný trh najpreferovanejším mestom stredoeu-
rópskeho regiónu. Dôvodov je hneď niekoľko. Je tu 
vyššia životná úroveň ako v Prahe. Zároveň tu v čase 
pandémie koronavírusu zaznamenali najnižší nárast 
nezamestnanosti. Spomedzi sledovaných miest vo 
Varšave najrýchlejšie rastú investície do adminis-
tratívnych budov a miestna burza obchoduje cenné 
papiere vo vyšších objemoch ako burzy v Prahe alebo 
Budapešti.    

Mastercard chce ako prvá kartová spoločnosť od roku  
 2024 začať upúšťať od magnetického prúžku na pla-

tobných kartách. V roku 2029 ho nebudú mať už žiadne 
novo vydané kreditné ani debetné karty spoločnosti. 
Odklon od magnetického prúžku je reakciou na meniace 
sa návyky spotrebiteľov aj na pokrok vo vývoji najmo-
dernejších technológií a s tým spojený klesajúci počet 
transakcií, ktoré sú s jeho pomocou autorizované. Medzi 
prvými krajinami, ktoré už nebudú využívať magnetic-
ký prúžok na kartách Mastercard, sú Slovensko a Česká 
republika. Dôvodom je, že patríme k svetovej špičke vo 
využívaní bezkontaktných technológií. 

UniCredit Bank nasadila chatbot s umelou inteligenciou, komunikuje aj analyzuje dáta

Ženy majú na svojich účtoch v priemere 2-tisíc eur, sporia si lepšie ako muži

Za viac ako dva roky skončilo v likvidácii takmer 2-tisíc firiem

Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie s dlhšou lehotou splatnosti

Investori sa zamerali na Varšavu, ktorá sa stala finančným centrom strednej Európy

Mastercard končí s magnetickými prúžkami na svojich kartách, zostanú len čipové

Foto: Shutterstock

Foto: Unsplash

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

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

365.bank
Transformácia Poštovej banky a 365.bank prináša zmeny aj na najvyšších 
pozíciách týchto finančných inštitúcií, ktoré si na trhu vymenili svoje po-
zície. Novým členom predstavenstva 365.bank sa stal Ladislav Korec, kto-
rý bude zodpovedný za oblasť financií, back office, ALM a M&A. V spoloč-
nosti pôsobí od roku 2015, naposledy na pozícii CFO. Počas tohtoročného 
leta sa 365.bank stala vlajkovou loďou bankovej skupiny, ktorej súčasťou 
je aj Poštová banka. Otvorila sieť pobočiek, ktoré omladila a rebrandovala. 
Rozširuje svoje produktové portfólio, ktoré dopĺňa napríklad o hypotekárny 
úver, sporenie do druhého piliera alebo investovanie.

Starbucks
Zmena nastala tiež na pozícii regionálneho riaditeľa Starbucks pre 
Slovensko a Českú republiku, keď Lukáša Porazila, ktorý sa posunul na 
miesto riaditeľa nemeckého trhu, vystriedal Grzegorz Kazmierczak. Nový 
muž vo vedení Starbucks má dlhoročné skúsenosti napríklad v rámci spo-
ločnosti AmRest. Pred 13 rokmi pôsobil ako vedúci smeny v Pizza Hut vo 
Vroclavi. V roku 2010 nastúpil do Starbucks ako asistent manažéra kaviar-
ne. Vypracoval sa na pozíciu manažéra a v roku 2015 sa presťahoval do 
Prahy, kde pôsobil na pozícii District Managera Starbucks. Na novej pozícii 
bude spravovať český aj slovenský trh.

Zväz obchodu SR  
Novou prezidentkou zväzu obchodu SR sa stala Nadežda Machútová. 
V minulosti takmer dve desaťročia, od roku 2001 do júla 2020, pôsobila 
ako ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie. Prvým vicepre-
zidentom zväzu aj naďalej zostáva Pavol Konštiak a viceprezidentmi sa 
stali Miroslav Labaš a Pavol Mikušiak.  Úlohou zväzu obchodu SR je po-
dieľať sa na formovaní podnikateľského prostredia v oblasti obchodu na 
Slovensku. V praxi to znamená prípravu a pripomienkovanie desiatok ná-
vrhov zákonov.

Partners Group SK
Líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania Partners Group 
SK bude mať nového šéfa. Na poste generálneho riaditeľa po takmer de-
siatich rokoch pôsobenia po vzájomnej dohode a zo zdravotných dôvodov 
skončil Juraj Juras. Naďalej však zostáva pôsobiť v štatutárnych orgá-
noch vybraných spoločností holdingu. Na pozícii ho ako zástupca gene-
rálneho riaditeľa nahradí Jozef Bartánus, ktorý vo firme pôsobí od jej 
vzniku, teda od roku 2007, a posledných 11 rokov zastával post riaditeľa 
pre vzdelávanie.

Ikea
David (Dave) McCabe sa stal novým generálnym riaditeľom Ikea v Českej 
republike, Maďarsku a na Slovensku. Vo funkcii vystriedal Mouniu El 
Hilali, ktorá tieto krajiny viedla tri roky, a ktorá v rámci spoločnosti Ingka 
Group nastúpi na pozíciu Market Operation Leader. V Ikea pracuje už viac 
ako štvrťstoročie. Pôsobil vo Veľkej Británii, Írsku, USA a v Kanade. Podľa 
jeho slov spoločnosť v našom regióne chce aj naďalej smerovať k ešte väč-
šej cenovej dostupnosti, prístupnosti a trvalej udržateľnosti. Len v minu-
lom roku v troch stredoeurópskych krajinách predala tovar za 810 milió-
nov eur a uspokojila viac ako 10 miliónov zákazníkov. 

Citibank
Citibank Europe vymenovala Branislava Sandtnera za nového generálne-
ho riaditeľa pre Slovenskú republiku. Na novej pozícii bude zodpovedný 
za vedenie spoločnosti na Slovensku a za jej ďalší rast v oblasti korporát-
neho bankovníctva. Nahradil Veroniku Špaňárovú, ktorá sa stala generál-
nou riaditeľkou Citi v Maďarsku. B. Sandtner bude zároveň pôsobiť aj ako 
Citi Treasury and Trade Solutions Head pre Českú republiku a Slovensko. 
V Citibank na Slovensku pôsobí od roku 1996. V roku 2010 sa stal riadite-
ľom TTS pre Slovensko a o šesť rokov nato sa jeho pôsobenie rozšírilo aj 
na Českú republiku. 

Teva Pharmaceuticals
Aj farmaceutická spoločnosť Teva Pharmaceuticals, ktorá je aktívna na 
60 trhoch a zamestnáva približne 40-tisíc zamestnancov, má nového ge-
nerálneho riaditeľa pre Česko a Slovensko. Po Juanovi Carlosovi Condém, 
ktorý viedol spoločnosť ostatných šesť rokov, sa do jej čela postavil 
Michael Schrewe. Vo firme pracuje už takmer dve desaťročia. Bol naprí-
klad riaditeľom pre plánovanie a monitoring, ale aj finančným riaditeľom 
vo Veľkej Británii a v Poľsku s pôsobnosťou pre región strednej a východ-
nej Európy.  

McDonald ś
Po siedmich rokoch dochádza k zmene na najvyššej pozícii spoločnosti 
McDonald´s na Slovensku a v Česku. Tomasza Rogacza na poste generál-
neho riaditeľa strieda Američan Dan Camp. V spoločnosti pôsobí už viac 
ako 30 rokov a doteraz pôsobil na trhu v USA. Z radového zamestnanca sa 
vypracoval až na supervízora a popredného manažéra spoločnosti. Prichádza 
z pozície Operations Officer pre juhozápadnú časť USA v rámci novovytvo-
reného Long Beach Field Office, kde bol zodpovedný napríklad za predaj 
a cash flow, riadenie prevádzky, franšízing a mal tiež na starosti partnerstvo 
s franšízantmi prevádzkujúcimi približne 650 reštaurácií.

Foto: 365.bank

Foto: Zväz obchodu SR

Foto: Ikea

Foto: Partners Group SK

Foto: McDonald´s

Foto: Citibank

Foto: Teva Pharmaceuticals

Foto: Starbucks
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ÚLOHOU DIGITÁLNEHO EURA   
NIE JE NAHRADIŤ FYZICKÉ PENIAZE

FINTECH · Cieľom je umožniť občanom aj firmám slobodnú voľbu a uľahčenie spôsobu platenia

Podľa slov prezidentky banky 
Christiny Lagardeovej sa počas tej-
to fázy príprav odborníci zamerajú 
na načrtnutie funkčného dizajnu 
digitálneho eura na základe po-
trieb jeho budúcich používateľov. 
Posúdia možnosti jeho používania 
tak, aby mohlo plniť úlohu bezrizi-
kovej, dostupnej a efektívnej formy 
peňazí centrálnej banky. 

Online platíme už teraz
V súčasnosti už platíme bankovými 
kartami, pomocou smartfónu, ho-
diniek alebo online prevodmi. Stále 
však manipulujeme peniazmi vyda-
nými centrálnou bankou. Hoci teda 
používame digitálne prostriedky 
na manipuláciu s financiami, o vy-
užívaní digitálnej meny ešte nemô-
že byť ani reči. Podľa informácie 
Národnej banky Slovenska existujú 
dva základné spôsoby, ako vytvoriť 
digitálnu menu:

1) Na báze digitálnych účtov, 
ktoré by mali všetci občania aj fir-
my zriadené v centrálnej banke. 
Zostatky na týchto účtoch by už 
nepredstavovali fyzické, ale digi-
tálne peniaze. 

2) Na báze kryptografických 
peňazí, ktoré by technologicky 
fungovali podobne ako súčasné 

Čo nám to prinesie?
„Digitalizácia zasahuje do všetkých 
oblastí nášho života. Čoraz častej-
šie nakupujeme digitálne a online, 
úloha hotovosti ako platobného 
prostriedku klesá. To prináša dô-
ležité výhody, ako sú pohodlie, 
rýchlosť a efektivita,“ vymenúva 
člen výkonnej rady Európskej cen-
trálnej banky (ECB) Fabio Panetta. 
Vzhľadom na prebiehajúcu digitál-
nu transformáciu, ktorá má poten-
ciál transformovať platobný styk 
a dokonca celý finančný systém, 
musia byť centrálne banky podľa 
neho odvážne a držať krok s tem-
pom zmien. 

Aj preto sa rada guvernérov Európ-
skej centrálnej banky rozhodla 
formálne spustiť projekt s cieľom 
pripraviť sa na možné vydanie 
digitálneho eura. ECB približne 
pred dvomi mesiacmi odštartovala 
dvojročnú výskumnú fázu projektu. 

Vstupujeme do éry digitálnych peňazí. Podobne ako v minulosti 
komoditné alebo reprezentatívne peniaze, aj tieto vznikajú 
v reakcii na zmeny v spoločnosti a technológiách. Sú síce 

„dielom doby“, no mnohí ľudia zatiaľ vôbec netušia, prečo 
vôbec sú na programe dňa, ako budú fungovať a na čo sa 

vlastne majú v súvislosti s ich príchodom pripraviť. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Dôležité výhody sú 
pohodlie, rýchlosť  

a efektivita.

Digitálne euro bude 
služba občanovi, nie 

povinnosť využívať ho 
za každú cenu. 

Klasické peniaze 
nemôžu ohroziť 

kyberútoky.

Na vydanie 
digitálneho eura 
neexistujú žiadne 

zásadné technologické 
obmedzenia.

Odborníci na financie pred-
pokladajú, že online platby 
a neskôr digitálna mena pre-
vládnu na finančných trhoch. 
Nie však natoľko, aby rýchlo 
a hlavne úplne vytlačili pou-
žívanie papierových peňazí. 
Fyzické peniaze pre mnohých 
ľudí, najmä pre tých, ktorí 
nemajú prístup k moderným 
finančným technológiám, 
predstavujú istotu a stále 
bezpečné riešenie. Navyše 
ich nemôžu ohroziť kyberú-
toky. Očakáva sa, že klasické 
peniaze by zostali v obehu aj 
po zavedení digitálnej meny. 
Skôr sa predpokladá, že pa-
pierové bankovky nahradí iný, 
odolnejší materiál, napríklad 
polyméry.

Najbližšie k uvedeniu digitál-
nej meny do praxe má zrejme 
Čína. Digitálny jüan tu vyví-
jajú už niekoľko rokov. Jeho 
silnou stránkou zrejme bude 
bezpečnosť. V Číne totiž svoj 
digitálny jüan držia silno 
centralizovaný. Výsledkom 
je, že jeho hodnota, na roz-
diel od bežných kryptomien, 
nekolíše, ale je stabilná. Jeho 
testovanie by malo vyvrcholiť 
počas budúcoročných zim-
ných olympijských hier, kto-
ré sa uskutočnia v Pekingu. 
Mierne pozadu s vývojom 
digitálneho dolára sú v USA. 
Zatiaľ len zbierajú spätnú 
väzbu o potenciálnych nákla-
doch, výhodách aj samotnom 
dizajne meny. 

Papierové peniaze  
rýchlo nezaniknú

Nielen Európska únia, 
ale aj Čína a USA

tohto projektu, alebo nie. Ak dá 
projektu zelenú, začne sa s testo-
vaním možných riešení v spolu-
práci s bankami a fintech spoloč-
nosťami schopnými poskytovať 
finančné technológie a platobné 
služby. Podľa informácií ECB do-
teraz vykonaná experimentálna 
práca ukázala, že na vydanie digi-
tálneho eura neexistujú žiadne zá-
sadné technologické obmedzenia. 
Dokonca sa núka hneď niekoľko 
spôsobov, akými by sa realizácia 
projektu, respektíve jeho naprojek-
tovanie dalo uskutočniť. 

kryptomeny (bitcoin, ethereum, 
cardano, litecoin, tether, ripple 
a niekoľko tisíc ďalších). Centrálna 
banka by každému občanovi či fir-
me vygenerovala unikátne tokeny, 
ktoré by registrovala v účtovnej 
knihe. Na rozdiel od dnešných 
kryptomien by kryptografické pe-
niaze boli oficiálnym platidlom 
a o účtovné knihy by sa starali 
sprostredkovatelia. 

Ochrana súkromia a dôvera
Plánovanie príchodu digitálnej 
meny u časti populácie vyvoláva 
obavy. Niektorých ľaká prílišná 
abstraktnosť a zdanlivá zložitosť 
systému. Ďalších znepokojuje, ako 
dokážu centrálne banky zachovať 
bezpečnosť digitálnych peňazí 
na účtoch svojich klientov a tiež 
prípadné kolísanie meny, ktoré-
ho sme dennodenne svedkami 

u bežných kryptomien. „Úlohou 
digitálneho eura nie je nahradiť 
finančnú hotovosť, ale vhodne ju 
dopĺňať. Eurosystém bude naďalej 
zaisťovať, aby všetci mali prístup 
aj k hotovosti, a to v celej euro-
zóne. Digitálne euro bude posky-
tovať dodatočnú voľbu v spôsobe 
platby a uľahčenie jej vykonáva-
nia,“ vysvetľuje Ch. Lagardeová.

Podľa jej slov by malo pomôcť vy-
rovnať sa aj so situáciami, v kto-
rých ľudia už neuprednostňujú 
hotovosť. Zdôrazňuje tiež, že kľú-
čovou prioritou bude ochrana sú-
kromia tak, aby si digitálne euro 
udržalo dôveru v platby aj v di-
gitálnom veku. Ako nedávno po-
znamenal viceguvernér Národnej 
banky Slovenska Ľudovít Ódor, ak 
sa podarí zaviesť digitálne euro, 
bude to služba, nie povinnosť. 
Potom už bude len na občanovi 
alebo na firme, či túto možnosť 
využije, alebo nie. 

Existuje viacero spôsobov 
Aktuálne teda prebieha výskumná 
fáza projektu digitálneho eura, 
ktorá potrvá do júla 2023. Keď sa 
skončí, Európska centrálna banka 
sa rozhodne, či spustí realizáciu 

Cieľom je umožniť občanom aj firmám slobodnú voľbu a uľahčenie spôsobu platenia ·  FINTECH
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VYSKLADAJTE SI BENEFITY 
PRE SEBA AJ CELÚ RODINU

Pridajte sa k nám a od nového 
roka môžete využívať:

OČNÝ BALÍK 

V HODNOTE 

150 €
PRÍSPEVOK 

NA ZUBY AŽ 

150 €
NEOBMEDZENÉ 

DOPLATKY 

ZA LIEKY PRE DETI

Kúsok po kúsku meníme 
životy k lepšiemu

INFLAČNÝ ŠOK: EKONOMIKY  
ZÁPASIA S ČERVENÝMI ČÍSLAMI

Je to horšie ako očakávali
Horšia situácia ako na Slovensku je 
aktuálne v Česku. Cenová hladina tu 
v auguste stúpla na 4,1 %, čo je najviac 
za posledných 13 rokov. Českí ekonó-
movia predpokladajú, že prudké zdra-
žovanie súvisí s pumpovaním peňazí 
do ekonomiky počas razantného ná-
stupu pandémie koronavírusu, ktorá 
vyvolala prudké zníženie výrobných 
kapacít. Zároveň tiež poukazujú na to, 
že problémom je takzvaná jadrová in-
flácia, teda inflácia očistená o cenovo 
kolísavejšie položky, ako sú napríklad 
potraviny alebo energie. Práve táto 
jadrová inflácia je v krajine najvyššia 
od 90. rokov minulého storočia.

Nad priemerom eurozóny
Priemerná inflácia v krajinách euro-
zóny vystúpila na 3 %. Je to o celý 
percentuálny bod viac, ako je želaná 
a dlhodobo tolerovateľná 2-percent-
ná hranica. Slovenská republika 
patrí k tým krajinám, v ktorých je 
inflácia vyššia ako priemer eurozó-
ny. V auguste ceny tovarov a služieb 
„vyskočili“ medziročne na 3,8 %. 
Najviac zdraželi pohonné látky, ta-
bak a bývanie. Priplatili sme si aj za 
niektoré základné druhy potravín, 
ako napríklad zeleninu, chlieb, mäso, 
mliečne výrobky a vajcia. Takto dra-
ho sme na Slovensku nemali počas 
posledných deviatich rokov. 

Po zverejnení pravidelných mesačných údajov o náraste spotrebiteľských cien 
tovarov a služieb niektoré krajiny zachvátila inflačná panika. Štáty, ktorých 

ekonomika je naviazaná na spoločnú európsku menu, sa budú spoliehať na politiku 
Európskej centrálnej banky udržiavania nízkych základných úrokových sadzieb. 

Niektoré ďalšie krajiny si, naopak, zvolili opačnú cestu zvyšovania sadzieb.

Autor: Robert Juriš

Ako sú na tom iné krajiny
Ešte horšia situácia ako v Českej re-
publike panuje v Rusku. Ruská cen-
trálna banka zvýšila sadzby o ďal-
ších 25 bázických bodov na úroveň 
6,75 %. Bolo to už piate zvýšenie 
úrokových sadzieb za sebou. Banka 
sa tak snaží bojovať s infláciou, kto-
rá sa nachádza na svojich päťroč-
ných maximách. Jej úroveň v au-
guste dosiahla alarmujúcich 6,7 %. 
Vysoká inflácia je aj v USA, aktuál-
ne 5,3 %. V rámci eurozóny regis-
trujú najvyšší index spotrebiteľ-
ských cien v pobaltských krajinách 
– v Estónsku a Litve na úrovni 5 % 
a potom v Belgicku (4,7 %). Najnižší 
je na Malte (0,4 %), v Grécku (1,2 %) 
a Portugalsku, (1,3 %).

FINANCIE · Európska centrálna banka sa rozhodla, že podrží základné úrokové sadzby na nízkej úrovni

Predpokladá sa, že Česká ná-
rodná banka na situáciu zare-
aguje ďalším zvyšovaním zá-
kladných úrokových sadzieb. 
Naopak, Európska centrálna 
banka (ECB) prostredníctvom 
Rady guvernérov už deklaro-
vala, že neplánuje zvyšovať 
základné úrokové sadzby, a to 
ani v prípade, ak by inflácia 
v eurozóne zásadne vystúpila 
nad úroveň želaných 2 %, čo 
sa vlastne už stalo.

Česko zvýši úrokové 
sadzby, ECB nie

Index spotrebiteľských cien v eurozóne (august 2021)

Zdroj: Eurostat
543210
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BUDÚCNOSŤ INVESTOVANIA:  
VĎAKA UMELEJ INTELIGENCII  

A ĽAHKEJ DOSTUPNOSTI  
SA MENÍ NA HRU

INVESTOVANIE · Trendom je digitálna transformácia, rast ESG investovania a zvyšovanie počtu retailových investorov

odvetví znamenajú, že sektor musí 
rýchlo reagovať a vyvíjať sa. V bu-
dúcnosti podľa ratingovej agentúry 
Moody’s bude dominovať nerov-
nomerný rast odvetvia, agresívne 
zvyšovanie predaja a nevyhnutné 
prispôsobenie sa firiem digitálne-
mu svetu. Správcovia aktív, ktorí 
sú pripravení na budúcnosť, budú 

musieť rýchlo reagovať na signály 
trhu a snažiť sa o to, aby využili 
každú príležitosť, ktorá sa objaví. 
Budúci úspech bude možné dosiah-
nuť len v spojení so zákazníkmi, 
s dynamikou trhu, so zamestnan-
cami a zároveň zostať zosúladený 
v rámci hierarchie spoločnosti.

Všetky tieto skutočnosti svedčia 
o tom, že investovanie ako také 

prechádza čoraz väčšími zmena-
mi. Tieto zmeny vidieť hlavne na 
rozširujúcej sa základni malých 
investorov. Čoraz nižšie poplatky 
a rozmach fintechov im umožňujú 
investovať za zlomok cien, ktoré 
trh vyžadoval v minulosti. Okrem 
toho nárast popularity umelej in-
teligencie a snaha o preferovanie 
udržateľných investícií tlačia čoraz 
viac na zmenu zaužívaných postu-
pov v tomto odvetví. My sme si pre 
vás pripravili zhrnutie tých najdô-
ležitejších zmien, ktoré majú v in-
vestovaní nastať do roku 2030.

Pandémia urýchlila zmeny
Investičný sektor prechádza kľú-
čovým obdobím zmien a náročné 
obdobie len zosilnilo konkurenč-
né tlaky. Oslabené finančné pro-
striedky v kombinácii s meniacimi 
sa očakávaniami zákazníkov, zvý-
šenou konkurenciou zo strany di-
gitálnych fintechov, sprísňovaním 
právnych predpisov a potrebou 
digitálnej transformácie v celom 

„Vidím budúcnosť investovania 
poháňanú diferenciáciou investo-
rov a uvoľňovaním čoraz väčšieho 
množstva finančných prostriedkov. 
Moderné technológie, ako block-
chain, poskytujú prostriedky pre 
rozvoj digitálnych cenných papie-
rov. Okrem toho existujú čoraz 
väčšie tlaky na alternatívne finan-
covanie a podporu retailových in-
vestícií. Vidím viac individuálnych 
investorov, ktorí sa budú zúčast-
ňovať aktivít na trhu,“ uvádza pre 
portál DisruptorDaily prezident 
spoločnosti Kepler Finance Ruslan 
Gavrilyuk.

Aj ratingová agentúra Moody’s na-
črtla niekoľko kľúčových trendov, 
ktoré sa podľa všetkého majú for-
movať v krátkodobom aj dlhodo-
bom horizonte. Stalo sa tak v rámci 
ročného preskúmania správy aktív 
spoločnosti, ktoré pojednávalo 
o trendoch do roku 2030. Podľa 
nej budú dominovať hlavne tieto 
témy: digitálna transformácia, rast 
ESG investovania a rastúca sila re-
tailových investorov.

Zatiaľ čo v mesiacoch nasledujúcich po vypuknutí pandémie koronavírusu 
vzrástla nezamestnanosť a globálna ekonomika skolabovala, stala sa zvláštna 

vec – Wall Street prudko vzrástol. Akciové trhy zaznamenali rekordné 
úrovne, relatívne nové triedy aktív, akými sú kryptomeny, dosiahli historické 

maximá a retailoví investori začali bojovať s hedžovými fondmi.

Autor: Dominik Horváth, Foto: Shutterstock

nových, veľkých i malých noviniek. 
Použitie AI na spracovanie týchto 
údajov umožní investorom mať 
to najlepšie z oboch svetov, a teda 
využiť bezkonkurenčnú schop-
nosť počítačov analyzovať už nie-
len čísla, ale aj ľudské poznatky 
a znalosti prostredníctvom hlbo-
kého strojového učenia,“ povedal 
pre portál DisruptorDaily gene-
rálny riaditeľ spoločnosti I Know 
First Forecasting Yaron Golgher. 
Pretože umelá inteligencia vyko-
náva prácu s dokonalou spoľahli-
vosťou a nekonečnou možnosťou 
opakovaní, existuje množstvo 

Trendom je digitálna transformácia, rast ESG investovania a zvyšovanie počtu retailových investorov · INVESTOVANIE

Nahradí investora  
umelá inteligencia?
To, že mnohé investičné spoloč-
nosti a fondy už roky používajú 
pokročilé algoritmické procesy 
a umelú inteligenciu (AI), nie je 
žiadna novinka. No s rozmachom 
hlbokého strojového učenia (deep 
machine learning) sa investičné 
spoločnosti čoraz častejšie zaobe-
rajú analýzou a autonómnymi po-
čítačovými operáciami na vyššej 
úrovni. Okrem trendov v číslach 
môže táto technológia analyzovať 
viac neštruktúrovaných údajov, 

ako sú napríklad spravodajské 
články, výročné správy spoločností 
a príspevky na sociálnych médiách, 
čo umožní investorom získať širší 
prehľad. Umelá inteligencia bude 
postupne hrať čoraz väčšiu úlohu 
pri kritickom hodnotení ľudských 
rozhodnutí v rámci investovania. 
Podľa Moody’s pôjde o zefektív-
nenú schopnosť predpovedať, čo 
sa stane, a vylepší to postup pre fi-
nančné prognózy. Toto je zlepšenie 
v súčasnosti ešte stále priveľmi ma-
nuálneho procesu, ktorý trpí pod 
vplyvom subjektívneho ľudského 
úsudku.

Ako len skombinovať  
počítače s ľuďmi
„Budúcnosť investovania vidím 
ako  s úl ad  me dzi  manaž ér mi 
portfólia a nástrojmi umelej in-
teligencie. Keďže množstvo úda-
jov, ktoré generujeme, každým 
dňom narastá, pre ľudí je ťažké 
udržať krok a monitorovať tisíce 

Zmeny je vidieť 
najmä v rozširujúcej 
sa základni malých 

investorov.

Blockchain poskytne 
prostriedky pre rozvoj 
digitálnych cenných 

papierov.

Z dlhodobého hľadiska 
sa zatiaľ nikomu 
nepodarilo nájsť 

magickú formulku trhu. 
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agentúra Moody’s vo svojej pred-
povedi. Odporcovia tohto inves-
tičného prístupu mu vyčítajú 
hlavne vysokú úroveň subjektivi-
ty. Napríklad každý investor (ale-
bo portfólio manažér) sa musí 
rozhodnúť, aké dôležité sú envi-
ronmentálne, sociálne a vládne 
faktory vo vzájomnom vzťahu. 

Možno majú všetky tri kategórie 
rovnakú váhu a možno je jedna 
podstatne dôležitejšia ako zvyš-
né dve. Podporovatelia ESG, nao-
pak, tvrdia, že nejde len o pokus 
„robiť dobro“ pri investovaní. Je 
to stratégia navrhnutá tak, aby 
prekonala trh. Stratégia ESG verí, 

nových štúdií, ktoré predpoklada-
jú, že pracovná sila bude do znač-
nej miery nahradená kognitívnou 
technológiou. 

Mohla by však umelá inteligencia 
vytesniť investičných manažérov? 
To si väčšina odborníkov nemys-
lí. Ak by aj bola AI v investovaní 
dokonale úspešná, stále bude po-
trebovať ľudí. Za celú históriu in-
vestovania sa niekoľkokrát stalo, 
že sa určitá spoločnosť alebo indi-
viduálny investor snažili obchodo-
vať výhradne s pomocou určitého 
algoritmu alebo technológie. Z dl-
hodobého hľadiska sa však zatiaľ 
nikomu nepodarilo nájsť „magickú 
formulku trhu“, ktorá by dokázala 
predpovedať každý jeho výkyv. To, 
že v budúcnosti bude umelá inte-
ligencia napomáhať rozhodovaniu 
sa investorov je skoro isté, ale in-
vestičné rozhodnutia budú stále 
do značnej miery závisieť od indi-
viduálneho úsudku a dlhoročných 
skúseností, podobne ako za posled-
ných 100 rokov.

Udržateľné ESG investovanie
Ďalším významným prvkom in-
vestovania budúcnosti by malo 
byť ESG investovanie. Skratka 
ESG (Environmental, Social and 
Corporal Governance), teda envi-
ronmentálne, sociálne a podniko-
vé riadenie, sa často používa ako 
univerzálny termín pre pomeno-
vanie udržateľného investova-
nia. Inými slovami ide o zoznam 
„pravidiel“, podľa ktorých sa ze-
lení investori snažia investovať 
len do spoločností, ktoré spĺňa-
jú tieto štandardy. „Podiel spra-
vovaných aktív ESG je malý, ale 
potenciál rastu je veľký,“ uvádza 

že vplyv na životné prostredie, 
sociálne postupy a riadenie bude 
mať v skutočnosti dlhodobý vplyv 
na výkonnosť našej spoločnos-
ti a podporovanie udržateľnosti 
v dlhodobom časovom horizonte 
prinesie nadštandardný výnos. 

„Budúcnosť investovania vidím 
v existencii maklérskej spoločnos-
ti zameranej na všetky druhy ak-
tív. Investori budú čoskoro môcť 
priamo investovať do diverzifiko-
vanej alokácie aktív, vrátane akcií 
spoločností, dlhopisov a dokonca 
kryptomien, ktoré sú prispôso-
bené im vlastným individuálnym 
preferenciám, a to všetko za zlo-
mok ceny. Investori budú môcť tiež 
obísť správcov investičných fondov 
a ETF fondov (a s nimi spojené 
poplatky za správu), aby investo-
vali priamo do príležitostí, ktoré 
najlepšie zodpovedajú ich indivi-
duálnym investičným a environ-
mentálnym, sociálnym a riadiacim 
preferenciám,“ uvádza generálny 
riaditeľ spoločnosti Vestive Mik 
Breiterman-Loader.

Sú v nich bilióny dolárov
Dôveryhodnosť ESG bola posil-
nená masívnym prílevom fondov 
zameraných na stratégie ESG. 
Fondy, ktoré používajú metodiky 
ESG, držia jednu tretinu všetkých 
aktív v Amerike, čo je približne 
17 biliónov dolárov. Celosvetovo 
je tento údaj oveľa vyšší, približne 
37,8 bilióna dolárov. Očakáva sa, 
že fondy ESG na celom svete budú 
do roku 2025 pokračovať v raste 
na približne 53 biliónov dolárov. 
K hnutiu sa pridávajú aj najväč-
šie investičné spoločnosti sveta, 

kapitálu spôsobujú technologický 
rozmach,“ hovorí výkonný ria-
diteľ Centra pre správu majetku 
Richarda Maya Rodney Sullivan. 
Na Wall Street okrem toho dlhý 
čas existoval tlak na znižovanie 
obchodných nákladov. Z historic-
kého hľadiska majú nízke poplatky 
začiatok u investičnej spoločnosti 
Vanguard, ktorá v 70. rokoch minu-
lého storočia zaviedla investovanie 
do podielových fondov s nízkymi 
nákladmi. 

Mnoho brokerov teraz ponúka 
svojim zákazníkom obchodovanie 
s nulovými alebo takmer nulový-
mi nákladmi. Všeobecne platí, že 
tento jav bol pre investorov dobrý, 
prinajmenšom do doby pandémie. 
Investovanie s nulovými nákladmi 
však viedlo k tomu, čo Sullivan na-
zýva „gamifikáciou“ investovania. 
„Niektorí ľudia to považujú za hru 
a investujú na základe tušenia ale-
bo toho, čo hovorí priateľ,“ vysvet-
ľuje odborník. To sa však úplne líši 
od tradičného investovania, ktoré 
zahŕňa dlhodobý proces získava-
nia potenciálnych ziskov z trhu. 
Sullivan sa podobne ako mnoho 
ďalších odborníkov obáva, že níz-
ke náklady nalákajú jednotlivcov 
na časté obchodovanie, kvôli čomu 
niektorí naivní investori nako-
niec zaznamenajú bolestné straty. 
„Gamifikácia mení investovanie. 
Je to len obyčajný hazard, ktorý 
však vyzerá, že tu s nami zostane 
aj v budúcnosti,“ hovorí.

ako BlackRock, Vanguard a State 
Street, ktoré sa zaviazali využiť 
svoj vplyv na korporácie, aby ich 
prinútili zverejňovať ESG infor-
mácie a pôsobiť ako pozitívna 
sila pre spoločnosť. V budúcnosti 
budú investori musieť pochopiť 
nový súbor metrík, ktoré pomôžu 
merať, a na ich základe posudzo-
vať, ktoré spoločnosti vo svojich 
snahách o ESG dosahujú dobré vý-
sledky, a ktoré nie. „Čo znamenajú 
tieto nové údaje, ešte nevieme, ale 
určite prinesú do odvetvia nové 
výzvy, ktoré budú musieť investori 
brať na vedomie,“ hovorí odborník 
na ESG, profesor Pedro Matos.

Investovanie ako hra
Ďalším fenoménom, ktorý vznikol 
ako priamy následok pandémie, je 
rozmach retailových investorov. 
V Amerike dostala väčšina dospelej 
populácie v rámci pandemických 
balíčkov slušné peniaze a množ-
stvo z nich sa ich rozhodlo inves-
tovať priamo na akciových trhoch. 
Lacné peniaze však len zriedkavo 
nevyvolajú neočakávané následky. 
V tomto prípade sa zdá, že vznik-
lo to, čo mnohí odborníci nazývajú 
ako „Robinhood-GameStop efekt“. 
„V investičnej oblasti budeme prav-
depodobne pozorovať expanziu 
trhu až na dno zákazníckej pyra-
mídy. Kým privátni bankári váhajú, 
či obslúžia zákazníkov s menej ako 
jedným miliónom dolárov, finte-
chy znížili prah na niekoľko tisíc 
dolárov, a aplikácie išli ešte nižšie. 
Tento trend umožňuje neustá-
ly pokles nákladov na IT, vysokú 
škálovateľnosť nových technológií 
a nižšie obstarávacie náklady na 
digitálne kanály,“ myslí si finanč-
ný riaditeľ spoločnosti Spirit Asset 
Management Damien Cabadi.

Po GameStope prišli na rad desiat-
ky iných akcií, akými boli napríklad 
sieť kín AMC alebo výrobca telefó-
nov Nokia. Postup retailu bol vždy 
rovnaký. Vo veľkom nakúpiť akcie, 
v ktorých mali fondy uzatvorené 
krátke pozície, a držať ich, až kým 
boli fondy nútené tieto pozície za-
vrieť, čo vystrelilo ceny ešte vyš-
šie. „Nízke náklady na používanie 

Investovanie 
s nulovými nákladmi 

viedlo ku „gamifikácii“ 
investovania. 

Na začiatku roku 2021 sa 
skupina retailových investo-
rov, ktorí do veľkej miery 
investovali pomocou online 
makléra Robinhood, koordi-
novala prostredníctvom plat-
foriem sociálnych médií, ako 
je Reddit, na nákup akcií kra-
chujúceho maloobchodného 
predajcu videohier GameStop. 
Keď sa cena akcií vystrelila, 
utrpeli hedžové fondy, ktoré 
stavili na pokles ceny akcií, 
vážne straty. Aj keď si sotva 
niekto myslel, že retailoví 
investori niekedy môžu po-
raziť hedžové fondy, táto de-
monštrácia bola dostatočne 
skutočná na to, aby vymazala 
miliardové pozície fondov.

Environmentálna časť ESG 
hodnotí vplyv spoločnosti na 
životné prostredie. To môže 
zahŕňať minimalizovanie vy-
produkovaných uhlíkových 
emisií, hodnotenie postupov 
nakladania s vodou alebo od-
padom, vplyv na odlesňovanie 
alebo biodiverzitu, energetickú 
účinnosť a tak ďalej. Sociálna 
časť ESG hodnotí obchodné 
vzťahy spoločnosti. Patrí sem 
rozmanitosť (napríklad po-
hlavie a etnická príslušnosť), 
postupy na ochranu spotrebi-
teľa, pracovné normy, normy 
na ochranu údajov, rešpekto-
vanie náboženského presved-
čenia, normy v oblasti zdra-
via zamestnancov a vplyv na 
miestne komunity. Časť pod-
nikového riadenia ESG skúma 
morálne aspekty spoločnosti. 
To môže zahŕňať hodnotenie 
etiky v podnikaní, správanie 
narúšajúce hospodársku súťaž, 
korupciu, daňové úniky, štruk-
túru manažmentu, lobistické 
postupy a transparentnosť voči 
zainteresovaným stranám.

Robinhood: Skupina 
retailových investorov 
porazila hedžové fondy

ESG: Vplyv na životné 
prostredie, ale aj  
etiku v podnikaní 

ESG investičná stratégia 
je navrhnutá tak,  

aby prekonala trh. 

Očakáva sa expanzia 
trhu až na dno 

zákazníckej pyramídy. 

Investičná pyramída

INVESTOVANIE · Trendom je digitálna transformácia, rast ESG investovania a zvyšovanie počtu retailových investorov Trendom je digitálna transformácia, rast ESG investovania a zvyšovanie počtu retailových investorov · INVESTOVANIE
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MAREK CHRASTINA:  
PRI INVESTOVANÍ NIKDY 

NEDOSIAHNETE 100-PERCENTNÚ 
ÚSPEŠNOSŤ. POINTOU JE, ABY ZISKY 

PREVÝŠILI STRATY

LÍDRI · Najčastejšou príčinou veľkých strát je prirodzená chamtivosť alebo neznalosť obchodného rizika

obchodovať a získať skúsenosti, to 
si vyžaduje vynaloženie množstva 
úsilia a času. 

Je vôbec ešte potrebné poznať 
základné pravidlá investovania, 
keď to najlepšie riešenie vám 
po zadaní vstupných dát aj tak 
vyhodnotí počítač?
Určite áno. Počítač je potrebné 
chápať ako nástroj, ktorý síce vie 
spracúvať veľké množstvo dát, no to, 
čo má vlastne rátať a čo je podstatné, 
o tom tak či tak rozhoduje človek.

Čo presne si má laik predstaviť, 
ak hovoríme o investičnom 
algoritme?
Keď to zjednoduším, môžeme si to 
predstaviť ako súbor naprogramo-
vaných pravidiel, kedy, pri splnení 
akých podmienok a do čoho in-
vestovať, či s akým veľkým kapitá-
lom, a na druhej strane, kedy daný 
obchod alebo investíciu opustiť. 
Želaným výsledkom je, samozrejme, 
dlhodobá ziskovosť.

Počítač je len nástroj

Čo všetko potrebujú súčasní 
investori, respektíve obchodníci, 
na to, aby boli úspešní? 
Myslím si, že bez ohľadu na dobu, 
to podstatné sa nemení. Nesmie 
chýbať know-how a sedliacky ro-
zum, disciplína, schopnosť podstú-
piť rozumné a zmysluplné riziko, 
a vhodne sa diverzifikovať. Na roz-
diel od minulosti sú však náklady 
na vstup do tohto biznisu v súčas-
nosti na mnohých trhoch také níz-
ke, že obchodovať alebo investovať 
môže naozaj úplne každý. Ak však 
chceme hovoriť o úspešnom bizni-
se, to je niečo úplne iné. Naučiť sa 

Čo presne musí ovládať súčasný 
investor, respektíve obchodník, 
aby mu dobre poslúžil takýto 
sofistikovaný nástroj?
Napadá mi príslovie o ohni, ktorý 
je dobrý sluha, ale zlý pán. To platí 
aj tu, ak neviete, čo robíte, rýchlo 
sa spálite. Na obchodný algoritmus 
sa treba pozerať ako na nástroj po-
užívaný na istý účel a v určitom pro-
stredí. Potrebné znalosti sa rôznia 
podľa toho, či ho používa obchod-
ník – trader, ktorý aktívne obchodu-
je, alebo investor – človek hľadajúci 
možnosti zhodnotenia kapitálu bez 
toho, aby sa k tomu fyzicky pričinil. 
Určite však v oboch prípadoch tre-
ba poznať prostredie, presnejšie trh, 
možnosti aj možné riziká.

Potrebné je správne nastave-
nie obchodného rizika

Ak má niekto k dispozícii 
investorský algoritmus, stačí 
mu, ak sa naň spoľahne, 
má vystarané a nemusí sa 

Kedysi v investorskom praveku stačilo poznať jedinú kľúčovú informáciu, 
a o obchodný biznis bolo postarané. Neskôr bolo dôležité túto 

informáciu vedieť prv, ako sa k nej dostala konkurencia. Potom počet 
kľúčových faktorov pribúdal, k slovu sa dostali analýzy a v poslednom 

čase aj algoritmy. My sa teraz pozhovárame s tvorcom takýchto 
algoritmov, s finančníkom a investorom Marekom Chrastinom.  

Zhováral sa: Robert Juriš, Foto: archív Mareka Chrastinu

O tom podstatnom 
tak či tak 

rozhoduje človek.

Vlastné skúsenosti

Vhupli sme do témy rovnými 
nohami, ale čitateľ by sa 
možno rád dozvedel aj niečo 
z vašej minulosti. Aká bola 
vaša prvá, respektíve zásadná 
skúsenosť s investovaním? 
Bola dobrá, alebo, naopak, 
sa spája s neúspechom, a teda 
bola pre vás poučná?
Snažím sa neustále učiť a poučiť sa 
z každej jednej skúsenosti, ktorú zís-
kavam. Zásadným určite bolo to, že 

zaťažovať detailmi, alebo 
práve naopak, ako sa hovorí – 
diabol sa ukrýva v detailoch? 
Každá technológia, ako aj jej ergo-
nómia, sa vyvíja v čase. V súčas-
nosti existujú brokeri, respektíve 
provideri, cez ktorých sa dá zapojiť 
a využívať na vlastnom obchodnom 
účte obchodný systém alebo port-
fólio tretej strany. To, čo však po-
trebuje každý investor vyriešiť na 
svojej strane, je nastavenie obchod-
ného rizika, čo je vďaka prirodzenej 
chamtivosti alebo neznalosti jedna 
z najčastejších príčin veľkých strát, 
a tiež kvalita a spoľahlivosť takto 
ponúkaných algoritmov. 

Na trhu je stále veľmi veľa podvod-
ných alebo v reálnych trhových pod-
mienkach nefunkčných systémov, 
pretože vytvorenie krásne vyzerajú-
cej simulovanej minulej výkonnosti 
je technicky veľmi jednoduché. To 
však nezaručuje schopnosť fungo-
vania aj do budúcnosti. Samozrejme, 
obe tieto nástrahy sú riešiteľné. Už 
existujú firmy, ktoré pre investorov 
zabezpečia aj risk manažment – či 
už formou jeho algoritmického na-
stavenia, alebo prostredníctvom 
odborníka, ktorý ho nastaví a ná-
sledne naň dohliadne. A pri výbere 
algoritmu je najjednoduchšie, v prí-
pade, že investor nevie z odborného 
hľadiska posúdiť robustnosť a kva-
litu daného systému, vyžadovať od 
providera prinajmenšom „skin in 
the game“ (aby išiel s kožou na trh 
– pozn. red.), alebo výsledky reálne-
ho obchodovania za určité časové 
obdobie.

Koľkými premennými 
potrebujete nakŕmiť program, 

Želaným výsledkom je, 
samozrejme,  

dlhodobá ziskovosť.

aby vám stanovil čo najpresnejšiu 
stratégiu alebo riešenie? 
Sú rôzne typy algoritmov. Od veľmi 
jednoduchých až po veľmi komplex-
né. Pri mojich systémoch platí, že 
v jednoduchosti je krása. Robustné 
stratégie sú zvyčajne tie najjedno-
duchšie. Ak to mám kvantifikovať, 
tak jedna až dve vstupné a jedna až 
dve výstupné podmienky, a v rám-
ci toho minimum optimalizačných 
parametrov. Keďže sa hýbeme vo 
sférach pravdepodobností, presnosť 
nie je relevantný parameter. 
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Ako teda získať z dvoch  
svetov to najlepšie?
Vyzerá to tak, že odpoveďou je do 
určitej miery umelá inteligencia 
(AI). Podarilo sa jej zdolať už aj 
najvýkonnejší šachový počítač. Zo 
100 partií neprehrala ani jednu, aj 
keď vyhrala len tuším 28 z nich. 
Z analýzy hier vyplynulo, že použí-
vala nekonvenčné spôsoby riešenia 
problémov. Potrebné je však zobrať 
do úvahy, že kým šach je štruktú-
rovaná hra s jasnými pravidlami 
a jasným ohraničením hracej plo-
chy, trh je prostredím neistoty 
a prakticky bez mantinelov. Je to 
síce významný rozdiel, no myslím 
si, že napriek tomu bude umelá 

inteligencia hrať významnú úlohu 
v oblasti tradingu aj investovania. 

Trh má vždy pravdu

Na trhu však „nehráte“ len 
proti trhu samotnému a iným 
obchodníkom, ale aj proti iným 
algoritmom, pričom všetci sa 
usilujú o to isté – zarobiť. To sa 
však nepodarí každému. Pretože 
tak, ako niektorí dokážu zarobiť, 
iní musia zákonite prerobiť. 
Počítate pri plánovaní svojich 
krokov aj s takouto alternatívou?
Nesúhlasím vlastne ani s jedným 
z východísk tejto otázky. Určite „ne-
hrám“ proti trhu. Trh má vždy prav-
du a ja sa snažím byť s ním v súla-
de. Nemyslím si tiež, že hráči, ktorí 
vstupujú do tržných interakcií, majú 
rovnaký záujem. Myslím si, že na 
trhu je veľa hráčov s rôznymi pozí-
ciami a záujmami. Sú, samozrejme, 
trhy, kde je pár hráčov a obchodova-
nie sa bude skôr podobať partii po-
kru, no to nie je môj prípad. Tiež si 
nemyslím, že tržné interakcie sú ze-
ro-sum game (hra s nulovým účtom, 
keď sú všetky zisky a straty rovné 
nule – pozn. red.). So stratami, sa-
mozrejme, počítam.

Ako často musíte svoje 
algoritmy refrešnúť, alebo 
dokonca preprogramovať 
a updatovať, aby mohli 
reagovať na nové, neustále sa 
meniace situácie na trhu?
U niektorých reoptimalizujem pa-
rametre pravidelne, ale periodici-
tu definuje metodika na to určená 
a u každého systému to môže byť 
inak. U jedného systému to môže 
byť na úrovni pol roka a u iného 
každé dva roky. Sú však systé-
my, u ktorých to nie je potrebné, 
alebo potrebné zásahy sú skôr 
kozmetické.

Čo nové môžeme očakávať po 
obchodovaní prostredníctvom 
algoritmov? Bude to nejaká 
vyššia forma umelej inteligencie, 
alebo niečo úplne iné?
Technológie sa vyvíjajú exponen-
ciálne a vývoj ide mnohokrát for-
mou čiernych labutí, ktoré skoko-
vo v pozitívnom a konštruktívnom 
slova zmysle zásadne menia aktu-
álne paradigmy. Playlist možných 
scenárov je obrovský, budúcnosť 
však predpovedať neviem, a preto 
by som sa nerád púšťal do takýchto 
predikcií. 

v podstate od úplného začiatku ve-
novania sa tejto problematike som 
ju uchopil z úplne opačnej strany, 
ako je v tradingu bežné. A to zo stra-
ny risk manažmentu, uvažovania 
v intenciách portfólií, robustnosti 
systémov a dlhodobej udržateľnos-
ti obchodnej výkonnosti. Zvyčajne 
však obchodníci zvládajú najskôr 
techniku, či už vo forme technickej, 
alebo fundamentálnej analýzy, a po-
stupne sa cez psychológiu tradingu 
a money manažment prepracúvajú 
k riadeniu rizika a portfólií.

Kedy vám práca s financiami 
začala dávať zmysel a prečo?
Ak je reč o investovaní alebo obcho-
dovaní, tak tieto sféry ma zaujímali 
od malička. Je to pre mňa prirodze-
né a takpovediac to robím v súlade 
so sebou a svojimi osobnostnými 
predpokladmi a talentmi. Je to úpl-
ne iné robiť niečo v stave flow, keď 
vás to baví a nevnímate čas, ako sa 
do niečoho nútiť. Takto sa na jed-
nom mieste stretávajú veci, ktoré 
ma bavia a živia zároveň. Trading 
ako taký je súčasťou môjho podni-
kateľského portfólia približne od 
roku 2008. Keďže som paralelne 
riadil viacero firiem, neviem jed-
noznačne určiť, kedy začal hrať ten-
to biznis prím. 

Ktoré trhy preferujete? 
Aktuálne aktívne obchodujem najmä 
komoditné trhy formou futures kon-
traktov. V najbližšom období budem 
pridávať obchodovanie akcií a krypta, 
ktoré som doteraz len držal.

systémov. Preto mi po čase začalo 
dávať väčší biznisový zmysel zo-
zbierať know-how a systémy začať 
vyvíjať pod vlastnou strechou. 

Úlohou algoritmov je zarábať. 
Garantujete zisk, alebo je toto 
príliš odvážne želanie? 
Ba priam utopické. Definíciou tra-
dingu je „špekulatívne obchodova-
nie“. A to bez ohľadu na to, akou 
formou sa to deje. Algoritmy sú len 
nástroje na vykonávanie tejto formy 
obchodovania. Žiaden trader nie je 
reálne schopný garantovať zisky. Je 
možné však disciplinovane obcho-
dovať robustné systémy, prispôso-
bovať sa aktuálnym podmienkam 
trhu, zostaviť dobre diverzifikova-
né portfólio a byť striktný v riade-
ní rizika. A pri takto nastavenom 
a realizovanom procese je veľmi 
pravdepodobné dosahovanie dlho-
dobej výkonnosti. Je však potrebné 
k tomu pristupovať s pokorou, pre-
tože sa môžu udiať rôzne neočaká-
vané situácie. 

Ako je to s úspešnosťou 
algoritmov? Je to ako v šachu, 
keď hrá človek proti počítaču, že 
počítač síce vyhodnotí väčší počet 
rôznych kombinácií ťahov, ale 
človek má k dispozícii napríklad 
aj intuíciu či fantáziu, čo do 
značnej miery vyrovnáva šance?
Ak sa pýtate na porovnanie úspeš-
nosti človeka oproti algoritmu pri 
obchodovaní, asi vás sklamem. Sú 
to dva rozdielne svety a každý má 
iné kvality, a každá z nich je vyu-
žiteľná inak a v inej situácii. Skôr 
by som sa teda pýtal, „ako získať 
z oboch svetov to najlepšie a vytvo-
riť synergiu“. 

Apropo, aký máte vzťah ku 
kryptomenám? 
Môj vzťah k nim je pragmatický, nie 
emocionálny. Čo je pre mňa zmys-
luplne a technicky obchodovateľné, 
to obchodujem. Je to teda pre mňa 
obchodovateľné aktívum.

Najlepšou reklamou pre vašu 
prácu ste vy sám. Ako sa vám 
darí na trhoch? Ste dlhodobo 
v zisku, v strate, alebo niekde 
uprostred? 
Za roky, počas ktorých vyvíjam 
a obchodujem vlastné algoritmy 
a portfóliá, musím povedať, že sa 
mi darí dosahovať pozitívne výsled-
ky nielen na úrovni rokov, ale aj na 
úrovni výraznej väčšiny kvartálov. 
Navyše v najprestížnejšej svetovej 
traderskej súťaži, v poslednom roč-
níku Global Trading Championship, 
ktorej som sa minulý rok zúčastnil 
po prvýkrát, sa mi podarilo skončiť 
na treťom mieste. 

Prerobili ste niekedy na 
niektorých svojich obchodoch? 
Samozrejme. Straty sú súčasťou 
obchodovania a dennou rutinou. 
Obchodovanie je o neustálom reali-
zovaní ako ziskových, tak aj strato-
vých obchodov. Pointou však je, aby 
vo výsledku suma ziskov prevýšila 
straty a na konci mesiaca, kvartá-
lu alebo roku bolo kladné číslo. 
Neschopnosť prijímať a realizovať 
straty ako súčasť tradingu a sna-
ha o stopercentnú úspešnosť dosť 
často vedú práve k absolútnej strate.

Nikto nedokáže  
garantovať zisky

Prečo ste vlastne začali 
s vývojom algoritmov? 
Ako portfólio manažér som mal na 
starosti huntovanie traderov po 
celom svete a ohodnocovanie ro-
bustnosti ich obchodných systémov. 
Väčšina obchodníkov však nie je 
dlhodobo zisková a oddeliť zrno od 
pliev je často veľmi náročné. Taktiež 
sa na trhu marketuje veľmi veľa 
preoptimalizovaných a nefunkčných 

Straty sú súčasťou 
obchodovania 

a dennou rutinou.

V budúcnosti  
pri obchodovaní  
zohrá významnú  

úlohu umelá 
inteligencia. 

Najčastejšou príčinou veľkých strát je prirodzená chamtivosť alebo neznalosť obchodného rizika · LÍDRI

Snažím sa 
neustále sa učiť 

a poučiť sa 
z každej jednej 

skúsenosti.

Je to slovenský podnikateľ, finančník a investor. 
Aktívne sa venuje obchodovaniu na burze for-
mou algoritmických futures portfólií a riadi firmy 
Quantum Financial a Quantum Global, ktoré sa ve-
nujú vývoju obchodných systémov a analytických 
nástrojov na vytváranie portfólií. Biznisu sa začal 
venovať v roku 2004 ešte počas štúdia na univer-
zite, a odvtedy vybudoval niekoľko firiem v rôz-
nych odvetviach. Jeho akademický background 
pozostáva z matematiky, ekonómie a psychológie. 
Synergiu týchto rôznorodých odborov využíva aj 
v obchodovaní na finančných trhoch, ktorým sa 
aktívne venuje od roku 2008. V poslednom roku 
sa mu podarilo skončiť na treťom mieste v jednej 
z najprestížnejších súťaží v oblasti tradingu Global 
Trading Championship 2020/2021. 

Kto je Marek Chrastina?

LÍDRI · Najčastejšou príčinou veľkých strát je prirodzená chamtivosť alebo neznalosť obchodného rizika
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vzrástol až o polovicu. „Horšou 
správou však je, že ľudia sa do in-
vestovania púšťajú s veľkými oča-
mi. Mnohí robia chybu v tom, že 
sa chcú krátkodobo zviezť na ras-
tovom trende a zarobiť rýchlo čo 
najviac,“ komentuje M. Búlik. Táto 
cesta je podľa neho riziková najmä 
na začiatku investovania, keď hro-
zia najväčšie straty. Začínajúcim 
investorom odporúča nechať si 
finančným sprostredkovateľom 
navrhnúť investičné portfólio. 
Nasleduje pravidelné a dlhodobé 
investovanie a postupné využitie 
sily zloženého úročenia. Mnoho 
investičných chýb podľa odborní-
kov na financie vychádza zo slabej 
finančnej gramotnosti a tiež z toho, 
že začínajúci investori často prece-
ňujú svoje schopnosti. „Naposledy 
Index finančnej gramotnosti ukázal 
skóre 62 bodov zo 100. Je to stále 
slabý výsledok, aj keď sa postupne 
zlepšuje,“ bilancuje analytik.

Býva zvykom, že začínajúci sporitelia 
húfne rušia svoje investície, či radšej 

Počet investorov na Slovensku síce rastie, no investujeme málo, slabo 
diverzifikujeme a často sa chceme len krátkodobo zviezť na rastovej 

vlne. To sú niektoré zo spoločných ukazovateľov našincov pri manažovaní 
svojich úspor. Spoločne s odborníkmi na financie sme sa pozreli na 
to, kde majú klienti rezervy v sporení, a zároveň poukazujeme na 
to, ako ochrániť svoje peniaze aj počas pandémie koronavírusu.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

TOP 8 TIPOV,  
AKO ÚSPEŠNE INVESTOVAŤ

A VYHNÚŤ SA NAJČASTEJŠÍM CHYBÁM 

INVESTOVANIE · Najčastejšou chybou investora je, že jeho peniaze odpočívajú na bankovom účte Najčastejšou chybou investora je, že jeho peniaze odpočívajú na bankovom účte · INVESTOVANIE

menej tovarov a služieb. Pri pravidel-
nom sporení, investovaní, a hlavne 
dobre nastavenom investovaní do 
akciových či indexových podielových 
fondov, možno dosiahnuť priemer-
ný výnos 5 – 7 % ročne, ba aj viac. 
Investovať peniaze na obdobie krat-
šie ako päť rokov nemá momentál-
ne veľký význam ani podľa Michala 
Ďuriša, partnera sprostredkovateľ-
skej spoločnosti Umbrella Group: 
„Rozumnejšie je rozložiť si investíciu 
na dlhšie obdobie.“

Prieskum agentúry 2muse uká-
zal, že záujem o investovanie na 
Slovensku rastie. Podľa štatistiky 
počet investorov za posledný rok 

Základnou chybou podľa investič-
ných odborníkov býva to, že klien-
ti so svojimi peniazmi neplánujú 
a tiež to, že nechávajú svoje úspory 
„odpočívať“ na bankovom účte. Podľa 
štatistík takto v bankách leží vyše 
39 miliárd eur. Našinci pritom skôr 
dôverujú hazardu ako investičným 
praktikám. „Slováci za posledný rok 
investovali do stávkovania trikrát 
toľko, ako vložili do podielových 
fondov. To je rozhodne chybný po-
stoj,“ myslí si finančný analytik OVB 
Allfinanz Slovensko Marián Búlik. 

Ak neinvestujete a peniaze necháte 
ležať na účte, podľa Maroša Ovčarika 
z Partners Investments sa znehodno-
cujú, aj keď to na prvý pohľad nevid-
no. Ak napríklad máte úspory ulože-
né na bežnom účte, ktorý je úročený 
0 % úrokom, za rok ste nielenže nič 
nezarobili, ale vaše peniaze stratili na 
kúpnej sile. V roku 2020 inflácia do-
sahovala v priemere takmer 2 %. Ak 
ste peniaze v minulom roku nezúro-
čili aspoň v tejto hodnote, za rovnakú 
sumu ste kúpili, alebo ešte len kúpite 

Peniaze nesmú  
ležať na účte

Navrhnite si 
investičné portfólio

Turbulencie sú
v investovaní bežné

byt obsadený. Rizikom investova-
nia do nehnuteľnosti je aj prípad-
ná nevhodná výstavba v blízkosti 
bytu, vek stavby a systémové po-
ruchy, ktoré budú musieť znášať 
majitelia bytov. Biznis s prenájma-
mi a konkurenčný boj môže podľa 
Búlika čoskoro ovplyvniť aj výstav-
ba takzvaných nájomných bytov, 
na ktorú sa chystá štát aj samo-
správy. Podľa investičných porad-
cov je v poriadku mať časť svojho 
majetku investovanú do jedného 
bytu, je však rizikové staviť všet-
ko iba na byt ako jedinú investíciu. 
„Nedostatočná diverzifikácia je rov-
nako nevýhodná, ako keď neinves-
tujete. Ak totiž všetky peniaze in-
vestujete do jedného fondu a fondu 
sa nedarí, máte stratu, ktorú nič 
nevyvažuje,“ upozorňuje analytik.

mesačne „nepodleziete“. Ideálne for-
mou trvalého príkazu z bankového 
účtu a vo fixný dátum po výplate. 
„Správne sporenie musí byť nasta-
vené tak, že po výplate odchádzajú 
pravidelné mesačné výdavky z účtu 
a v rámci nich odchádza z účtu aj 
suma na sporenie,“ radí M. Ovčarik. 

Štatistiky ukazujú, že 80 % percent 
Slovákov má väčšinu svojho finanč-
ného majetku investovaného v bý-
vaní. „Najmä za posledné desaťro-
čie sme si zvykli, že predovšetkým 
byty neustále rastú na cene a mno-
hí majú pocit, že to je bezriziková 
investícia,“ analyzuje M. Búlik. 
Podľa neho je v tejto domnienke 
skrytých hneď niekoľko rizík. „Kto 
si dnes kúpi drahý byt a rozhod-
ne sa ho prenajímať, nedosahuje 
výnos z nájmu ani 4 %. Ten však 
môže klesnúť aj na nulu, ak bude 
byt niektoré mesiace prázdny, čo 
sa mnohým majiteľom v minulom 
roku stalo,“ tvrdí ďalej s tým, že 
platby pre správcovské spoločnosti 
treba tiež platiť bez ohľadu na to, 
či byt prenajímate, alebo nie, a ich 
výška rastie bez ohľadu na to, či je 

si vyberajú menšie zisky pre hŕst-
ku negatívnych správ z prostredia 
investovania. Podľa PR manažérky 
poisťovne NN Daniely Tomáškovej 
našinci často podľahnú návalu pr-
vých emócií, ktoré nemusia byť vždy 
dobrým investičným poradcom. 
„Mnohokrát vidíme, že klient pri 
prepadoch na akciových trhoch uná-
hlene presunie finančné prostriedky 
do konzervatívnych fondov v snahe 
zabrániť ďalším stratám. Často to 
však býva práve ten moment, keď 
sa akciové trhy ,otočia, a začnú opäť 
rásť,“ dodáva Tomášková. Podľa špe-
cialistov na sporenie čas zohráva 
v investovaní podstatnú rolu, a čím 
dlhšie necháte vaše peniaze zarábať, 
tým lepší výnos môžete dosiahnuť. 
Akcie, akciové fondy, indexové fon-
dy a investičné zlato patria do dl-
hodobého investovania. Na týchto 
sporiacich produktoch je potrebné 
sporiť minimálne 5 rokov, zhodujú 
sa viacerí opýtaní.

Najmä začínajúci investori riešia, 
či je správny okamih na vstup na 
trh a či si nemajú počkať na pokles. 
„S týmto prístupom by však žiad-
ny investor nevstúpil nikdy na trh. 
Nikto nemá ,vešteckú guľu’, aby 
presne vedel, v akej fáze rastu sa 
trh nachádza a či zajtra nepríde po-
kles,“ tvrdí M. Búlik. Kedy teda začať 
s investovaním? Hneď, ako to vaša 
situácia dovoľuje, respektíve len čo 
na to máte peniaze. Systematické 
odkladanie peňazí v pravidelných in-
tervaloch a v rovnakej výške je pod-
ľa viacerých oslovených odborníkov 
návodom k úspechu. Odporúčajú 
stanoviť si minimálnu hranicu, ktorú 

Najlepšie je  
rozložiť si investíciu  
na dlhšie obdobie.

Hlavným zmyslom 
dlhodobého 

investovania je ochrana 
vlastných úspor.

Množstvo chýb  
vyplýva zo slabej 

finančnej gramotnosti. 

1.

2.

3.

Systematické
sporenie

Nestavte všetko 
na jednu kartu

4.

5.
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nestrácali na hodnote – a k tomu 
získanie primeraného výnosu 
pri čo najnižšom riziku. Ak totiž 
pravidelne investujete do podie-
lových fondov, pri široko rozlo-
ženom portfóliu viete s nižším ri-
zikom získať výnos spomínaných 
5 až 7 % ročne. 

Nakupovanie kryptomien však 
nie je takouto investíciou. Riziko 

prepadu hodnoty, alebo dokonca 
krachu celej kryptomeny, je veľ-
mi vysoké, a väčšina tých, ktorí 
si kryptomeny kupujú, utrpí stra-
tu. „Pri kryptomene človek nesie 
všetky riziká, a ak aj dosiahne 
zisk, až 39 % z neho mu zoberie 
štát na dani a zdravotnom odvo-
de,“ vysvetľuje M. Búlik. Na po-
rovnanie spomína najmä výnos 
z podielového fondu – ten sa zda-
ňuje sadzbou 19 %, a ak investu-
jete do indexových ETF fondov 

Slováci podľa odborníkov na fi-
nancie často odkladajú sporenie 
„na neskôr“, prípadne zvyknú 
argumentovať vysokým vekom. 
Toto podľa M. Búlika našťastie 
neplatí: „Aj 7 či 10 rokov je inves-
tičný horizont dostatočne dlhý na 
to, aby vám pravidelné investície 
na tomto období slušne zarobili.“ 
Podľa odborníkov sa investova-
nie nemusí končiť ani dovŕšením 
dôchodkového veku. Časť port-
fólia sa po dosiahnutí šesťdesiat-
ky môže postupne presúvať do 
konzervatívnych úložiek, teda 
dlhopisových fondov či hotovosti, 
a zvyšok môže stále vynášať v ak-
ciových fondoch. Podľa štatistiky 
totiž priemerný Slovák strávi na 
dôchodku takmer 20 rokov. 

Fenoménom posledných mesia-
cov sú nepochybne kr yptome-
ny. Odborníci na investovanie 
však upozorňujú na to, že nákup 
kr yptomien nie  je  investova-
nie v pravom zmysle slova, ale 
skôr špekulatívne obchodovanie. 
Hlavným zmyslom dlhodobého 
investovania je ochrana vlastných 
úspor pred inf láciou – čiže aby 

a držíte si ich aspoň jeden rok, 
neplatíte z dosiahnutého zisku 
žiadnu daň. 

Na dôchodok si šetrí takmer celé 
dospelé obyvateľstvo Slovenska, 
no väčšina Slovákov nevhodne 
prerozdeľuje svoje finančné pro-
striedky do nesprávnych fondov. 
V druhom pilieri si k 31. decem-
bru 2020 sporilo viac ako 1,6 mi-
lióna Slovákov, ktorí majú na sú-
kromných účtoch vyše 10 miliárd 
eur. Podľa štatistík dôchodkových 
správcovských spoločností (DSS) 
až 69 % úspor „odpočíva“ v garan-
tovaných dlhopisových fondoch, 
ktoré ich zhodnocujú len mierne. 
Sporia si tu aj mladí ľudia, ktorí si 
nevšimli, že ich úspory do garan-
tovaných fondov prehodila vláda 
v roku 2013. Ľudia často vklada-
jú svoje investície do menej rizi-
kových dlhopisových garantova-
ných fondov, kde je zhodnotenie 
investícií veľmi nízke, prípadne 
žiadne. „Predovšetkým mladí ľu-
dia by však mali svoje peniaze 
investovať do rizikovejších fon-
dov, kde je možnosť znásobenia 
vložených peňazí niekoľkoná-
sobne vyššia,“ radí Tomášková 
z NN poisťovne. 

Hlavne mladí ľudia 
by mali investovať do 
rizikovejších fondov. 

INVESTOVANIE · Najčastejšou chybou investora je, že jeho peniaze odpočívajú na bankovom účte

Investujte
pravidelne

Znásobte svoj
dôchodok

7.

8.

Na investovanie
nie je nikto starý

6.
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SLOVENSKÉ HYPOTÉKY
SÚ TRETIE NAJLACNEJŠIE  

V EURÓPSKEJ ÚNII 

BANKY · Hypotéka s nízkym úrokom je skôr marketingovým nástrojom banky ako zdrojom zisku

úroková miera nových úverov na 
Slovensku s fixáciou úrokovej sadz-
by nad 5 rokov poskytnutých ban-
kami osciluje okolo úrovne 1,1 % 
a pri úveroch s fixáciou do 5 rokov 
je to dokonca menej ako 1 %. Zato 
v Česku priemerná cena hypotekár-
nych úverov vyskočila z januárových 
2 % na súčasných 2,41 %.  

Na Slovensku padáme k 1 %, 
Česko atakuje 2,5 %
Podobnosť českého trhu s úvermi 
na bývanie so slovenským je najmä 
v záujme verejnosti o tento typ fi-
nancovania bývania. V tomto ukazo-
vateli sa momentálne mimoriadne 
darí slovenským aj českým bankám. 
Zásadný rozdiel je však v cene za 
požičané finančné prostriedky. Kým 
na Slovensku je odplata v pros-
pech banky tretia najnižšia v rámci 
Európskej únie a od 1 % ju delia len 
tri stotinky percentuálneho bodu, 
v Česku len v priebehu tohto roka 
vzrástla takmer o pol percentuálne-
ho bodu a všetko nasvedčuje tomu, 
že bude ďalej rásť. Výsledkom je, že 

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v krajinách Európskej únie sa pohybujú 
v rozpätí od 0,8 % až do 5 %. Najvýhodnejšie hypotéky majú k dispozícii 

Fíni (0,8 %), Portugalci (1 %) a Slováci (1,03 %). Česká republika sa s takmer 
2,5 % nachádza približne uprostred prehľadu, no na rozdiel od Slovenska 

úrokové sadzby jej hypoték letia nahor priam závratnou rýchlosťou.

Autori: Robert Juriš a Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Banky už dlhšie idú na 
hranu a ich úrokové 

výnosy sú blízke nule. 

Banky aj žiadateľov 
o hypotéky čaká 

horúca jeseň.

a mimoriadne ostrý súboj bánk 
o klientov. Tie už dlhšie idú „na 
hranu“ s tým, že ich úrokové vý-
nosy sú len minimálne alebo blíz-
ke nule. V tomto súboji ťažia zo 
synergického efektu, keď kliento-
vi predajú aj iné pre neho výnos-
nejšie finančné produkty.

Dnešná drahá hypotéka 
je lacnejšia ako zajtrajšia
Napriek priebežnému zdražovaniu 
hypoték v Česku panuje, podobne 
ako na Slovensku, enormný záu-
jem o tento typ úverov. Nápor je 
taký intenzívny, že doba vybavo-
vania formalít trvá aj dvojnásobok 
bežnej čakacej lehoty. Mnohí zo 
žiadateľov o bankové pôžičky mu-
sia čakať niekedy až dva mesiace 
na zúradovanie a vyplatenie finanč-
ných prostriedkov. 

Hoci je tempo zdražovania hypo-
ték na českom trhu jedno z naj-
rýchlejších v rámci Európskej únie, 
analytici predpokladajú, že ich 
ceny budú ďalej rásť aj v blízkej 
budúcnosti. Hypotekárny ošiaľ 
na českom trhu spôsobuje viacero 
faktorov. Česká národná banka už 
niekoľkokrát zvýšila základné úro-
kové sadzby, a v tomto trende plá-
nuje pokračovať. To si uvedomujú 
aj spotrebitelia, ktorí vedia, že 
dnešné hypotéky sú lacnejšie ako 
tie, ktoré sa na trhu objavia zajtra. 
Ich cenu nahor vyháňa aj silný do-
pyt po novom bývaní a tiež jeho 
nedostatok. Je viac ako zrejmé, 
že české banky, ale aj žiadateľov 
o hypotekárne úvery, čaká horúca 
jeseň.

Hypotéka s nízkym úrokom je skôr marketingovým nástrojom banky ako zdrojom zisku · BANKY

 
Slováci ťažia zo súboja  
bánk a politiky ECB
Hoci situácia v sektore úverov 
na bývanie je na Slovensku aj 

Na Slovensku aj 
v Česku panuje 

enormný záujem 
o hypotekárne úvery.

v  Česku v  mnohých ukazova-
teľoch podobná, predsa len sa 
odlišuje v podmienkach aj v ko-
nečnom výsledku. Slovensko je 
totiž na rozdiel od Česka súčas-
ťou eurozóny. Európska centrálna 
banka pritom stále drží aktuálnu 
úrokovú sadzbu hlavných refi-
nančných operácií, teda základ-
nú úrokovú sadzbu, na rekordne 
nízkej úrovni 0,00 % a zatiaľ ju 
neplánuje zvyšovať. Ďalším dôvo-
dom nízkych úrokových sadzieb 
hypoték na Slovensku je dlhodobý 

Priemerné úrokové sadzby hypoték v krajinách Európskej únie

Zdroj: www.theglobaleconomy.com

Najdrahšie hypotekárne úvery 
v rámci Európskej únie pod-
ľa stránky theglobaleconomy.
com majú v krajinách východ-
nej Európy. Suverénne vedie 
Lotyšsko (4,97 %), nasleduje 
Rumunsko (4,47 %) a Maďarsko 
(4,38 %). Nad 3 % sa dosta-
lo aj Chorvátsko (3,25 %) 
a Bulharsko (3,13 %). Na opač-
nej strane cenového spektra sa 
nachádza Fínsko s priemernou 
úrokovou sadzbou 0,8 % na-
sledované Portugalskom (1 %) 
a Slovenskom (1,03 %).

Medzi krajinami s priemernou 
úrokovou sadzbou hypoték 
nižšou ako 2 % sa okrem vy-
spelých západoeurópskych eko-
nomík tak trochu prekvapujúco 
nachádzajú aj Litva a Cyprus. 
Medzi štátmi so sadzbami blí-
žiacimi sa k 3 % sa okrem tých 
„očakávaných“ ocitli aj Dánsko, 
Írsko a Holandsko.

Kde majú najdrahšie  
a kde najlacnejšie 

hypotéky

Banky Aktuálna ponuka

Prima banka 0,5 % ročne *

365. bank od 0,5 % ročne

Tatra banka od 0,75 % ročne

Slovenská sporiteľňa od 0,89 % ročne

ČSOB od 0,89 % ročne

UniCredit Bank od 0,89 % ročne

VÚB Banka od 0,89 % ročne

mBank 1,14 % ročne

Úrokové sadzby úverov na bývanie pri fixácii na 3 roky – na Slovensku

*pri fixácii na 45 mesiacov   |   Zdroj: banky

543210

Lotyšsko
Rumunsko
Maďarsko

Chorvátsko
Bulharsko

Malta
Grécko
Dánsko

Írsko
Holandsko

Česko
Poľsko

Estónsko
Slovinsko

Cyprus
Litva

Belgicko
Taliansko

Luxembursko
Švédsko

Nemecko
Rakúsko

Francúzsko
Španielsko
Slovensko

Portugalsko
Fínsko

4,97 % 
4,47 % 

4,38 % 
3,25 % 

3,13 % 
2,90 % 

2,78 % 
2,72 % 

2,67 % 
2,47 % 

2,41 % 
2,31 % 

2,21 % 
2,19 % 

1,96 % 
1,91 % 

1,80 % 
1,63 % 
1,61 % 

1,56 % 
1,29 % 

1,21 % 
1,13 % 
1,12 % 

1,03 % 
1,00 % 

0,80 % 
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NOVÉ BÝVANIE SI VYŽADUJE  
ČORAZ VIAC PEŇAZÍ. 

REALITNÝ TRH  
SA ZAČÍNA PREHRIEVAŤ

EKONOMIKA · Ceny bývania sa blížia k rizikovému pásmu, zásadné zníženie určite nehrozí

na bývanie. Ceny nehnuteľností 
na Slovensku oproti predchádza-
júcemu štvrťroku narástli o 6,4 %. 
Minulý rok v rovnakom období boli 
nižšie o 18,6 %. Výrazný nárast za-
znamenali najmä ceny rodinných 
domov.

Kde si priplatíme?
Najdrahšie bývanie má Brati-
slavský kraj. Cena za meter štvor-
cový stojí v priemere 2 787 eur. 
Druhé najdrahšie bývanie má 

Dynamický rast
Najrýchlejší rast cien nehnuteľnos-
tí podľa údajov Národnej banky 
Slovenska (NBS) je v Bratislavskom 
a Trenčianskom kraji. V Košickom 
kraji, naopak, ceny poklesli mierne 
nadol. „Nerovnomerné tempo oži-
venia na strane ponuky a dopytu 
po bývaní tak zrejme prispieva k už 
dynamickému tempu rastu cien 
z minulých štvrťrokov,“ píše NBS 
vo svojom komentári k situácii na 
trhu s nehnuteľnosťami určenými 

Žilinský kraj, ktorý predbehol 
východ republiky. Ak by sme si 

Ceny nehnuteľností dosahujú neustále nové a nové rekordy, a bývanie na 
Slovensku je tak čoraz drahšie a drahšie. Najviac si priplatíme za bývanie 
v Bratislave, ale ceny stúpajú aj v ostatných krajoch Slovenska. Pomaly 

sa blížia k rizikovému pásmu a hrozí prehrievanie realitného trhu.

Autor: Zuzana Mecková, Foto: Shutterstock

o 10 až 15 % vyššia ako finálna kúp-
na cena na zmluve,“ vysvetľuje vzťa-
hový manažér spoločnosti Fingo 
Reality Viktor Obtulovič. Ceny sa 
podľa neho zvyčajne zjednávajú aj 
pri bytoch na prízemí, bez výťahu 
či bez loggie a pri tmavých bytoch 
v horšej lokalite. „Premrštené po-
nukové ceny pozorujeme pri rekre-
ačných typoch nehnuteľností, ceny 
môžu byť prestrelené aj o 50 %,“ 
dopĺňa odborník. Vysoké ceny sú aj 
pri štandardných nehnuteľnostiach 
a ponukách priamo od vlastníkov, 
pretože klient si nastaví ponukovú 
cenu podľa svojho odhadu, neradí 
sa s odborníkom a následne čaká, či 
sa niekto na jeho ponuku chytí.

Ceny bývania sa blížia k rizikovému pásmu, zásadné zníženie určite nehrozí · EKONOMIKA

vyberali, kde na Slovensku naj-
viac ušetríme, štatistika hovorí 
jednoznačne – Nitriansky kraj. 
Priemerná cena za meter štvor-
cový tu dosahuje 1 053 eur. Ceny 
letia raketovo nahor, a kým v ob-
dobí od 2015 do roku 2019 stúpal 
celoslovenský priemer za meter 
štvorcový každoročne o necelú 
stovku eur nahor, pandémia sa 

Najdrahšie bývanie 
je v Bratislavskom 
kraji, najlacnejšie 

v Nitrianskom.

Pri rekreačnom type 
nehnuteľností býva 
ich cena premrštená 

až o 50 %.

s cenami poriadne pohrala a rastú 
omnoho rýchlejšie.

Najviac prestrelené ceny
„Najväčšie rozdiely v ponukovej 
a transakčnej cene možno pozoro-
vať pri nadštandardne zariadených 
nehnuteľnostiach v prémiových 
bytových domoch a lokalitách, pri 
ktorých môže byť ponuková cena aj 

Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov v druhom kvartáli roku 2021 (ceny v €/m²)

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie (cena v €/m²)

Zdroj: NBS

Zdroj: NBS
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Chýba 400-tisíc bytov
Aktuálne až 90 % Slovákov žije vo 
vlastnej nehnuteľnosti. Ďalších 
7 až 8 % býva v súkromnom pod-
nájme. Regulované nájomné bý-
vanie využíva len 1,5 % Slovákov. 
Odhady, koľko bytov na Slovensku 
chýba, sú rôzne. Napríklad pre-
zident Národnej asociácie rea-
litných kancelárií (NARKS) Ján 
Palenčár tvrdí, že na Slovensku 
chýba až 400-tisíc bytov. „Napriek 
požiadavke trhu developeri nie sú 
schopní vyprodukovať také množ-
stvo bytov,“ komentuje situáciu. Na 
Slovensku sa podľa neho stavia a 
renovuje málo cenovo dostupných 
bytov. Výsledkom neuspokojivej 
ponuky je čoraz intenzívnejší do-
pyt po novom a vlastnom býva-
ní. „Spomaliť rast cien je možné 
dosiahnuť len znížením dopytu 
(čo je v súčasnej situácii nemožné – 
pozn. red.) alebo zvýšením ponuky,“ 
konštatuje. Rast cien by dokázalo 

Analytici vnímajú 
situáciu s bytmi 

na Slovensku ako 
neštandardnú.

Na Slovensku 
sa stavia a renovuje 

málo bytov.

spomaliť aj zhoršenie financovania, 
no na hypotekárnom trhu v súčas-
nosti dominujú úvery s rekordne 
lacnými úrokovými sadzbami.

Hrozí prehrievanie trhu
Analytici vnímajú aktuálnu situá-
ciu ako neštandardnú. „Aktivita na 
realitnom trhu v kombinácii so str-
nulejším vývojom na strane ponuky 
sa premieta do zrýchlenia rastu cien 
nehnuteľností. Vývoj v nasledujú-
cich štvrťrokoch bude závisieť aj 
od sily a dĺžky trvania očakávanej 
ďalšej vlny pandémie koronavíru-
su,“ vysvetľuje analytik NBS Roman 
Vrbovský. Otváranie ekonomiky 
v druhom štvrťroku 2021 priná-
ša oživenie do stavebného sektora. 
Výstavba bytových budov bola v aprí-
li a v máji o 5 % vyššia ako v roku 
2020, no stále zaostáva za predpan-
demickým rokom 2019 o 4,7 %.

V stavebnom sektore možno po-
zorovať vyššiu aktivitu a situácia 
indikuje relatívne prehrievanie 
na realitnom trhu. Ceny sa blížia 
k rizikovému pásmu, a preto sa 
podľa analytika NBS dá očakávať 
ich mierna korekcia. Neznamená 
to však pokles alebo prepad cien. 
Skôr môžeme rátať s ich nižším 
rastom. Podľa V. Obtuloviča budú 
ceny v tomto roku stále rásť, ale už 

nie v takých vysokých hodnotách. 
Takisto očakáva stabilizáciu cien 
nehnuteľností.

P5037

• Priemerná cena domov 
vzrástla v druhom štvrťroku 
2021 na 1 580 eur za meter 
štvorcový, čo v porovnaní 
s predchádzajúcim štvrťrokom 
predstavuje nárast o 7,4 %. 
Minulý rok v rovnakom obdo-
bí boli ceny nižšie o 21,9 %.

• Priemerná cena bytov 
sa v druhom štvrťroku toh-
to roku zvýšila o 119 eur za 
meter štvorcový a dosiah-
la  priemernú cenu 2 298 
eur za meter štvorcový. 
Medzikvartálne došlo k ras-
tu o 5,5 %, medziročne však 
ceny narástli až o 13,5 %.

• Ceny nehnuteľností 
v porovnaní s predchádza-
júcim štvrťrokom rástli naj-
rýchlejšie v Bratislavskom 
kraji o 8,1 %. Druhú prieč-
ku a rast o 6,4 % si drží 
Trenčiansky kraj.

• Najvyšší nárast cien by-
tov v porovnaní s predchádza-
júcim štvrťrokom je v Trenčíne 
o 7,4 % a najvyšší nárast 
cien rodinných domov je 
v Banskej Bystrici o 11 %.

Ako rastie
cena bývania

EKONOMIKA · Ceny bývania sa blížia k rizikovému pásmu, zásadné zníženie určite nehrozí
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BUDEME PLATIŤ ZA TO,
ŽE MÁME PENIAZE NA ÚČTE?

BANKY · Bude zaujímavé sledovať, ktorá banka sa odváži ako prvá zaťažiť vklady obyvateľov záporným úrokom

Kto spustí presúvanie 
vkladov medzi bankami?
Analytici však v blízkej budúcnosti 
očakávajú aj v slovenských ban-
kách podobné kroky, aké už uplat-
ňujú zahraničné banky. Zaťaženie 
vysokých vkladov poplatkami, ale-
bo vysokých zostatkov zápornými 
úrokovými sadzbami, priam visí vo 
vzduchu. „Bude zaujímavé sledovať, 
ktorá banka sa odváži ako prvá za-
ťažiť vklady obyvateľov záporným 
úrokom. V tom momente pravdepo-
dobne spustí veľký presun vkladov 
nad stanovený limit do iných bánk,“ 
analyzuje finančný analytik OVB 
Allfinanz Marián Búlik. Klienti si 
pravdepodobne zrátajú možnosti a 
budú sa snažiť vyhnúť poplatkom 
zmenou banky, pretože záporné 
úroky pre obyvateľov zrejme neza-
vedú všetky banky naraz. Zároveň 
bude ešte druhá možnosť, ako sa vy-
hnúť záporným úrokom – zníženie 
sumy na účtoch pod stanovený limit.

Prečo banky trestajú klientov?
Banky nadbytočné peniaze – objem 
financií nad povinné minimálne 
rezervy – ukladajú do Európskej 
centrálnej banky (ECB). Za uloženie 
však musia ECB platiť, čo znamená 
náklady navyše. Niektoré banky 
dokážu vykryť poplatky zo svojich 
zdrojov, no mnohé európske banky 
už prenášajú túto záťaž na svojich 

klientov. Záporné úrokové sadzby 
sa tak už šíria aj v rámci eurozóny. 
Dôvodom zavedenia záporných 
úrokových sadzieb na bežných úč-
toch firemných klientov je záporná 
sadzba ECB pre jednodňové steri-
lizačné operácie. To znamená, že 
banky majú svoj prebytok na úč-
toch v centrálnej banke nad určitú 
sumu úročený negatívnou úrokovou 

Veria, že o svojich
klientov neprídu
Takýto krok môže podľa analytikov 
vyvolať vlnu presunov klientov. 
Banka však podľa informácií v ne-
meckých médiách verí, že o svojich 
klientov nepríde. Do bankovej sku-
piny ING patrí aj ING Bank N.V., 
pobočka zahraničnej banky na 
Slovensku. Svoje služby poskytuje 
nadnárodným spoločnostiam, pod-
nikom, ale aj finančným a investič-
ným inštitúciám. Na Slovensku 
aktuálne neposkytuje služby re-
tailovým klientom. „Poplatok, kto-
rý účtuje ING Bank DiBa svojim 
klientom, ING Bank N.V., pobočka 
zahraničnej banky na Slovensku, 
svojim klientom neaplikuje,“ rea-
guje biznis manažér banky Matej 
Smekal.

Nemecká ING Bank DiBa sa rozhodla sprísniť podmienky 
vedenia účtov. Sumy nad 50-tisíc eur zaťaží úrokom –0,5 % 

ročne. Nové podmienky budú platné od 1. novembra 2021 
pre všetky nové denné a bežné peňažné účty otvorené od 

6. júla. Platiť budú noví, ale aj existujúci klienti banky. 

Autor: Magda Švančarková 
Foto: Shutterstock

Inflácia v eurozóne v súčasnosti vy-
stúpila nad 2 %. „Lenže dnes sme 
stále vo fáze nadmerného tlačenia 
peňazí centrálnou bankou a výkupu 
štátnych dlhopisov a zároveň vo fáze, 
keď sa ECB snaží stimulovať návrat 
peňazí do ekonomiky práve záporný-
mi úrokmi,“ reaguje na možný vývoj 
M. Búlik. Analytik skôr očakáva v bu-
dúcnosti záporné úrokové sadzby aj 
pre bežných klientov. Riešením je 
podľa neho presun úspor do pravi-
delného investovania. Podielové ale-
bo ETF fondy chránia úspory aj pred 
infláciou a prinášajú zhodnotenie. 
Záporné sadzby, ale aj rastúca inflá-
cia, môžu byť preto silným dôvodom, 
prečo nenechať svoje peniaze len tak 
ležať na bankovom účte.

sadzbou, ktorá je vyhlasovaná ECB. 
Na mínusovej úrovni sa drží už nie-
koľko rokov. V eurozóne je však veľ-
ký prebytok likvidity a týka sa väč-
šiny bánk. Záporné úrokové sadzby 
majú za cieľ motivovať klientov 
k presunu vkladov do investičných 
nástrojov. „A zdá sa, že pandemický 
rok 2020 celý proces ešte urýchlil, 
keďže vklady obyvateľstva sa sko-
kovo zvýšili pre nedostatok dovtedy 
bežných možností na ich míňanie,“ 
vysvetľuje M. Búlik.

Zatiaľ platia iba firmy 
Niektoré slovenské banky zatiaľ za-
viedli záporné úrokové sadzby pri 
vysokých zostatkoch na účtoch fi-
riem a podnikateľov. Podľa vlastných 
slov neuvažujú o zavedení poplatku 
pre všetkých, čiže aj pre bežných 
klientov. „MBank takýto poplatok 
svojim klientom neúčtuje a aktuál-
ne nad jeho zavedením neuvažuje. 
V prípade akejkoľvek zmeny bude 
banka svojich klientov včas infor-
movať,“ píše sa v stanovisku mBank. 
„Tento poplatok nemáme zavedený 
v cenníku pre fyzické osoby. Úprava 
cenníka k 1. septembru nepredsta-
vuje v tomto ohľade žiadnu zmenu,“ 
vysvetľuje hovorkyňa UniCredit ban-
ky Zuzana Ďuďáková. „Neplánujeme 
účtovať retailovým klientom zápor-
nú úrokovú sadzbu, ani osobitný 
poplatok za vyšší vklad v prospech 
vkladového účtu,“ vysvetľuje PR ma-
nažérka VÚB banky Lucia Luptáková.

Československá obchodná banka 
(ČSOB) uplatňuje záporné úro-
čenie v prípade firemnej kliente-
ly pri zostatku na bežnom účte 

V eurozóne je 
 veľký prebytok 

likvidity a týka sa 
väčšiny bánk.

Záporné úrokové 
sadzby majú 

motivovať klientov 
k presunu vkladov 

do investičných 
nástrojov.

firmy alebo podnikateľa nad jeden 
milión eur. „Pri výške od jedné-
ho do piatich miliónov eur je to 
sadzba –0,5 % ročne, pri zostatku 
nad 5 miliónov eur sadzba –0,7 % 
ročne. Pri zostatku do 1 milióna 
eur sa negatívna úroková sadzba 
neuplatňuje,“ vysvetľuje hovorky-
ňa Anna Jamborová. Zápornú úro-
kovú sadzbu v prípade fyzických 
osôb zatiaľ nevyužívajú. Podobná 
situácia je aj v Slovenskej spori-
teľni. „Tento poplatok máme zave-
dený iba pre firmy a podnikateľov, 
retailoví klienti ho neplatia. Týka 
sa iba vysokých zostatkov na úč-
toch,“ približuje hovorkyňa Marta 
Cesnaková. Firemní klienti platia 
iba v prípade zostatku nad jeden 
milión eur 0,5 % ročne.

Inflácia ohrozuje úspory 
V súčasnosti dochádza v eurozó-
ne k zrýchleniu inflácie. Ak by sa 
ustálila v blízkosti cieľovej hodnoty 
ECB, teda približne 2 %, teoreticky 
by podľa analytikov mohlo dôjsť aj 
k zvýšeniu úrokových sadzieb od 
mínusových k plusovým hodno-
tám. Na Slovensku aktuálne inflácia 
rastie, z aprílových 1,6 % poskočila 
v máji na 2,2 % najmä v dôsledku 
rastu cien bývania. „V cenách býva-
nia sa premieta rast cien vstupov. 
K zrýchleniu inflácie mierne po-
mohli aj ceny potravín,“ vysvetľuje 
analytik NBS Branislav Karmažin.

Podiel Slovákov s investíciami 
na finančných trhoch rastie. Je 
to však menej ako pätina celej 
populácie. Za prvé tri mesiace 
tohto roka Slováci vložili do 
podielových fondov 237 mi-
liónov eur, uvádza to štatisti-
ka Národnej banky Slovenska. 
Za rok 2020 to bolo takmer 
500 miliónov eur a za rok 2019 
viac ako 533 miliónov eur.

Učíme sa investovať,
ale len veľmi pomaly

Bude zaujímavé sledovať, ktorá banka sa odváži ako prvá zaťažiť vklady obyvateľov záporným úrokom ·  BANKY

„Podľa Obchodného zákon-
níka je banka povinná pri 
vkladovom účte platiť klien-
tovi úrok. Bežný význam slo-
va úrok znamená odplatu za 
prenechanie peňazí. Záporný 
úrok nie je v skutočnosti úrok, 
ale fakticky odplata za prijatie 
vkladu. Podľa spotrebiteľských 
pravidiel sa od legislatívy nie 
je možné odchýliť a zhoršiť 
tak postavenie spotrebiteľa 
oproti jeho zákonnému právu 
na výplatu úroku na vklado-
vom účte. Pre bežný účet táto 
úprava neplatí, tam teoreticky 
môžu byť aj záporné úroky, no 
v takom prípade sa na ne poze-
ráme fakticky ako na odplatu 
za vedenie účtu,“ vysvetľuje 
hovorca NBS Peter Majer. 

Z pohľadu legislatívy
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STAVEBNÝM SPORITEĽNIAM SA 
PREPADLI ZISKY. 

WÜSTENROT KONČÍ, PRIDAJÚ SA AJ 
ZVYŠNÉ DVE?

BANKY · Stavebná sporiteľňa s hypotekárnou bankou jednoducho nemôže súperiť

Ťahajú za kratší koniec
Koncom júla oznámila Wüstenrot 
stavebná sporiteľňa, že končí s pre-
dajom nových zmlúv stavebného 
sporenia a nových medziúverov. Na 
druhej strane poisťovňa finančnej 
skupiny Wüstenrot rozširuje svo-
ju pôsobnosť. Založila spoločnosť 
Wüstenrot InHouse Broker, ktorá 
bude poskytovať finančné služby 
v oblasti sprostredkovania úve-
rov, sporenia a kapitálového trhu. 
„Samotný koncept stavebnej spo-
riteľne je pre ďalšiu expanziu sku-
piny výrazne limitujúci. Stavebné 
sporiteľne totiž financujú svoje 
portfólio úverov prevažne pro-
stredníctvom zmlúv stavebného 

podiele na trhu sa v nejakom mo-
mente rozhodne o tom, že pokra-
čovať ďalej nemá zmysel,“ reaguje 
finančný analytik OVB Allfinanz 
Marián Búlik. Podľa neho tak 
Wüstenrot zrušila stratovú aktivi-
tu, v ktorej sa jej očividne nedarilo.

Lacnejšia ponuka vyhráva
Stavebné sporiteľne majú obmedze-
ný priestor na podnikanie a úvery, 
ktoré poskytujú, financujú takmer 
výhradne z peňazí, ktoré získali od 
stavebných sporiteľov. Navyše úvery 
stavebných sporiteľní sa v súčasnos-
ti už len v menšej miere využívajú 
na financovanie kúpy alebo výstavby 

Ponuka klasického stavebného sporenia sa na Slovensku zmenšuje. 
Stavebná sporiteľňa Wüstenrot oznámila, že končí s poskytovaním 

nových sporiacich aj úverových zmlúv. Uzatvoriť si tak nové stavebné 
sporenie môžete už len v Prvej stavebnej sporiteľni a ČSOB stavebnej 
sporiteľni. Aká budúcnosť čaká tieto dve finančné inštitúcie a dokedy 

budú pôsobiť na slovenskom trhu vo svojej súčasnej podobe?

Autor: Magda Švančarková 
Foto: Shutterstock

sporenia. Napriek tomu, že tento 
model pôsobí vo finančnom eko-
systéme ako stabilizačný faktor 
a klientovi poskytuje istotu aj 
v čase otrasov na finančnom trhu, 
stavebné sporiteľne ťahajú opro-
ti konkurencii za kratší koniec,“ 
myslí si predseda predstavenstva 
skupiny Wüstenrot na Slovensku 
Marian Hrotka.

Podľa jeho slov klasické bankové 
domy sa na trhu charakterizova-
nom nulovými alebo zápornými 
úrokmi dokážu refinancovať vý-
razne lacnejšie. Atraktivite sta-
vebného sporenia „nepridalo“ ani 
postupné okresávanie legislatívnej 
podpory tohto finančného produk-
tu. Skupina vzhľadom na vývoj 
na trhu nevie zvýšiť atraktivitu 
stavebného sporenia, a preto sa 
rozhodla pre transformáciu, kto-
rá by mala priniesť výhodnejšiu a 
komplexnejšiu ponuku pre klien-
tov. „Pre majiteľa stavebnej spori-
teľne je pochopiteľné, že pri níz-
kom a navyše neustále klesajúcom 

Stavebná sporiteľňa s hypotekárnou bankou jednoducho nemôže súperiť · BANKY

bývania. Prevažne slúžia na dofinan-
covanie kúpnej ceny, prípadne na 
zaplatenie obnovy či rekonštrukcie 
bývania. Stavebné sporiteľne súpe-
ria s bankami o klienta a logicky na 
Slovensku vyhráva najvýhodnejšia 
ponuka. „Ich biznis model má voči 
klasickým bankám s ponukou hy-
poték niekoľko nevýhod, ktoré ich 
v tomto súboji hendikepujú. Slováci 
si pri financovaní bývania vyberajú 
najlacnejšiu ponuku a stavebná spo-
riteľňa s hypotékou nedokáže súpe-
riť,“ vysvetľuje M. Búlik.

Tržby aj zisky klesajú
Zmena legislatívy v roku 2019 sťa-
žila stavebným sporiteľniam situ-
áciu na trhu. Posledné dva roky sa 
snažili získať väčší podiel v úveroch 
na bývanie. No podľa štatistík sa 
im to veľmi nedarí a ich podiel na 
úverovom trhu neustále klesá. Ako 
vyzerala ich bilancia v roku 2020? 
Prvá stavebná sporiteľňa znížila 
zisk o 47 % na 8,196 milióna eur 
a tržby jej klesli o 8 % na 108,1 mi-
lióna eur. Wüstenrot stavebná 
sporiteľňa znížila zisk o 54 % na 
695-tisíc eur a tržby jej klesli 
o 12 % na 15,94 milióna eur. ČSOB 
stavebná sporiteľňa znížila zisk 
o 28 % na 833-tisíc eur a tržby jej 
klesli o 15 % na 6,687 milióna eur.

Ďalšie zmeny sú možné
Skupina Wüstenrot v súčasnosti 
mení svoj biznis model. Založila 
spoločnosť Wüstenrot InHouse 
Broker, čím si vytvára priestor na 
poskytovanie komplexných finanč-
ných služieb v oblasti sprostredko-
vania úverov, sporenia a kapitálové-
ho trhu. Súčasných klientov, ktorí si 
v stavebnej sporiteľni sporia alebo 
čerpajú úver, sa nová stratégia prak-
ticky nedotkne. Spoločnosť tvrdí, že 
na kvalitu servisu už existujúceho 
portfólia klientov sporiteľne nové 
ambície skupiny nebudú mať nega-
tívny vplyv. 

Konsolidáciu podnikania na trhu 
stavebného sporenia možno pod-
ľa slov analytika očakávať aj pri 

V prípade PSS sa dá 
očakávať redukcia 
pobočiek či počtu 
zamestnancov. 

Wüstenrot zrušila 
stratovú aktivitu, 

v ktorej sa jej  
očividne nedarilo.

Tržby Prvej stavebnej sporiteľne v miliónoch eur

Zisk Prvej stavebnej sporiteľne v miliónoch eur

Tržby stavebných sporiteľní ČSOB a Wüstenrot v miliónoch eur

Zisk stavebných sporiteľní ČSOB a Wüstenrot v miliónoch eur

Zdroj: Finstat
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ďalších dvoch stavebných sporiteľ-
niach. Výhodou ČSOB stavebnej 
sporiteľne je, že patrí k finančnej 
skupine. Má preto nižšie fixné ná-
klady a stavebné sporenie ako do-
plnkový finančný produkt môže 
fungovať aj ďalej. Potvrdzuje to aj 
samotná sporiteľňa. „Za nás mô-
žeme potvrdiť, že ČSOB stavebná 
sporiteľňa nemení svoje produk-
tové portfólio,“ reaguje hovorkyňa 
ČSOB Anna Jamborová.

No Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) 
má stavebné sporenie a úvery ako 
hlavný a jediný predmet činnos-
ti. Jej podiel na trhu úverov na bý-
vanie je na úrovni päť percent, čo 
je stále pomerne silná pozícia. Na 
trhu stavebného sporenia má však 
v rámci sporenia aj poskytnutých 
úverov dominantný až 85-percent-
ný podiel. PSS však plánuje aj na-
ďalej rozvíjať ponuku stavebného 
sporenia v celej jeho šírke. „Tento 
produkt dlhé roky pomáha ľuďom 
na Slovensku financovať a zlepšovať 
ich vlastné bývanie. Doteraz sme 

pomohli s financovaním bývania 
takmer 2,5 miliónu klientov a den-
nodenne pribúdajú ďalší,” tvrdí vo 
svojom stanovisku vedúci odboru 
komunikácie najväčšej stavebnej 
sporiteľne na Slovensku Jozef Plško. 
„Rozhodne sa aj v prípade PSS dá 
očakávať snaha o znižovanie ná-
kladov napríklad redukciou poboč-
kovej siete či počtu zamestnancov 

a silnejší predaj sporenia a úverov 
cez online namiesto doteraz masív-
ne využívaných nákladných televíz-
nych reklám,“ reaguje M. Búlik.

P5034

Skupina Wüstenrot mení 
svoj biznis, zameria 
sa na poskytovanie 

komplexných 
finančných služieb.

Dlhé roky sa tešilo obľube 
najmä vďaka štedrej pod-
pore zo strany štátu. Štátna 
prémi a  v   roko ch  1993 – 
2000 pri optimálnom roč-
nom vklade predstavovala 
200 eur. Dnes klient z tejto 
sumy v ideálnom prípade 
môže získať iba tretinu, pri-
čom si na sporiaci účet musí 
vložiť takmer 6-krát viac 
finančných prostriedkov. 
V  roku 2021, a aj v nasle-
dujúcom roku, jej výška pri 
optimálnom ročnom vklade 
2 800 eur predstavuje 70 eur. 
Podmienkou je, aby dospe-
lý stavebný sporiteľ zarábal 
menej ako 1,3-násobok prie-
mernej mzdy. U detí táto 
povinnosť, samozrejme, od-
padá. Štátna prémia nepod-
lieha dani z príjmov.

Stavebné sporenie  
v číslach

BANKY A POISŤOVNE · Stavebná sporiteľňa s hypotekárnou bankou jednoducho nemôže súperiť
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DARINA HUTTOVÁ:  
PRAVIDELNÉ SPORENIE 
A STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ 

ZABEZPEČENIE VLANI VZRÁSTLI O 40 %

FINANCIE · Vďaka elektronickej komunikácii získali koncoví klienti vyšší komfort vo využívaní finančných služieb

počtu uzatvorených zmlúv novej 
produkcie, ale nárastu hradeného 
poistného.

S podporou Národnej 
banky Slovenska
Veľmi dôležitú úlohu v existenč-
nom prežití a pokračovaní činnos-
ti finančného sprostredkovania 
podľa nej zohrala skutočnosť, že 
prevádzky finančných sprostred-
kovateľov mali vlani možnosť vy-
užiť svoje zaradenie do kategórie 
zástupcov poskytujúcich bankové a 
poistné služby, ktoré mohli služby 
poskytovať priamo občanom. Táto 
výnimka pretrvala aj do nástupu 
druhej vlny pandémie. „Bez ohľadu 
na to finanční sprostredkovatelia 
pokračovali v procese digitalizácie 
služieb. Elektronizácia, zavádzanie 
finančných technológií a digitali-
zácia sa vo finančnom sprostred-
kovaní rozvíjali už niekoľko rokov 
a pandémia tento proces urýchlila,“ 
podotýka D. Huttová.

Pre finančných agentov bola dôle-
žitá podpora zo strany Národnej 

Vyššia produkcia 
ako pred pandémiou
„Celkové výkony členov Asociácie 
finančných sprostredkovateľov 
a finančných agentov (AFISP) vla-
ni dosiahli 201 988 197 eur. Pre 
porovnanie v roku 2019 to bolo na 
úrovni 195 747 102 eur,“ konšta-
tuje generálna tajomníčka organi-
zácie Darina Huttová. Ako uvádza 
ďalej, v oblasti poistenia došlo 
k poklesu objemu zmlúv aj poist-
ného. No pri neživotnom poistení 
makléri zaznamenali nárast, ktorý 
však nebol dôsledkom zvýšeného 

banky Slovenska (NBS) ako orgá-
nu dohľadu nad finančným trhom. 
„NBS prišla nielen s metodickým 
usmernením pre poskytovanie 
služieb na diaľku, ale priniesla 
aj citeľné zľavy v príspevkoch na 
dohľad odpustením poplatkov na 
druhý polrok 2020 a prvý polrok 
2021,“ hovorí generálna tajomníč-
ka AFISP. 

Samostatných finančných 
agentov opäť ubudlo
Digitalizácia si od spoločností 
pôsobiacich na trhu vyžaduje aj 
nemalé investície. „Pri hodnote-
ní účasti samostatných finanč-
ných agentov na digitalizácii je 

Pandémia koronavírusu vlani tvrdo zasiahla aj sektor 
finančného sprostredkovania. Agenti však najmä vďaka 

napredujúcej digitalizácii situáciu zvládli. Je ich síce 
menej ako v predchádzajúcom roku, no ich výsledky sú 
v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 v pluse. 

Autor: Redakcia Financial Report 
Foto: AFISP

Finanční 
sprostredkovatelia 
naďalej pokračujú  

v procese digitalizácie 
služieb.

finančných inštitúcií a ich distri-
bučných partnerov,“ konštatuje.

Nárast aj v starobnom 
dôchodkovom sporení
Pozitívny vývoj a nárast objemu je 
podľa generálnej tajomníčky AFISP 
viditeľný aj v sektoroch poskyto-
vania úverov, úverov na bývanie 
a spotrebiteľských úverov a v sta-
robnom dôchodkovom zabezpeče-
ní. „Tu evidujeme nárast novej pro-
dukcie o takmer 40 %,“ zdôrazňuje. 
Zlepšenie, naopak, podľa nej potre-
buje sektor prijímania vkladov, kde 
počet zmlúv mierne klesol. „Práve 
v tejto oblasti vidíme pokles ako ná-
sledok pandémie v domácnostiach 
občanov, ktorí v mnohých prípa-
doch pre stratu zamestnania museli 
siahnuť na svoje úspory a rezervy,“ 
uzatvára D. Huttová. 

potrebné konštatovať, že sa do 
nej zapojili všetky sofistikované 
spoločnosti, ktoré vykonávajú 
distribúciu finančných produk-
tov ako hlavný predmet činnos-
ti, samozrejme, za vynaloženia 
významného objemu finančných 
prostriedkov. Pre finančne slabšie 
spoločnosti sa rozvíjali takzvané 
pooly,“ vysvetľuje ďalej. 

Na elektronickú komunikáciu 
zareagovali pozitívne aj konco-
ví klienti. Získali vyšší komfort 
vo využívaní finančných služieb 
a možnosť udržiavania kontaktov 
s finančnými poradcami a agent-
mi, ako aj transparentné online 
prístupy k svojim portfóliám fi-
nančných produktov.

Nárast  
pravidelného sporenia 

je dôležitý kvôli 
zabezpečeniu ľudí  

na dôchodku. 

Zlepšenie potrebuje 
sektor prijímania 
vkladov, v ktorom 

počet zmlúv klesol. 

Počet samostatných 
finančných agentov 

na trhu každým  
rokom klesá. 

Kapitálovému trhu sa darí
Počas pandemického roku 2020 sa 
podľa nej zvlášť darilo kapitálové-
mu trhu. Objem investícií v rámci 
novej ročnej produkcie vzrástol 
v oblasti distribúcie podielových 
fondov a akcií fondov kolektívne-
ho investovania z 209 779 842 eur 
v roku 2019 na 217 642 927 eur za 
vlaňajší rok. „To preukazuje pretr-
vávajúci záujem o investície medzi 
obyvateľstvom. Zaujímavý je ná-
rast investícií v rámci pravidelného 
sporenia. Objem novej produkcie 
za vlaňajšok dosiahol 825,6 mi-
lióna eur, čo v porovnaní s rokom 
2019, keď to bolo 482,6 milióna 
eur, predstavuje nárast o približne 
40 %,“ spresňuje D. Huttová. Tieto 
čísla považuje za dôležité najmä vo 
vzťahu k zabezpečeniu osôb na dô-
chodku, respektíve k zaisteniu ich 
finančnej nezávislosti. 

„Ide totiž o investície zabezpečova-
né dlhodobým pravidelným spo-
rením v rámci programov bánk, 
obchodníkov s cennými papiermi 
a správcovskými spoločnosťami 
organizujúcimi kolektívne inves-
tovania. Je to následok stále sa 
rozvíjajúceho finančného vzdelá-
vania obyvateľstva za účasti týchto 

„Národná banka Slovenska 
v súčasnosti eviduje 441 sa-
mostatných finančných agen-
tov, 15 794 podriadených 
finančných agentov a 8 nezá-
vislých finančných poradcov,“ 
tvrdí D. Huttová s tým, že 
počas minulého roka ubudlo 
samostatných finančných 
agentov. V roku 2019 ich na 
slovenskom finančnom trhu 
pôsobilo 479, v roku 2018 ich 
bolo 518 a v roku 2017 pres-
ne 554. 

Koľko je vlastne 
agentov?

Vďaka elektronickej komunikácii získali koncoví klienti vyšší komfort vo využívaní finančných služieb · FINANCIE
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DUŠAN MACULA: AK CHCETE BYŤ
PRESVEDČIVÝ OBCHODNÍK,

BUĎTE AUTENTICKÝ

LÍDRI · Každého kolegu si vážim rovnako a som vďačný za každú podpísanú zmluvu

Na nič sa nehrajte! Úspech firmy tkvie v dobrých a úprimných vzťahoch lídra so
spolupracovníkmi. To je stručný „recept na úspech“ od Dušana Maculu, majiteľa

spoločnosti so zhodným menom – MACULA poisťovacie služby, ktorý podľa
ekonomických výsledkov jeho spoločnosti skutočne funguje. Magazín Financial Report 

vám prináša otvorený rozhovor a zaujímavý pohľad na prácu finančných maklérov.

Zhovárala sa: Jana Schochmann, Fotografie: Tomáš Griger

čase som dostal pracovnú ponuku na 
pozíciu obchodného riaditeľa. Na tej-
to pozícii som pracoval približne dva 
roky. Počas tohto obdobia som dostal 
ešte ďalšiu ponuku od inej poisťov-
ne na pozíciu člena predstavenstva. 
Napriek tomu, že to znelo veľmi láka-
vo, nechcel som opustiť svoj vlastný 
obchod, ktorý som už v tom čase mal 
dobre rozbehnutý. Dlho som zvažoval, 
no rozhodol som sa pokračovať ďalej 
v budovaní vlastnej firmy. Podarilo 
sa mi docieliť, že som sa z viazaného 
agenta stal samostatným finančným 
agentom, čo mi dávalo podstatne väč-
šie podnikateľské možnosti.

V tom čase by sa už dal maklérsky 
biznis prirovnať k rozbehnutému 
vlaku. Naskočili sme teda do posled-
ného vagóna a chytili sa poslednej 
kľučky. No keďže som mal dôveru 
svojich bývalých kolegov, ktorí sa 
ku mne pridali, podarilo sa nám 
postupne vypracovať sa na väčšiu 
a úspešnú spoločnosť.

Ak by sme sa vrátili na úplný 
začiatok vašej kariéry, aké boli 
vaše očakávania po ukončení 
štúdia? Mali ste nejaký cieľ 
alebo víziu?
Určite som si nepredstavoval, že bu-
dem robiť poisťovacieho agenta. To 
bola jedna z posledných vecí, ktoré 
by mi napadli. Stretol som sa však 
s kamarátom, ktorý vtedy pracoval 
v poisťovni Otčina (dnes Uniqa), 
a ten mi priblížil, ako finančný biz-
nis v skutočnosti funguje. Presvedčil 
ma a povedal som si, že to skúsim. 
Boli to úplné začiatky podnika-
nia v poisťovníctve a finančníctve. 
Produkty životného a úrazového 
poistenia sa len formovali. Ja som 
si počkal až na poistenie majetku, 
zdalo sa mi, že sa s týmito produkt-
mi dokážem viac stotožniť. Keď na 
slovenský trh konečne prišlo aj pois-
ťovanie vozidiel, ako jeden z prvých 
viazaných agentov v Allianz som 
si otvoril svoju vlastnú kanceláriu. 
Poisťovali sme klientov priamo tam. 
Dovtedy boli ľudia zvyknutí cho-
diť len do poisťovne, kde si zobrali 
lístok a čakali na vybavenie.

Bol som značne motivovaný, trúfnem 
si povedať, že som patril k tým najvý-
konnejším a najúspešnejším obchod-
níkom. Neuniklo to pozornosti pred-
stavenstva poisťovne, a po určitom 

To, čo hovoríte, potvrdzujú 
aj čísla. Od začiatku vášho 
podnikania máte stabilný 
medziročný nárast. Patríte 
k najlepším najmä v oblasti 
neživotného poistenia. Ako 
sa vám darí dosahovať dobré 
ekonomické výsledky?
Pokiaľ ide o čísla, tie nijako „nehyp-
notizujem“. Nežijem tým až do takej 
miery, ako by možno niekto očaká-
val. Napríklad provízne listy si už 
roky nepozerám, resp. nesledujem, 
či sme daný mesiac zarobili viac ale-
bo menej. Čo však sledujem, sú dl-
hodobé trendy a dlhodobé sympatie. 
Naše výsledky budú dobré, pokiaľ 
budú spokojné dve skupiny. V pr-
vom rade musia byť spokojní klienti 
a druhou skupinou sú spolupracov-
níci, kolegovia. Keď sa toto podarí, 
výsledok je taký, aký je...

V každom prípade ma teší to, čo na-
značujete v otázke, ale podstatné 
je, čo vravia klienti. Zrejme sa s tým 
stotožňujú, keďže klientov len zís-
kavame a v zásade nestrácame. 
Rovnako je to aj pri našich podriade-
ných finančných agentoch, ktorí sa 
na našom úspechu podieľajú veľmi 
významnou mierou. Máme prakticky 
nulovú fluktuáciu. Neodchádzajú od 
nás. Možno preto, lebo sa to snažíme 
robiť normálnym ľudským spôsobom.

Naše výsledky budú 
dobré, pokiaľ budú 
spokojní klienti a aj  
naši spolupracovníci  

a kolegovia.

pracovné vzťahy. Ide mi skôr o to, aby 
som vo firme udržal rodinnú atmo-
sféru. Podľa môjho názoru je to veľmi 
dôležitá vec. Kolegovia sa navzájom 
rešpektujú a na pracovisku vládnu 
korektné a otvorené vzťahy.

Ako teda motivujete ľudí 
vo vašom tíme k dobrým 
výsledkom, ktoré dosahujete?
Najlepšia motivácia je to, keď ľudia 
vidia v tejto práci perspektívu, rovna-
ko ako som ju videl ja pred tými nie-
koľkými rokmi. Povedal som si, áno, 
do tohto sa oplatí investovať moju 
energiu a čas. Bola to pre mňa mož-
nosť vybudovať si svoj vlastný biznis, 
ktorý je z dlhodobého hľadiska udr-
žateľný. To je najprirodzenejšia moti-
vácia, a tá je najlepšia. Keď vedia, pre-
čo ráno vstanú do práce a radi robia 
veci, ktoré sú pre túto prácu potrebné. 
Nie som stotožnený s manipuláciou 
ľudí ani s tým, že by sme na nich mali 
nejakým spôsobom tlačiť a nútiť ich 
k neprirodzenému správaniu. Podľa 

Čo presne myslíte tým robiť to 
„normálnym ľudským spôsobom“? 
Narážate aj na to, že agenti na 
Slovensku, vo všeobecnosti, stále 
nemajú u klientov príliš veľkú 
dôveru? Ako vy pristupujete 
k vzdelávaniu nových členov, 
respektíve, ako sa snažíte 
zabezpečiť, aby agenti boli 
„normálni“, ale zároveň aj 
profesionálni?
Vzdelávanie je pre odbornosť dôležité. 
Otázkou však je, akou formou vzde-
lávanie prebieha. My sa snažíme pre-
dovšetkým vymieňať si svoje vlastné 
„know-how“, svoje konkrétne praktic-
ké skúsenosti, ktoré získame pri prá-
ci v rámci celej našej skupiny kolegov. 
O každý problém, ktorý je, alebo bol 
niečím zaujímavý a podarilo sa nám 
ho dobre vyriešiť, sa podelíme s kole-
gami. „Zdieľame“ si naše skúsenosti. 
Práve príklady a riešenia z praxe po-
važujem za najlepšiu odbornú prí-
pravu. Pokiaľ je však niekto vo vnútri 
nastavený tak, že sa pozerá na klienta 
ako na „niečo“, na čom chce len zaro-
biť, tak tohto človeka aj tak žiadnym 
školením nezmeníte.

Je to iba otázka správneho výbe-
ru spolupracovníkov. My skutočne 
neberieme každého. Máme záujem 
o vysoko profesionálnych kolegov, 
ktorí obchod robia normálnym 
a slušným spôsobom. Nerobíme 
agresívne nábory, na ktorých prij-
meme každého a za každú cenu len 
kvôli tomu, aby sme takto dosaho-
vali „atraktívne“ čísla. Vážim si, že 
naši kolegovia sa potom v kolektíve 
cítia príjemne a nemajú pocit, že sa 
ich snažíme „prerobiť“ na finančných 

Najlepšia motivácia 
je to, keď ľudia vidia 
v práci perspektívu.

agentov podľa predlohy. Našou pri-
danou hodnotou je, že im vo firme 
vytvárame flexibilné prostredie a zá-
zemie, ktoré im plne umožňuje vyu-
žiť ich talent a úspešne fungovať.

Akým spôsobom teda  
hľadáte a vyberáte nových 
spolupracovníkov?  
Aké hodnoty si na ľuďoch vy 
osobne najviac vážite?
Neobchádzam agentov ani podria-
dených finančných agentov na trhu, 
ktorých by som prehováral, aby 
pracovali pre nás. Neorganizujeme 
masívne agresívne nábory. Skôr to 
funguje na odporúčanie kolegov, zná-
mych a podobne. Ak ma napríklad 
osloví niekto, kto ma pozná, alebo 
koho poznám ja, a zhodneme sa na 
tom, že naša spolupráca by mohla 
mať zmysel, tak sa určite dohodne-
me. Nemáme dramatické nárasty 
podriadených finančných agentov. 
Môj cieľ nie je vytvoriť veľkú skupinu 
ľudí, kde vládne anonymita a chladné 
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Dušan Macula začal svoju 
kariéru ako poisťovací agent 
v poisťovni Allianz. Vďaka 
dobrým obchodným výsled-
kom sa rýchlo vypracoval na 
pozíciu obchodného riaditeľa. 
Neskôr dostal od jednej z pois-
ťovní aj ponuku na pozíciu čle-
na predstavenstva. Rozhodol 
sa však budovať vlastnú firmu. 
Dnes patrí k najúspešnejším 
maklérom na Slovensku, a to 
najmä v oblasti neživotného 
poistenia.

Kto je Dušan Macula?

produkty, ktorým chce klient rozu-
mieť a má aj schopnosť a kapacitu 
im porozumieť. Toto by mal byť 
štandard. Poisťovníctvo predsa nie je 
jadrová fyzika, dá sa to napísať aj tak, 
aby tomu klient porozumel. Trend 
však určite nejde týmto smerom.

Hovoríte o byrokratickej záťaži
a legislatíve. Nie je to však 
jediná zmena týkajúca sa 
legislatívy, ktorú makléri 
vnímajú ako záťaž a komplikáciu. 
Napríklad regulácia zákona 
o finančnom sprostredkovaní, 
diskusia okolo provízií 
a  sprísnené povinné vzdelávanie 
agentov. Aký je váš názor? Ako 
ste sa so zmenami vyrovnali? Sú 
podľa vášho názoru podmienky 
na Slovensku tvrdšie ako inde?
Na Slovensku je taký trend, že vždy, 
keď sa prijme nejaká legislatívna 
úprava, príde niekto s iniciatívou, že 
to je potrebné ešte „vylepšiť“. Teda, 
keď sa niečo reguluje, zregulujme 
to viac. Trochu to dusí obchod. Nie 
som z toho úplne nadšený, ale zase 
ani úplne zúfalý. Vždy sa ešte tomu 
vieme prispôsobiť. Má to však dve 
strany mince. Obchodovanie sa stá-
va komplikovaným, požiadaviek je 
veľmi veľa a svojím spôsobom to 
prečisťuje trh sprostredkovateľov. 
Ľudia, ktorí doteraz mali kaviareň, 
okrem toho pracovali ako taxiká-
ri a robili ešte aj poistky, z brandže 
práve z týchto dôvodov odchádza-
jú. To je pozitívny efekt regulácií 
a zmien. Keby sme sa však na to 

pozreli len z pohľadu ľudí, ktorí sa 
svojej práci skutočne venujú, tak to 
naozaj prináša len zbytočné kompli-
kácie, ale zásadné problémy ostávajú 
nevyriešené.

Do akej miery pomáha  
maklérom pri podobných 
problémoch asociácia?  
Sám ste jej členom.
Celkový význam a prínos asociácie 
vnímam kladne. Asociácia sa venuje 
najmä právnym otázkam. V právnej 
oblasti urobila veľký kus neviditeľ-
nej práce. Čo mi trochu chýba, je 
presadzovanie záujmov členov aso-
ciácie alebo všetkých finančných 
agentov aj vo vzťahu k jednotlivým 
finančným inštitúciám. Nazval by 
som to podpora po biznisovej alebo 
obchodnej stránke.

Čo si myslíte o narastaní 
poplatkov za licencie, ktoré 
spôsobuje znevýhodňovanie 
menších spoločností s omnoho 
menšími šancami na prežitie?
Prajem aj malým spoločnostiam, 
aby prežili, a myslím to úprimne. 
Nie som prívržencom korporácií 
a koncernov, a nemyslím si, že väč-
šia spoločnosť musí byť nevyhnutne 
aj lepšia. Vážim si aj prácu jednot-
livcov, ktorí sú slušní a zodpovední. 
Myslím si, že by bolo spravodlivé, 
keby ich nastavené podmienky ne-
vytesňovali z trhu. Podľa mňa to nie 
je fér. Úplne rozumiem tomu, keď 
chce niekto pracovať sám.

Pravdou je však to, že ak niekto nemá 
veľký kmeň, teda nemá spolupra-
covníkov a robí to sám, tak práca 
nemusí byť veľmi efektívna, pretože 
niekoľko mesiacov alebo dní do roka 
je potrebné venovať sa aj veciam, kto-
ré priamo nesúvisia s obchodom. Vo 
väčšej spoločnosti by mohol viac času 
venovať činnosti, ktorú robí dobre. 
No ak je sám, musí sa sám vyrovnať 
aj s administratívnou alebo byrokra-
tickou záťažou. Napriek tomu by som 
chcel zdôrazniť, že prajem každému, 
aj malému obchodníkovi, nech spo-
kojne funguje na trhu. Rozhodne 

môjho názoru je autentickosť dôleži-
tá aj v tomto biznise.

Nemáme pre našich ľudí predpísané 
žiadne výkonnostné ciele. Každý si 
robí obchod slobodne v takom roz-
sahu, v akom vládze a ako má chuť. 
Niekto spracuje viac obchodných prí-
ležitostí, iný menej. Každého kolegu 
si vážim rovnako a som vďačný za 
každú podpísanú zmluvu.

Hovorili ste o prirodzenosti 
a o tom, že aj agenti by mali 
byť autentickí, a teda nemali 
by sa nijako štylizovať. Treba 
si však pripustiť, že pre tento 
biznis je váš prístup skôr veľmi 
výnimočný. Mnohé firmy sa 
riadia podľa jasne definovanej 
firemnej identity, čím aj zreteľne 
komunikujú svoje postoje. Zvlášť 
v tomto biznise k tomu patrí aj 
upravený zovňajšok, striktný 
dress code a cieľu primeraná 
komunikácia. Nepripisujete 
tomu žiaden význam?
Nedávam kolegom konkrétne rady, 
ako majú svoje obchody robiť, ako 
sa majú správať ku klientom, ale-
bo dokonca ako majú vyzerať. 
Neorganizujeme školenia, po absol-
vovaní ktorých by boli všetci naši 
agenti ako jeden. Ja osobne si mys-
lím, že je lepšie, ak sa každý voči svo-
jim klientom prejavuje taký, aký sku-
točne je. Každý je v niečom odlišný, 
klienti sú taktiež odlišní, každému 
vyhovuje niečo iné. Pokiaľ sa agent 
pri klientovi správa prirodzene, pô-
sobí omnoho dôveryhodnejšie.

Pamätám si napríklad časy, keď boli 
ľudia školení, ako majú správne po-
dávať ruky. Že je dôležitý pevný stisk. 
Následne ste sa s niekým stretli, a ten 
vám skoro rozmliaždil ruku, keďže ho 
„vyškolili“, aby mal silný stisk. Neskôr 
sa považovalo za nesmierne dôleži-
té usmievať sa na každého klienta. 
Poznám jedného človeka, ktorý si 
stláčal reflexné body na lícach a tes-
ne pred stretnutím s klientom ich 
uvoľnil, pretože sa niekde dočítal, 
že vtedy sa bude usmievať najlepšie. 

Napriek tomu nechcem otázku 
zovňajšku úplne spochybňovať. 
Samozrejme, ľudia, keď sa s niekým 
stretnú po prvý raz, očakávajú urči-
tý štandard a nepochybne hodnotia 
aj podľa výzoru. Človek v obleku vo 
všeobecnosti pôsobí dôveryhodnej-
šie. Neplatí to však absolútne. Sú 
ľudia, pre ktorých by to bolo niečo 
neprirodzené, nepôsobili by auten-
ticky. A vtedy netreba trvať na ne-
zmyselných pravidlách.

Aké zásadné zmeny sa počas 
vášho pôsobenia udiali vo 
finančnom odvetví?
Prebehlo niekoľko zásadných zmien, 
no spomenul by som najmä jednu. 
Keď sme začínali s poisťovaním vozi-
diel, bola poistná zmluva v podstate 
na jednom papieri veľkosti A4. No 
keby ste si dnes chceli vytlačiť všetky 
dokumenty poistnej zmluvy, tak to 
má dohromady približne 116 strán. 
Či to skutočne smeruje k ochrane 
zákazníka, o tom pochybujem. Ľudia 
nemajú záujem zaoberať sa takýmto 
množstvom informácií. Kým bola 
zmluva stručnejšia, tak sa ešte klienti 
pýtali, zaujímal ich obsah, keďže to 
bolo pomerne jednoduché. Ale „za-
sypanie“ papiermi a informačnými 
povinnosťami klientov skôr odrádza 
od akéhokoľvek záujmu.

Na druhej strane neuľahčila dnes 
náročné procesy digitalizácia? 
Tá sa predsa snaží zbavovať 
papierov aj optimalizovať 
komplikované postupy.
Určite áno. No spôsob, akým sa to 
aktuálne deje a dojednáva, je taký, 
že klient iba odklikáva poistné pod-
mienky. Niečo podobné, ako keď 
si sťahujete nejakú aplikáciu alebo 
softvér a nečítate si, k čomu sa za-
väzujete. Myslím si, že 99 % alebo 
možno aj 100 % klientov spomínané 
veci vôbec nečíta. Je to len nejaká for-
málna časť procesu. Samozrejme, ak 
vznikne spor, tak sa vytiahne, že ste 
zaklikli alebo napísali, že s niečím sú-
hlasíte, a spor je týmto vyriešený. Nie 
som s tým úplne stotožnený. Mám 
rád jednoduché a transparentné 

Trnavy, ktorý pracoval celý život ako 
poštár. Keďže poznal celú Trnavu, mal 
už dobrý predpoklad byť úspešným. 
Išli sme sa teda spoločne do Trnavy 
pozrieť na nášho úspešného kolegu. 
Pre môjho nadriadeného bolo veľkým 
prekvapením, keď tohto pána zbadal. 
Mal na sebe menčestrové nohavice 
neurčitej farby a flanelovú košeľu. 
On totiž ani nič iné nemal. Takto ho 
všetci ľudia poznali. Som presvedčený, 
že ak by ho niekto obliekol do značko-
vého obleku, tak naňho domáci pošlú 
psa, lebo by si povedali, že starý pán 
sa zbláznil. Takto bol pre ľudí uveri-
teľným, on sa nezmenil. Keď môj šéf 
potom opäť spomenul tému jednot-
ného firemného dress code, ja som 
mu zo žartu odpovedal, že v poriad-
ku, ale kde zoženieme také množstvo 
zvláštne ošúchaných menčestrových 
nohavíc a flanelových košieľ?

Šialenosti! Ľudia boli neprirodzení. 
Mali pocit, že keď majú vyleštené to-
pánky a veľký uzol na kravate, urobia 
na klienta dojem. Mám však pocit, že 
aj klienti sa posunuli. Vedia vycítiť 
spontánnosť a úprimnosť.

K tejto téme mi napadla ešte jedna 
kuriózna príhoda. Pamätám si, keď 
som robil riaditeľa v poisťovni a prá-
ve prebiehala dôchodková kampaň. 
Vtedy sa často spomínala aj téma 
obliekania, a teda, že všetci agenti by 
mali chodiť upravení a v kvalitných 
oblekoch, aby pôsobili úspešne a dô-
veryhodne. V tom istom čase chcel 
riaditeľ poisťovne vidieť nášho naj-
lepšieho obchodníka na Slovensku. 
Teda človeka, ktorý uzavrel najviac 
obchodov. Bol to jeden pán z okolia 

Na Slovensku je trend, 
že vždy, keď sa prijme 

legislatívna úprava, 
príde niekto

s iniciatívou, že to 
je potrebné ešte 

„vylepšiť“.

si nemyslím, že malých je potrebné 
zlikvidovať na úkor veľkých.

Moja posledná otázka. Ak by ste 
mali zhodnotiť vašu doterajšiu 
kariéru, čo považujete za 
dôležité míľniky alebo zásadné 
rozhodnutia, ktoré výrazne 
pomohli k vášmu úspechu?
Zásadným rozhodnutím bolo, keď 
som sa rozhodol stať sa samostat-
ným finančným agentom a začal 
som podnikať sám pre seba. Som 
hrdý aj na moje dobré vzťahy s kole-
gami, spolupracovníkmi aj klientmi. 
Napriek tomu, že ide o biznis, kde 
ide o peniaze, trúfam si povedať, že 
vzťahy máme skutočne priateľské. 
Nie je to vždy o číslach, je to skôr 
o dôvere. Vzťahy si vážim skutočne 
najviac. Pekné čísla a dobré výsledky, 
o ktorých sme sa rozprávali a ktorý-
mi sa môžeme pochváliť, sú len dô-
sledkom toho.

LÍDRI · Každého kolegu si vážim rovnako a som vďačný za každú podpísanú zmluvu Každého kolegu si vážim rovnako a som vďačný za každú podpísanú zmluvu · LÍDRI

Ak sa agent  
pri klientovi 

správa prirodzene, 
pôsobí omnoho 

dôveryhodnejšie.
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FINANČNÍ AGENTI: NIEKTORÍ    
 SA USILUJÚ O ČO NAJŠIRŠÍ VÝBER 

PRODUKTOV, INÍ SI VYBERAJÚ  
LEN TIE KVALITNEJŠIE  

informácie a odporúčania, ktoré sú 
pre neho vhodné v súvislosti s fi-
nančnou službou, o ktorú má záu-
jem,“ dopĺňa Peter Majer.

1) Viacej partnerov 
Vo všeobecnosti existujú dva zák-
ladné prístupy k sprostredkovaniu 

finančných produktov. Prvým je, 
že sa SFA snaží svojim podria-
dený m a gentom umožni ť  čo 
najväčšie množstvo spoluprác 

Počet nie je rozhodujúci
„Samostatný finančný agent vy-
konáva finančné sprostredkova-
nie na základe písomnej zmluvy 
s finančnou inštitúciou, pričom 
v tom istom čase môže mať uzavre-
té zmluvy s viacerými finančnými 
inštitúciami. Samostatný finančný 
agent má možnosť osloviť klienta 
so širokým spektrom finančných 
služieb, ktoré si navzájom konku-
rujú,“ uvádza hovorca Národnej 
banky Slovenska (NBS) Peter 
Majer. Národná banka Slovenska 
zverejňuje vo svojom registri 
zmluvné vzťahy medzi jednotlivý-
mi finančnými inštitúciami. Vďaka 
tomu si vie každý klient overiť, na-
koľko pestrá je paleta sprostredko-
vaných produktov u toho-ktorého 
samostatného finančného agenta 
(SFA). „Bez ohľadu na počet finanč-
ných inštitúcií, s ktorými má samo-
statný finančný agent uzatvorenú 
písomnú zmluvu, je povinný po-
skytnúť klientovi odbornú pomoc, 

s  f inančnými spoločnosťami, 
k tor ých  pro duk t y  p o tom ve-
dia poskytnúť svojim klientom. 
„Poradenstvo má priniesť klien-
tovi najlepšiu možnosť na reali-
záciu jeho investičného zámeru, 
pokrytia rizík, ako aj tvorby re-
zerv. Preto je dôležité, aby mal 
maklér k dispozícii čo najširšiu 
škálu kvalitných a overených 
produktov a služieb. Najmä pri 
tvorbe rezerv a pokrytí rizík je 
žiaduce, aby maklér portfólio di-
verzifikoval do viacerých produk-
tov a spoločností,“ myslí si Marek 
Gemainer, obchodný riaditeľ spo-
ločnosti FinGO.sk, ktorá využíva 
produkty 60 finančných spoloč-
ností. Situácia každého klienta 
je individuálna. Mať k dispozícii 
širokú škálu produktových part-
nerov môže podriadenému agen-
tovi výrazne pomôcť. Dokáže tak 
vytvoriť pre klienta individuálne 
riešenie presne na mieru naprieč 
viacerými spoločnosťami. Vďaka 

Najdôležitejšou úlohou samostatných finančných agentov je pomôcť 
klientom vybrať si v spleti finančných produktov pre nich tie najvhodnejšie. 

V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité, z akej vzorky produktov má 
ten-ktorý finančný agent na výber. Je vhodné, aby mal k dispozícii širšie 
spektrum finančných produktov, pretože vtedy je väčšia šanca, že pre 
klienta nájde taký, ktorý mu bude vyhovovať najviac. Na druhej strane 

ich však môže byť len toľko, aby ich všetky naozaj dobre ovládal. 

Autor: Arian Ali 
Foto: Shutterstock

Klient od finančného 
plánu očakáva, že mu 
pri čo najnižšej cene 

poskytne čo najlepšiu 
ochranu alebo služby.

Podriadenému 
finančnému agentovi 

pomôže, ak má  
k dispozícii širšiu  
škálu produktov.

agent uzatvorenú písomnú zmlu-
vu o spolupráci,“ dodáva P. Majer.

Dôležitý je aj servis 
„Klient od finančného agenta 
očakáva, že mu ako profesionál 
dokáže vyskladať finančný plán 
z  takých produktov, ktoré mu 
pri čo najnižšej cene poskytnú čo 
najlepšiu ochranu či službu,“ uvá-
dza M. Gemainer. Cieľom každé-
ho agenta by malo byť vytvore-
nie ponuky šitej na mieru vždy 
konkrétnym potrebám klienta. 
Nevyhnutnou súčasťou jeho práce 
je aj následný servis uzatvorených 
finančných zmlúv. Bez dlhodobej 
a pravidelnej starostlivosti nie je 
možné zabezpečiť kvalitu dlhodobo. 
Servis je nutné vykonávať veľmi ad-
resne a prínosne pre klienta, keďže 
agent pozná nastavenie klientových 
zmlúv a oslovuje ho len v prípade, 
že má preňho lepšiu ponuku.

Nikto nedokáže pracovať so 4-tisíc finančnými produktmi, ktoré sú dnes v ponuke na trhu · FINANCIE

však je, aby výber produktov pre-
biehal podľa veľmi detailných 
a plošne aplikovaných kritérií,“ 
dodáva analytik.  

Optimálny počet
partnerov neexistuje
V tomto prípade však má podria-
dený agent k dispozícii obme-
dzenejšie možnosti a nižší počet 
produktov. „Klient bude z nášho 
partnerstva profitovať iba vtedy, 
keď bude mať kvalitne nastavený 
plán a nie zo súboru najlacnejších 
produktov z porovnávačov,“ myslí 
si Peter Matovič, riaditeľ pre pro-
dukty a compliance spoločnosti 
Partners Group SK, ktorá vyu-
žíva finančné produkty 35 spo-
ločností. „Naša služba už dávno 
nefunguje na základe porovná-
vania ceny, a preto je množstvo 
produktov a finančných inštitúcií 
na trhu nepotrebných. Predstavte 
si napríklad porovnávač na víno 
podľa ceny. Aké si myslíte, že 
vám podľa neho vyjde?“ uzatvá-
ra riaditeľ. V oboch prípadoch sa 
však podriadení finanční agenti 
do určitej miery musia spoľahnúť 
na SFA a jeho odbornosť pri vý-
bere partnerov. „Národná banka 
Slovenska ani zákon o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom po-
radenstve nestanovuje optimálny 
počet finančných inštitúcií, s kto-
rými má mať samostatný finančný 

širokej ponuke vie pre každého 
takmer vždy vybrať to najvýhod-
nejšie, čo sa na trhu nachádza. 

2) Menej partnerov   
Druhou možnosťou je, že sa SFA 
snaží svojim podriadeným agen-
tom sprostredkovať síce užšiu 
paletu spoluprác s finančnými 
spoločnosťami, no s dôrazom 
na vyššiu kvalitu poskytovaných 
produktov. „Pre podriadených 
finančných agentov je kľúčové 
mať k dispozícii dostatočne širo-
ké portfólio partnerov a produk-
tov. Žiadny z nich však nedokáže 
pracovať s vyše 4-tisíc finančnými 
produktmi, ktoré sú dnes v po-
nuke na Slovensku. My preto dl-
hodobo poskytujeme podporu 
našej sieti dôsledným posudzo-
vaním, hodnotením a výberom 
produktov s najlepším pomerom 
ceny a kvality,“ hovorí Marián 
Búlik, analytik spoločnosti OVB 
Allfinanz Slovensko, ktorá spolu-
pracuje s 32 finančnými partner-
mi. Spoločnosť podľa jeho slov 
neustále testuje finančné produk-
ty a do svojho portfólia zaraďuje 
len tie najlepšie. „Tento spôsob 
užšej skupiny partnerov a ich pro-
duktov sa dlhodobo ukazuje ako 
výrazne efektívnejší. Podmienkou 
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Ú lohou samostatných f i-
nančných agentov je uľahčiť 
klientovi orientáciu v množ-
stve f inančných produk-
tov, ktoré sú k dispozícii na 
trhu. Agenti si sami vyberajú 
partnerské finančné inštitú-
cie, ktorých produkty chcú 
sprostredkúvať. Množstvo 
zvolených partnerov teda 
závisí len od rozhodnutia 
agenta. Je iba na ňom, aké 
finančné produkty klientovi 
sprostredkuje. 

O počte partnerov 
rozhoduje agent
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ANKETA: 
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE  

SPEJE K SVOJMU ZÁNIKU
Jedným z najkontroverznejších finančných produktov na trhu je 

investičné životné poistenie. Niektorí odborníci na financie ho nazývajú 
aj „mačkopes“. Ďalší ho vnímajú ako dva samostatné produkty, ktoré sa 
v minulosti „nedopatrením“ spojili do jedného. Iní by ho už v súčasnosti 

za nič na svete nepredávali, hoci aj tu sa ešte stále nájdu výnimky. Aký je 
názor odborníkov na investičné životné poistenie (IŽP) a ako ho známkujú 

na stupnici od 1 do 10, pričom 1 je najhoršie a 10 najlepšie hodnotenie?

Autor: Robert Juriš

Investičné životné poistenie je už 
niekoľko rokov v útlme a v rám-

ci efektívnej investičnej straté-
gie nemá pre klientov význam. 
Výhodnejšie je uzavrieť si osobitne 
rizikové životné poistenie a samo-
statne investovať. Na trhu totiž 
existujú oveľa zaujímavejšie inves-
tičné nástroje, v ktorých si klienti 
môžu zvoliť fondy a zároveň ich 
môžu počas trvania investovania 
meniť, variovať výšku vkladov 
a podobne. Aj naši makléri preto 
odporúčajú klientom zvlášť poiste-
nie cez rizikové životné poistenie 

a zvlášť investovanie cez investič-
né programy správcovských spoloč-
ností, či už do podielových fondov, 
ETF, alebo do investičného zlata, 
ktoré sú poplatkovo lacnejšie. Z na-
šej skúsenosti vieme, že záujem 
klientov o investičné životné pois-
tenie klesá, respektíve je minimál-
ny. Je to aj kvôli skúsenostiam ľudí, 
ktorí potrebovali ukončiť poistenie 
skôr, ako mali v zmluve dohodnuté, 
a aj kvôli vysokým poplatkom bola 
odkupná hodnota ich investova-
ných prostriedkov nižšia ako sku-
točné vklady očistené od poistenia.

Roland Dvořák 
generálny riaditeľ FinGO.sk

Riešením je samostatné rizikové životné poistenie a priame investovanie ·  FINANCIE

Investičné životné poistenie je 
produkt, ktorý svoju najväčšiu 

slávu už určite zažil. Výhodou IŽP 
oproti existujúcim produktom ri-
zikového životného poistenia je, 
že klient platí v každom roku za 
poistenie smrti poistné prislúcha-
júce jeho aktuálnemu veku. Táto 
výhoda je však v praxi kompenzo-
vaná vysokými poplatkami, ktoré 
sa platia primárne v prvých ro-
koch poistenia, klient si teda pro-
dukt predpláca inak. Variabilita a 
kvalita fondov, ktoré má klient na 
výber, klesá s vekom investičnej 

poistky, poisťovne staršie produk-
ty málokedy inovujú. Ale aj pri 
nových produktoch IŽP je výber 
fondov a flexibilita investície ne-
porovnateľne nižšia ako v samo-
statných fondových platformách. 
Z tohto dôvodu produkt IŽP naši 
sprostredkovatelia využívajú iba 
výnimočne a preferujú rizikové 
poistenie. Pri posudzovaní exis-
tujúcich zmlúv zohľadňujú viacero 
faktorov, ako sú napríklad poplat-
ková štruktúra, kvalita fondov 
alebo aktuálny zdravotný stav 
klienta.

Michal Ďuriš 
partner a spolumajiteľ spoločnosti 
Umbrella Group v Bratislave

Investovanie cez investičné život-
né poistenie pri porovnaní vstup-

ných alebo priebežných poplatkov 
patrí k najdrahším poisteniam na 
trhu. Pri poistnej časti je veľkou 
nevýhodou, že na starej zmluve 
spravidla nie je možné využívať 
moderné pripoistenia. Klient to 
vie urobiť len tak, že zruší starú 
zmluvu a nahradí ju novou, alebo 
nahradí len poistnú časť a drahé 
sporenie v IŽP si ponechá. Stráca 
tým však najväčšiu výhodu, že 
všetko má na jednej zmluve.Pre 
klientov je omnoho efektívnejšie 

Investičné životné poistenie 
v sebe spája kombináciu poiste-

nia a určitú formu sporenia. Často 
je to však „morské prasa“, teda 
ani prasa, ani morské. Trh poiste-
nia upúšťa od ponuky produktov 
IŽP. Dá sa povedať, že je na konci 
svojho životného cyklu. My tento 
produkt nesprostredkúvame a ani 
v minulosti sme neboli jeho fanú-
šikom. Klientovi vždy trpezlivo vy-
svetľujeme jeho výhody a nevýho-
dy oproti samostatnému poisteniu 
a sporeniu. Sporenie cez IŽP je ne-
efektívne a drahé. Vytvára zbytoč-
ný medzičlánok medzi nákupom 

využívať rizikové životné poistenie 
a samostatné priame investova-
nie do podielových fondov alebo 
ETF. Preto sa v Brokerii dlhodobo 
zameriavame práve na takéto rie-
šenia. Očakávame, že v najbližších 
rokoch dôjde k úplnému ukončeniu 
predaja IŽP. Naši sprostredkova-
telia hľadajú pre každého klienta 
optimálne riešenie krytia poist-
ných rizík a sporenia. Ak je to pre 
klienta výhodnejšie a vhodné, pri-
stupujú k zmene zo zastaraného 
IŽP na moderné rizikové poistenie 
a samostatné investičné sporenie.

aktív na finančnom trhu a spot-
rebiteľom. Ak by klient uvažoval 
nad zrušením IŽP, odporúčame 
dať zmluvu analyzovať finančné-
mu sprostredkovateľovi. Ten musí 
posúdiť výšku odkupnej hodno-
ty sporiacej časti, vek a prípadné 
zmeny v zdravotnom stave klienta, 
ktoré by mohli byť problematické 
pri uzatvorení samostatného ži-
votného poistenia. V určitých prí-
padoch je možné znížiť sporiacu 
zložku v rámci IŽP na minimum 
a rozdiel presmerovať do samostat-
ného sporenia s vyššími výnosmi 
a nižšími poplatkami. 

Radoslav Červenec 
generálny riaditeľ Brokeria

Michal Kremnický 
predseda predstavenstva  
a CEO Finvia holding 

Podiel investičného životného 
poistenia v portfóliu neustále 

klesá, čo jasne indikuje, že tento 
produkt sa skôr či neskôr zrejme 
úplne vytratí z trhu. Z hľadiska 
poplatkov je vo väčšine prípadov 
výhodnejšie nahradiť IŽP kombi-
náciou rizikového životného po-
istenia a investovania. Stále však 
existujú výnimky, keď je IŽP rele-
vantným riešením. Napríklad ak 
chce mať klient výrazne vyššiu po-
istnú sumu pre prípad smrti. V tom 
prípade a za podmienky udržania 
poistnej zmluvy počas obdobia 15 
rokov a dlhšie môže byť výhodnej-
šie sa poistiť a súčasne investovať 

v zmluve investičného poistenia. 
Stúpajúca nasporená suma totiž 
výrazne znižuje poistné za krytie 
smrti. Podiel investičného životné-
ho poistenia v našom portfóliu už 
dlhé roky neustále klesá. Skúsení 
sprostredkovatelia majú možnosť 
využiť ho v špecifických prípadoch, 
keď je to pre klienta výhodnej-
šie. Ak je to pre klienta výhodné, 
sprostredkovateľ OVB v rámci pra-
videlného servisu navrhuje nahra-
denie produktu kombináciou pravi-
delného investovania a rizikového 
životného poistenia. V žiadnom 
prípade automaticky a bez analýzy 
nerušíme žiadnu zmluvu.

Marián Búlik 
finančný analytik  
OVB Allfinanz Slovensko
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Investičné životné poistenie 
malo v minulosti význam pre 

malých investorov, teda pre tých, 
ktorí chceli mesačne investovať 
približne 500 korún slovenských 
(približne 17 eur). Ostatné inves-
tičné produkty boli pre nich ne-
dostupné, pretože bola potrebná 
vysoká vstupná investícia. Keď 
však začali na trh prichádzať sa-
mostatné investičné produkty pre 
menších investorov, význam IŽP 
začal upadať. Dopomohli k tomu 
aj vyššie poplatky za tento pro-
dukt. Sprostredkovanie predaja 

IŽP začalo v našej spoločnosti vý-
razne klesať v roku 2012, dnes 
tvorí len 2 % z celkového počtu 
sprostredkovaných životných po-
istení. Teraz už aj klienti upred-
nostňujú zvlášť rizikové životné 
poistenie a zvlášť investíciu. Ku 
klientom, ktorí už majú investičné 
životné poistenie, pristupujeme in-
dividuálne. Existujú totiž takí, pre 
ktorých by zrušenie IŽP nemuselo 
byť výhodné. Ak má teda pre klien-
ta IŽP stále význam, nemusíme ho 
rušiť, ale vieme ho prispôsobiť jeho 
potrebám.

Peter Mocker 
analytik a kouč pre oblasť poistenia 
Swiss Life Select Slovensko

Tento produkt poistenia so spo-
rením, ak zostane postavený 

tak, ako je, speje pravdepodob-
ne k zániku. Najväčším problé-
mom IŽP sú privysoké poplatky 
– vstupné, počiatočné aj admi-
nistratívne poplatky, poplatky 
za správu, za mimoriadny vklad, 
za zmenu stratégie či za výber, 
a jeho veľmi nízka flexibilita. Na 
ochranu príjmu pri úrazoch, cho-
robách a invalidite dokáže skú-
sený finančný sprostredkovateľ 
pripraviť pre klienta na základe 
jeho potrieb jedinečné riešenie – 
rizikové poistenie bez sporenia.

Rovnako dôležité je myslieť aj na 
dôchodok a nespoliehať sa pritom 
iba na „štátny dôchodok“. Na to 
je určené sporenie, ktoré môže 
klientovi zároveň zabezpečiť aj fi-
nančnú nezávislosť, a to ešte pred 
odchodom do penzie. Klientom 
vždy odporúčame kombináciu 
produktov, kde sporenie je jed-
noznačne oddelené od poistenia. 
Toto komplexné riešenie je skve-
lou voľbou. Prináša krytie prí-
padnej straty príjmu pri nepred-
vídateľnej udalosti a pohodový 
dôchodok. Má vysokú flexibilitu 
a minimalizuje poplatky. 

Ivan Huspenina 
odborný garant pre životné poistenie 
Universal maklérsky dom

positive 
7( 

Robte biznis, 
byrokraciu nechajte na nás. 

Softvér a služby pre finančný trh 
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ONLINE POISTENIE  
VYHĽADÁVA ČORAZ VIAC ĽUDÍ. 

DÔVODOM JE PANDÉMIA  
AJ ROZŠIROVANIE ONLINE  

PRODUKTOVÝCH PORTFÓLIÍ 

POISTENIE · Na jednu papierovú zmluvu pripadá hneď niekoľko uzatvorených online zmlúv

Samotné cestovné poistenie uza-
tvorené online najmä v poslednom 
období veľmi výrazne stúpa, v nie-
ktorých mesiacoch aj v stovkách 
percent. Na druhej strane v minu-
lom roku pre obmedzenia či obavy 

z cestovania bol dopyt veľmi slabý,“ 
dopĺňa riaditeľ marketingu a ko-
munikácie Lukáš Bertók. Poisťovňa 
Generali zaznamenala tento rok 
v porovnaní s minulým rokom ná-
rast online produkcie o približne 
50 %. „Medzikvartálne priniesol 
druhý štvrťrok lepšie výsledky, keď 

Online poráža papier
Už v prvom polroku tohto roka 
poisťovne zaregistrovali výrazný 
rast počtu uzatvorených zmlúv 
digitálnou formou. „Pri porovna-
ní prvého polroku 2020 s prvým 
polrokom 2021 evidujeme nárast 
počtu online uzatvorených poist-
ných zmlúv o 65 %,“ uvádza hovor-
kyňa poisťovne Kooperativa Silvia 
Nosková Illášová. Podľa jej slov pri 
porovnaní počtu poistných zmlúv 
uzatváraných digitálnou alebo pa-
pierovou formou v priebehu prvé-
ho polroka 2021 dosiahli pomer 
83 % k 17 % v prospech digitálne-
ho spôsobu uzatvárania zmlúv.
 
Aj v poisťovni Wüstenrot pri porov-
naní prvého polroku 2020 a 2021 
zaznamenali agregovaný nárast 
online predaja poistení o viac ako 
15 %. „Do tohto čísla sme však 
nezapočítali napríklad cestov-
né poistenie, ktoré je pre sezón-
nosť a pandémiu veľmi špecifické. 

v porovnaní s prvým štvrťrokom 
vzrástol počet zmlúv uzatvorených 
online o 40 %,“ tvrdí hovorkyňa 
Katarína Kukurová.
 
Výrazná dominancia 
V Groupama poisťovni počas pr-
vých šiestich mesiacov roka 2020 
a roka 2021 opäť jednoznačne 
a dlhodobo dominuje online uza-
tváranie poistných zmlúv. „V da-
nom období roku 2020 bolo takto 
uzatvorených 94 % zmlúv, pričom 
papierovo len 6 %. V roku 2021 sa 
tento rozdiel ešte zvýraznil, pričom 
online bolo uzatvorených 96 % 
zmlúv a papierovo len 4 %,“ reagu-
je marketingový a PR konzultant 
Ivan Bobošík. Aj NN poisťovňa 
potvrdzuje zo strany poradcov in-
ternej distribučnej siete zvýšený 
záujem o bezpapierové uzatváranie 
poistných zmlúv životného poiste-
nia. „V NN poisťovni má digitálne 
uzatváranie poistných zmlúv dlho-
dobo rastúci trend. Digitálna forma 

V rámci digitalizácie sa poisťovne už niekoľko rokov snažia zvyšovať podiel 
online komunikácie so svojimi klientmi. K potrebe bezkontaktných služieb 

vo finančnom sektore prispela aj pandémia koronavírusu, ale aj rozširovanie 
online produktových portfólií. Poisťovne tak najmä v poslednom polroku 
zaznamenali výrazne rastúci trend uzatvárania zmlúv v online podobe.

Autor: Zuzana Mecková 
Foto: Shutterstock

Životné poistenie  
je komplexný produkt, 

potrebné je zvážiť 
viaceré faktory.

poistenia majetku, sme zazname-
nali trojnásobný počet návštev 
oproti priemeru. Až doteraz ostala 
návštevnosť nášho online poistenia 
majetku zvýšená o približne 25 %. 
Tento trend sa odráža aj v počte 
uzatvorených poistných zmlúv,“ opi-
suje riaditeľka odboru komunikácie 
Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia 
Strnad Muthová.

prináša predovšetkým vyššiu efek-
tivitu, časovú úsporu, lepšiu zákaz-
nícku skúsenosť a v nemalej miere 
prispieva aj k lepšej ochrane život-
ného prostredia,“ približuje senior 
špecialista marketingovej komuni-
kácie Ján Ďurech. 

Podľa neho v júli 2019 tvorili digi-
tálne zmluvy približne 58 % z cel-
kových zmlúv, v roku 2020 to už 
bolo 77 %. Ide však o zmluvy ži-
votného poistenia, ktoré digitálne 
uzatvárajú finanční sprostredko-
vatelia, nie samotní klienti. Keďže 
životné poistenie je pomerne 
komplexný produkt, v tomto prí-
pade je potrebné zvážiť viaceré 
faktory. Porovnanie s prvým pol-
rokom 2020 urobila aj poisťovňa 
Colonnade. „V minuloročnom pr-
vom polroku bola jedna z piatich 
zmlúv papierová, zvyšné štyri boli 

Prechod na  
digitálne služby 

akceleroval 
s príchodom pandémie.

Klienti majú záujem 
naďalej diskutovať 
o najvhodnejšom  

type poistenia.

uzatvorené online. V prvom polro-
ku 2021 je aktuálny pomer jedna 
papierová poistná zmluva k sied-
mim online. Vidíme tak rastúcu 
tendenciu,“ vysvetľuje marketin-
gová manažérka Viktória Koósová. 

Pomohla aj pandémia
Podľa jej slov za rastúcim tren-
dom online uzatvorených zmlúv 
je okrem vplyvu pandémie, práce 
vykonávanej z domu a celkovo na-
rastajúceho online života aj zväč-
šovanie online portfólia poisťovne. 
„Klientom ponúkame nové produk-
ty aj s online riešením,“ dodáva 
V. Koósová. Významný vplyv pan-
démie potvrdzuje aj J. Ďurech z NN 
poisťovne: „Prechod na digitálne 
služby akceleroval s nástupom 
pandémie. V júli 2021 evidujeme 
v NN obchodnej službe viac ako 
99 % zmlúv životného poistenia 
uzatvorených poradcami v digitál-
nej forme.“ 
 
Záujem po tornáde
Situáciu v súvislosti s uzatváraním 
online zmlúv v neživotnom po-
istení ovplyvnilo nedávne ničivé 
tornádo na južnej Morave, ako aj 
povodne na Slovensku a v okolitých 
krajinách. „Na našom webe, v časti 

Na jednu papierovú zmluvu pripadá hneď niekoľko uzatvorených online zmlúv · POISTENIE

Poisťovne sa zhodujú, že 
klienti majú záujem naďalej 
diskutovať o najvhodnejšom 
type poistenia, pričom mno-
hí volia uzatvorenie poistenia 
prostredníctvom obchodníkov, 
maklérov či pobočiek. Podľa 
K. Kukurovej z poisťovne 
Generali potreba sociálneho 
odstupu počas pandémie zvý-
raznila efektivitu využívania 
online služieb, s ktorou rastie 
aj záujem o online uzatváranie 
poistenia v poslednom období: 
„Pre mnohých klientov však na-
ďalej zostávjú osobný prístup 
a poradenstvo pri uzatváraní 
poistenia prioritou. Z nášho 
pohľadu je tak dôležité prepá-
janie online biznisu a tradičnej 
osobnej formy, ktorá ostáva 
stále dominantným distribuč-
ným kanálom.“ Podobne aj 
L. Bertók z Wüstenrot poisťov-
ne pripomína, že dominantná 
časť predaja stále prebieha 
prostredníctvom jednotlivých 
obchodných zastúpení.

Uzatváraniu zmlúv 
„osobne“ ešte nie je koniec
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väčšie množstvo klientov. A, samo-
zrejme, k nám „domov“ sme chceli 
priviesť aj moderné trendy, ktoré 
už fungovali všade vo svete. Toto 
odvážne predsavzatie sme začali 
napĺňať a stále v tom pokračujeme. 
Je to proces, ktorý sa zrejme nikdy 
neskončí, i keď sa nám už podarilo 
výrazne sa pohnúť dopredu.

Mojím ďalším úsilím, ktoré bolo 
rovnako zásadné, a pri ktorom sa 
nám aj podaril výraznejší posun, 
je byť spoločnosťou s najspokoj-
nejšími klientmi na trhu. Neboli 
sme možno horší, ale ani o nič 
lepší ako ostatní. Rozhodli sme 
sa s tým razantne pohnúť. Veľmi 
sa teším, že sa nám to aj skutoč-
ne podarilo. V tomto roku sme na 

Na pozíciu riaditeľa v poisťovni 
Union ste nastúpili v októbri 2015. 
S akými ambíciami ste vstupovali 
do poisťovne, ktorá je súčasne 
aj jednou z troch zdravotných 
poisťovní na Slovensku? Čo sa vám 
k dnešnému dňu podarilo naplniť?
Sme súčasne komerčná aj zdra-
votná poisťovňa. Napriek tomu, 
že sú to dve právnické osoby, tak 
sa ich snažíme riadiť ako jednu 
firmu. Prichádzal som do relatív-
ne ťažkej a turbulentnej doby pre 
poisťovňu Union. Boli sme v po-
merne výraznej strate. Viedli sme 
komplikovanú diskusiu s vtedajšou 
vládou, ktorá z veľkej časti stála za 
stavom štátnych nemocníc, ktoré 
nás do spomínanej straty dotiah-
li. Primárne bolo potrebné stabi-
lizovať túto situáciu a dostať sa 
postupne do plusu. Tento krok sa, 
našťastie, podaril.

Druhým krokom bol rozvoj. Bolo 
potrebné začať sa hýbať vpred a za-
definovať si jasné smerovanie. To 
už bola dlhodobejšia ambícia – ako 
firmu zmodernizovať a zväčšiť. 
Objem firmy vtedy nebol, vlastne 
ani nie je, na tej úrovni, ktorú po-
trebujeme na to, aby sa fixné nákla-
dy rozumne rozložili a premietli na 

základe nezávislého výskumu spo-
ločnosti KPMG boli vyhlásení ako 
spoločnosť s najlepším klientskym 
servisom a klientskym prístupom 
spomedzi všetkých finančných 
inštitúcií. Čiže nielen medzi po-
isťovňami, ale aj medzi zdravot-
nými poisťovňami, komerčnými 
poisťovňami a aj bankami. Rád by 
som ešte podotkol, že sa tak ne-
stalo na základe ankiet, kde platíte 
sponzorstvo a stanete sa víťazom, 
pretože ste si ho kúpili. Tento ne-
závislý výskum realizovala reno-
movaná spoločnosť KPMG dôsled-
ne, seriózne a autonómne. My sme 
o tom spočiatku ani nevedeli.
 
Oblasti zdravotníctva prospeje 
zlepšenie komunikácie smerom ku 
klientovi. Pozrime sa bližšie na stav 
slovenského zdravotníctva. Čím by 
sa dalo prispieť k jeho zlepšeniu aj 
z pozície vašej poisťovne?
Zhrnúť to do jednej vety nie je jed-
noduché. Myslím si, že problém nie 
je čiastkový, respektíve, že by prob-
lémom bola len jediná vec. Ide skôr 
o nesúlad viacerých faktorov. Systém 
stále nie je vyladený a  dotiahnutý. 
Reformy, ktoré boli veľmi potrebné, 
sa nedotiahli do konca. Mnohé veci 
teda nakoniec nefungujú.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Union Michal 
Špaňár je líder, ktorý zbieral skúsenosti na rôznych kontinentoch. Riadil 
významné poisťovne nielen v Európe, ale aj v Ázii a Amerike. O svojej 
práci vie rozprávať pútavo a s nadšením, a stojí si za tým, že pracovné 

kompetencie musia byť doplnené aj morálnymi hodnotami.

Zhovárala sa: Jana Schochmann 
Foto: archív Michala Špaňára

Vy osobne, ako ste už neraz uviedli, 
preferujete holandský model 
zdravotníctva, ktorý považujete 
za omnoho efektívnejší. V čom je 
tento systém zaujímavý a prečo 
by mal byť dobrý aj pre nás – 
slovenských poistencov?
Áno, holandský systém podľa mňa 
funguje veľmi dobre. Je tam aj kon-
senzus mnohých solídnych sveto-
vých odborníkov, ktorí ho považu-
jú za jeden z najlepších.

V našom systéme, ktorý sa holand-
ským inšpiroval, chýbajú isté zložky, 
respektíve sa mnohé veci nedotiahli 
do konca. Jedným z úplne zásad-
ných je napríklad motivácia pacien-
ta k tomu, aby sa staral o svoje zdra-
vie. V Holandsku to funguje formou 
spoluúčasti. Ľudia sú motivovaní 
dôkladnejšie sa starať o svoje zdra-
vie a nečerpať zdroje zbytočne. 

Druhým problémom sú financie, 
ktoré je potrebné neustále dopĺ-
ňať. Zdravotníctvo vždy bolo, je 
a aj bude drahé. Je možné, že bude 
čím ďalej tým nákladnejšie, pretože 
mnohé technológie sú čoraz sofis-
tikovanejšie, no rovnako aj drahšie. 
Výskumné spoločnosti neustále 
vyvíjajú dômyselné a veľmi nápo-
mocné prístroje, no ich vývoj, ale 
aj udržiavanie stoja nemálo peňazí. 
No objem prostriedkov, ktoré sme-
rujú do zdravotníctva, je stále reál-
ne nedostatočný. Dokonca menší, 
ako v krajinách porovnateľných so 
Slovenskom. 

Máte aj predstavu o tom, odkiaľ 
by sa prostriedky mohli čerpať? 
Odvody sú v pomere k platom 
momentálne vysoké.
To je na ďalšiu zaujímavú diskusiu. 
Je potrebná reforma celého odvo-
dového systému. Odvodové zaťa-
ženie zamestnancov je obrovské 
a neprimerané, ale na druhej strane 
odvody u ďalších skupín obyvate-
ľov sú úplne inou vecou. Napríklad 
u štátnych poistencov je to extrém-
ne nízka suma, čo, mimochodom, 
prináša zásadné komplikácie najmä 
v prípade, keď hospodárstvo nefun-
guje ideálne. Ekonomika je cyklická, 
niekedy sa darí, vtedy zamestnan-
ci generujú prostriedky. Keď sa to 
však otočí a prichádza kríza, stúpa 
nezamestnanosť. Zo zamestnanca 
sa stane OČR alebo PN, teda stane 
sa poistencom štátu. Prepad, ku 
ktorému dôjde, je gigantický. Pomer 
je približne päťnásobok. To zname-
ná, že zamestnanec oproti poisten-
covi štátu v absolútnych číslach je 
v priemere päťnásobný. To vôbec 
nie je zanedbateľné.

Ďalšou skupinou sú majitelia firiem, 
teda podnikatelia. Vnímam fakt, že 
život podnikateľa na Slovensku je 
ťažký. To bezpochyby. Myslím si, že 
pri rozbehu podnikania by mal mať 
každý právo na maximálnu podpo-
ru od štátu. Ale už iná vec je, keď sa 
podarí vybudovať veľmi úspešnú 
väčšiu firmu. Keď hovoríme o sku-
točne úspešnom podnikateľovi, 
ktorý platí odvodové minimum. Sú 
to niekedy až nedôstojné čísla v po-
mere k platu. Týmto systém taktiež 
trpí. Cieľom by nemalo byť, aby na-
koniec vinou odvodového zaťaženia 
bolo podnikateľov menej. Práve na-
opak, myslím si, že čím viac úspeš-
ných firiem v krajine funguje, tým 
lepšie. Je však žiaduce nájsť balans 
a zohľadniť aj aspekt potreby adek-
vátnych zdrojov na zdravotný sys-
tém, prípadne dôchodok. Skrátka, 
aby bol systém férový voči všetkým.

Podarilo sa nám 
dosiahnuť, že 

sme spoločnosťou 
s najspokojnejšími 
klientmi na trhu.

Za dôležitý považujem 
aj prístup pacienta 

k vlastnému zdraviu.
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nerozumejú svojej diagnóze, 
alebo jej príčine, ktorú by možno 
mohli prevenciou zmeniť, ak 
by vedeli ako. Lekári, a najmä tí 
starší, často komunikujú skutočne 
nezrozumiteľne a povýšene. 
Určite áno. Je to systémový prob-
lém, nie čiastkový. Súhlasím, že vo 
viacerých prípadoch je pochopiteľ-
né, že pacient hľadá alternatívny 
názor, respektíve chce ísť za špe-
cialistom. To máte pravdu. Starého 
psa však novým kúskom naučíš 
ťažko. Vzhľadom na vysoký prie-
merný vek lekárov je to na dlhšie. 
Jednoznačne však súhlasím s tým, 
že čím skôr sa to začne meniť,  zač-
ne sa tým smerom vyvíjať syste-
matický tlak, tým lepšie. My ako 
poisťovňa sa snažíme na lekárov 
tlačiť, aby sa ich klientsky prístup 
k pacientovi začal reálne zlepšovať, 
respektíve, aby sa merala spokoj-
nosť klientov. 

Priniesol tento mimoriadne ťažký 
„covidový čas“ zdravotníctvu aj 
niečo dobré? Napríklad urýchlila 
sa digitalizácia, zefektívnili sa 
nejaké procesy aj v zdravotníctve? 
Všetci vidíme, že digitalizácia 
v čase covidu obhájila svoj dôvod. 
Pred desiatimi, pätnástimi rokmi 
by bolo nemožné, aby sme praco-
vali z pohodlia domova bez výraz-
ného obmedzenia. Podľa mňa si 
každý uvedomil, aká je digitalizácia 
veľmi dôležitá. 

V zdravotníctve sa taktiež veľa vecí 
posunulo. Napríklad telemedicína – 
pacienti nemusia zakaždým chodiť 
k lekárovi, ale niekedy stačí zate-
lefonovať, alebo vykomunikovať 
problém elektronicky. V niektorých 
prípadoch lekár dokáže aj na videu 
rozpoznať, o aký zdravotný prob-
lém ide. Je potrebné aj naďalej po-
kračovať v systémových reformách, 
aby sa nemuseli ďalej vypisovať 
„hlúpe“ výmenné lístky a papierové 
objednávky, ale aby to fungovalo 
elektronicky. Taktiež možnosť pri 
vyšetreniach „zdieľať“ zdravotnú 
dokumentáciu. Aby sa napríklad 

nestávalo, že sa absolvuje vyšet-
renie, ako je röntgen, opakovane, 
pretože chýbajú záznamy. 

Chceme, aby sa všetko spracovávalo 
elektronicky. Dnes sa dá napríklad 
všetko administrovať aj cez mobilný 
telefón, a to veľmi jednoducho. 

Tento trend je veľmi zásadný a chce-
me ho podporiť všade, kde to pôjde. 
Elektronický recept sme zaviedli do 
normálneho života. Trendom pre 
ďalších desať rokov bude, že mnoho 
úkonov, ktoré sa dnes vykonávajú 
len v nemocniciach, bude možné 
urobiť aj na diaľku. Existujú už do-
konca natoľko sofistikované „ma-
šinky“, že človek nemusí nevyhnut-
ne ležať v nemocnici. Pacient bude 
doma spokojnejší a zároveň je to aj 
menej nákladné. Tento trend posky-
tuje obrovské príležitosti. 

Aké ďalšie významné zmeny 
vnímate počas svojej 20-ročnej 
kariéry v oblasti poisťovníctva? 
A akú budúcnosť poisťovníctvu 
predpovedáte? Ako sa zmenia 
produkty v poisťovníctve?
Mal som príležitosť pracovať na 
troch rôznych kontinentoch a pôso-
bil som niekoľko rokov v zahraničí. 
Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako 
má každá krajina odlišné vnímanie 
na tú istú vec. Pravdou však je, že 
trendy vás skôr alebo neskôr dobeh-
nú všade. 

Takže smer je jasný – digitalizácia. 
Stále viac klientov očakáva, že väčši-
na sprievodných služieb bude prebie-
hať digitálne. Osobný prvok síce bude 
navždy prítomný, no eliminuje sa. 

Taktiež klienti sú dnes omnoho 
skúsenejší a očakávajú kvalitnej-
šie produkty. A produkty sa sku-
točne zlepšujú. V minulosti hrala 
veľkú úlohu značka či provízia. 
Obchod sa opieral o provízie. Dnes 
si však mnohí sprostredkovatelia 
dávajú záležať na svojom mene. 
Neponúkajú niečo, čomu sami ne-
veria, rozlišujú a zohľadňujú to, 
aký produkt je pre klienta výhod-
nejší, a ten mu ponúkajú. Tlak na 
zlepšovanie produktov a služieb je 
veľmi zreteľný a pokračuje ďalej.

Bezpochyby však nezmizne ani 
tlak na regulácie, naopak, bude 
ešte väčší. V tomto bode je to však 
trochu sporné. Kladiem si otázku, 
dokedy to ešte dáva zmysel a kedy 
je to už len byrokracia alebo ab-
surdita. Z veľkej časti ide aj o tlak 
z Európskej únie, ktorá jednodu-
cho rada reguluje. Mnohé z regu-
lácií aj skutočne pomohli, pretože 
menej kvalitné poisťovne boli do-
tlačené buď odísť, alebo sa natoľko 
skultivovať, že sa pre klientov stali 
bezpečnejšími. No všetkého veľa 
škodí.

Ako ste spomínali, mali ste 
možnosť žiť a pracovať na troch 
rôznych kontinentoch. Vedeli by 
ste porovnať život v jednotlivých 
krajinách? Zaujímalo by ma 
najmä, ktorá krajina je podľa 
vás najlepšia na život z pohľadu 
zdravotného systému?
Áno, veľa rokov som žil v Južnej 
Amerike, v Ázii a v Európe. Roky 
som žil v Brazílii aj v Južnej Kórei. 
Bol som riaditeľom v jednej z naj-
väčších latinskoamerických pois-
ťovní. Figuroval som v predsta-
venstve tretej najväčšej životnej 
poisťovne v Južnej Kórei. A, sa-
mozrejme, aj v Európe. V Česku a 
na Slovensku som pracoval v pois-
ťovni, ktorá bola súčasťou holand-
skej firmy. Mal som teda skutočne 
výnimočnú možnosť vidieť biz-
nis v širokom poňatí v absolútne 
odlišných kultúrach. Som veľmi 
vďačný aj za túto skúsenosť. Nedá 

Ďalší chýbajúci prvok je nemož-
nosť dopoistenia sa v rámci do-
plnkového zdravotného poistenia. 
Znamená to, že by ste mali základ, 
ktorý vám garantuje zdravotnú 
starostlivosť najmä pri ťažkých 
ochoreniach a tiež zložité zdravot-
né úkony, ale nemáme už možnosť 
dopoistenia na vyšší štandard. To 
je niekedy až absurdné. Bez ohľadu 
na prostriedky, ktorými disponuje-
te, alebo výšku odvodov, ktoré od-
vádzate, ste len rovnaká surovina, 
ktorá príde do zdravotníckej továr-
ne, ktorá vás prijme a „spracuje“. 
Oficiálne nemôžete urobiť nič. Za 
vyšší štandard nie je možné si do-
platiť. Pritom zdravotníctvo penia-
ze potrebuje. Väčší prísun peňazí 
by nakoniec ocenila aj nemocnica. 
V tomto bode sa tiež od Holandska 
zásadne diferencujeme. 

V Holandsku existuje aj možnosť 
znížiť poistné zo strany poisťovne. 
Pokiaľ sa jej darí, môže regulovať 
poistné, a tak môže byť viac prí-
stupná aj pre ostatných, viac kon-
kurencieschopná. Aj keby sme to 
napríklad urobili radi, tak nemôže-
me, lebo zo zákona je to pre všet-
kých jasne dané a nedá sa s tým 
vôbec nič robiť.

Ak by aj legislatíva umožňovala 
priplatiť si za lepšiu zdravotnú 
starostlivosť, máme vôbec 
na Slovensku dostatok 
kvalitného personálu? Lekárov, 
zdravotníkov...? Nie je tu ani veľa 
súkromných kliník, a tie, ktoré 
sú, nie sú kvalitnejšie čo sa týka 
personálu. Sú to tí istí lekári. 
Nenarazí jeden vyriešený problém 
vzápätí na ďalší problém? 
Jeden schválený zákon nevyrieši 
zo dňa na deň všetko, ale aspoň sa 
veci pohnú. Je najvyšší čas začať 
pracovať na zlepšovaní prostredia, 
v ktorom bude viac zdrojov, čo pri-
tiahne viac ľudí, ktorí by študovali 
medicínu, alebo tých, ktorí by sa 
vrátili späť zo zahraničia. Veľké 
množstvo slovenských lekárov pô-
sobí v iných krajinách. Som tiež 

sociálna spoločnosť. Napríklad 
Veľká Británia má rovnako veľmi 
solidárny zdravotný systém, ktorý 
však nie je úplne funkčný, respek-
tíve má veľké problémy, a samot-
ní klienti ho veľmi radi nemajú. 
Inšpirovať sa v Amerike by taktiež 
nebolo dobré. Americký zdravotníc-
ky systém je mimoriadne nepodare-
ný – je extrémne drahý. Je prekva-
pivé, že taká sofistikovaná krajina 
nebola schopná posunúť sa v tomto 
smere ďalej. Inšpirácia Amerikou 
by teda určite nebola dobrá.

Holandský systém je, naopak, aj 
u svojich obyvateľov veľmi popu-
lárny. Je to sociálna spoločnosť, 
veľmi citlivá na rovnaké práva ob-
čanov. Inšpirácia od nich je pre nás 
preto adekvátna. 

Konkrétne číslo, teda pomer medzi 
solidárnym a zásluhovým, je ťažké 
povedať. Možno 80 : 20 v pros-
pech solidárneho. Pre mňa je však 
zásadným krokom zlomenie para-
digmy, že v zdravotníctve musí byť 
všetko zadarmo. To nie je správne. 
Nesie to so sebou veľké množstvo 
negatívnych sprievodných javov. 
To, že zdravotníctvo má byť zadar-
mo, je zle zdedenou ilúziou z čias 
socializmu. Štát môže rozdať iba 
tie peniaze, ktoré predtým nieko-
mu zoberie. Takto to funguje. Štát 
neexistuje samostatne, štát sme 
my. Nič nie je zadarmo, vždy to 
niekto platí. Teraz to financujú tí, 
ktorí platia odvody. Negatívum ne-
pravdivej domnienky, že je všetko 
zadarmo, sa prejavuje aj v zbytoč-
ných návštevách u lekára, dokonca 
aj u špecialistov, u ktorých je to 
ešte drahšie. Rovnako aj pri pre-
vencii, teda spôsobe, akým sa ľudia 
starajú o svoje zdravie. Priznajme 
si to a nastavme to lepšie.

Nemôžu byť problémy, ktoré 
spomínate, spôsobené aj zlou 
komunikáciou medzi lekárom 
a pacientom? Nebolo by vhodné 
aj vzdelávanie lekárov v oblasti 
komunikácie? Pacienti často 

presvedčený, že na Slovensku by 
mohlo byť oveľa viac študentov me-
dicíny. Nehovorím, že každý môže 
byť lekárom. Vyžaduje si to určitý 
profil a schopnosti. Vyštudovať me-
dicínu a vykonávať prácu lekára je 
skutočne náročné. Objektívne však 
na Slovensku zďaleka nie je toľko 
lekárov, koľko ich potrebujeme. 
Nehovoriac o vekovom priemere 
u populácie všeobecných lekárov. 
To je časovaná bomba. Máme dnes 
lekára „rekordmana“ medzi ošetru-
júcimi lekármi, ktorý má 93 rokov. 
Je však aj veľké množstvo osem-
desiatnikov, ktorí stále ordinujú, 
pretože sú pod obrovským tlakom. 
Keby odišli do dôchodku, nemal by 
kto ošetrovať ich pacientov. Robia 
to teda naďalej a nezriedka aj na 
úkor vlastného zdravia. A bude to 
čím ďalej tým horšie. Vekový prie-
mer lekárov je nad 50 rokov.

Aký by mal byť podľa vás 
správne nastavený pomer 
medzi solidárnym a zásluhovým 
princípom zdravotného 
poistenia? Vedeli by ste to 
porovnať aj s inými krajinami?
Solidárny systém je určite nevy-
hnutný. My sme kultúra, ktorá so-
lidaritu vníma veľmi silne, a je to 
správne. Ja sa s tým tiež stotožňu-
jem. Treba sa zamyslieť nad tým, či 
je úplne fér, keď niekto, kto do sys-
tému odvádza obrovské príspevky, 
musí čakať rovnako päť hodín na 
lekára ako ten, ktorý sa z vlastnej 
vôle na systéme dlhodobo priživuje, 
respektíve sa mu nechce pracovať. 
Inšpirácia z Holandska je z tohto 
hľadiska veľmi správna. Málokto 
vie, že Holandsko je taktiež veľmi 
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Štát môže rozdať iba 
tie peniaze, ktoré 
predtým niekomu 

zoberie.

Je pre mňa zásadné, 
aby ľudia mali  
chuť a energiu  

niečo robiť. 
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z geografického hľadiska, ale aj 
kultúrneho. Majú vymyslený sys-
tém, ktorý perfektne funguje. Sú 
ochotní pracovať do úmoru. Ich 
pracovná obetavosť je obdivuhod-
ná. Radšej vyskočia z okna, ako by 
niečo nedokončili. Zdravotníctvo 
je tam v priemere lepšie. Dispo-
nujú špičkovými pracoviskami. 
No stávajú sa tam aj kuriózne 
veci. Napríklad sa automaticky 
očakáva, že keď je niekto hospi-
talizovaný, nastúpi do nemocnice 
aj člen jeho rodiny, ktorý pomáha, 
napríklad obväzuje a podobne. To 
sú veci, ktoré v Európe nechápeme, 
ale tam je to samozrejmé. Teším 
sa, že som na tomto kontinente 
mohol byť a pochopiť, čo vlastne 
Ázia „znamená“. K tomu by som 
povedal ešte jednu vec. Pokiaľ sa 
nepreberieme, tak oni nás preval-
cujú. Európa je síce prekrásna, ale 
je to prekrásne múzeum. Svet už 
začal šliapať na úplne iných obrát-
kach. Ázia je ako parný valec, kto-
rý sa rozbehol a ide čím ďalej tým 
rýchlejšie. Ak sa neuhneme, alebo 
nepôjdeme rovnakou rýchlosťou, 
tak nás prevalcujú.

Skutočne zaujímavý pohľad na 
rôzne kultúry a temperament 
ľudí z rôznych kontinentov. Na 
záver sa už len opýtam, s akými 
ľuďmi sa vám počas vašej kariéry 
a pôsobenia v rôznych kútoch sveta 
najlepšie pracovalo? Aké hodnoty 
si na ľuďoch vážite najviac?
Je pre mňa zásadné, aby ľudia 
mali chuť a energiu niečo robiť. Ak 
niekto nemá tieto dve ingredien-
cie, tak z toho dobrú polievku ne-
uvaríte. Nedá sa stále na niekoho 
tlačiť a nútiť ho, aby sa posúval, 
vzdelával a snažil sa zlepšovať. 
Dôležitá je energia a chuť na sebe 
pracovať, neprestať sa učiť a po-
súvať sa dopredu. Svet sa rýchlo 
mení. Tá doba, keď sa stačilo niečo 
sa naučiť, a potom to iba rutinne 
vykonávať, je dávno preč. Dnes 
každá, aj relatívne jednoduchá 
činnosť, rýchlo napreduje a mení 
sa. Ak človek rezignoval na učenie 

sa povedať, že je jedna horšia a iná 
lepšia, v konečnom dôsledku sú 
všetky rovnaké. Ak sa však sústre-
díte na to, čo majú v inej kultúre 
lepšie, môžete sa tým inšpirovať. 
Ak tých kultúr prejdete viac, tak 
vás to veľmi obohatí. 

Veľmi si cením, že som tam mohol 
normálne žiť. Jedna vec je ísť nie-
kam na dovolenku, hoci už aj to 
človeka zveľadí, ale druhou vecou 
je byť súčasťou nejakej kultúry. 

Krajiny, v ktorých som pôsobil, sú 
z nášho pohľadu väčšinou exotické. 
Paradoxne však musím dodať, že 
napríklad Brazília má jedno z naj-
lepších zdravotníctiev na svete, ale 
iba pre tých, ktorí majú peniaze. 
Teda pre tých, ktorí si môžu dovoliť 
zaplatiť privátne poistenie. Lekári 
sú veľmi kvalitní, je tam veľmi 
prísny systém štátnych univerzít. 
Nenechajú prejsť nikoho, kto nie 
je odborne veľmi vysoko nadaný. 
Je tam však relatívne málo leká-
rov. Zlé je najmä zázemie štátneho 
zdravotníctva. Súkromné je však 
absolútne špičkové. Chodia sa tam 
liečiť ľudia z celého sveta. Je to 
veľký biznis. Ako poisťovňa sme 
mali 40 % zdravotného trhu, takže 
sme mali pomerne slušný prehľad 
o tom, ako to v tejto krajine fungu-
je. Ľudia sú tam však mimoriadne 
srdeční a veľmi krásni, najmä teda 
zvnútra. 

Kórea má úplne iný systém fun-
govania.  Spoločnosť je zásad-
ne iná. Je to protiklad nielen 

sa nových vecí, tak ho to dože-
nie. A to nielen v mojej firme, ale 
všade. 

Ďalšou vecou je kompetencia. Ak 
človek nerozumie tomu, čo robí, 
ťažko môže robiť nejakú sofistiko-
vanejšiu prácu. 

Zároveň však úprimne verím, 
že „len“ dobre pracovať nestačí. 
Pokiaľ človek nie je ľudský, korekt-
ný a slušný, tak sa to vždy nejako 
vráti. Morálna integrita a celkové 
nastavenie musia byť absolútne 
fundamentálne, nech ste kdekoľ-
vek na svete. Nechcem pracovať 
s ľuďmi, ktorí nemajú mravnú 
integritu, aj keby boli šikovní 
a rýchli. Zásadným a kľúčovým je, 
aby mal človek správne nastavené 
hodnoty transparentnej a korekt-
nej práce.

Nechcem pracovať 
s ľuďmi, ktorí nemajú 

mravnú integritu, 
aj keby boli šikovní 

a rýchli.

Michal Špaňár má viac ako 
20-ročné skúsenosti v oblas-
ti poisťovníctva. Pôsobil na 
rôznych riadiacich pozíciách 
v poisťovni ING Group,  pois-
ťovni Allianz aj v iných spo-
ločnostiach. Riadil poisťovne 
nielen v Európe, ale aj v Ázii 
a Amerike. Do funkcie pred-
sedu predstavenstva a ge-
nerálneho riaditeľa Union 
poisťovne a Union zdravot-
nej poisťovne bol menovaný 
12. októbra 2015. 

Kto je  
Michal Špaňár?
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DVE VEĽKÉ POISŤOVNE  
VRÁTIA SLOVENSKÉ LICENCIE, 

NBS VYJADRUJE ZNEPOKOJENIE

na lukratívnych trhoch a v ostatných 
členských štátoch pôsobiť ako zahra-
ničná pobočka. Zákony členských 
krajín Európskej únie (EÚ) im takéto 
fungovanie umožňujú.

Podľa generálnej riaditeľky Sloven-
skej asociácie poisťovní (SLASPO) 
Jozefíny Žákovej môže byť mo-
tiváciou poisťovní k zrušeniu 

Vyhnú sa reguláciám 
a zároveň ušetria
Podľa hovorcu Národnej  ban-
ky Slovenska (NBS) Petra Majera 
možno na slovenskom poistnom 
trhu sledovať v posledných rokoch 
dva významné inštitucionálne 
trendy. Prvým je zlučovanie pois-
ťovní a druhým je transformácia 
dcérskych spoločností na pobočky 
poisťovní z iného členského štá-
tu. Centrálna banka to pripisuje 
pribúdajúcim reguláciám pre tieto 
finančné domy, ako aj reálnou úspo-
rou nákladov pre poisťovne. Tým 
poisťovniam, ktoré pôsobia medzi-
národne, respektíve vo viacerých 
európskych krajinách, sa tak oplatí 
spájať sa do väčších celkov, mať sídlo 

slovenského sídla tiež nižšie daňo-
vo-odvodové zaťaženie v zahraničí 
a faktor veľkosti trhu. „Ide skôr 
o optimalizáciu nákladov a sloven-
ský poistný trh je z okolitých kra-
jín najmenší,“ vysvetľuje riaditeľka 
asociácie. Štát podľa nej neposky-
tuje poisťovniam so slovenskou li-
cenciou osobitné výhody v porov-
naní s inými krajinami, a nedávne 

Dve „veľké“ poisťovne Generali a Uniqa budú na Slovensku čoskoro 
pôsobiť už len ako pobočky zahraničných poisťovní. Kým dosiaľ svoj štatút 

kvôli rastúcej regulácii menili najmä menšie poisťovne, teraz „vrátia“ 
slovenskú licenciu dve poisťovne z TOP desiatky na našom trhu. Klienti 
si zmenu podľa vyjadrení poisťovní nevšimnú, v niektorých situáciách 
však podľa odborníkov môže mať občan problém s vymožiteľnosťou 

práva. Znepokojenie vyjadrila aj Národná banka Slovenska.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock a NBS

Dôvodom na zmenu sú 
pribúdajúce regulácie 

a reálna úspora 
nákladov poisťovní.
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Slovenskí klienti 
môžu mať sťaženú 

komunikáciu do 
zahraničia.
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orgány. Po získaní súhlasu budú 
o zmene informovaní všetci klienti 
v zákonnej lehote 30 dní. 

Môže vzniknúť problém pri 
prihlasovaní pohľadávok
Na činnosť poisťovní so sídlom na 
Slovensku dohliada NBS. V prípa-
de zahraničných pobočiek potom 
vykonávajú dohľad kontrolné orgá-
ny z domovskej krajiny. V prípade 
poisťovní Uniqa a Generali a ich za-
hraničných pobočiek na Slovensku 
tak bude dohľad vykonávať Česká 
národná banka. Ako pre Financial 
Report uviedol hovorca NBS Peter 
Majer, regulátor dohliada na čin-
nosť zahraničných pobočiek po-
isťovní na Slovensku len v obme-
dzenom rozsahu nefinančného 
dohľadu. V praxi to znamená, že 
NBS vykonáva kontrolu pobočiek 
členských štátov Európskej únie 
v oblasti požiadaviek spojených 
s tvorbou a distribúciou poistných 
produktov klientom na území 
Slovenska, ako aj likvidáciou poist-
ných udalostí z týchto zmlúv.

Podľa slov hovorcu NBS, chýbajúca 
slovenská licencia môže znamenať 
komplikáciu pri riešení niektorých 
situácií. „Ak sa s takouto zahranič-
nou poisťovňou niečo stane, zod-
povedá za ňu jej domáci dohľad 
a postupuje sa podľa pravidiel do-
movského štátu. Slovenskí klienti 
v takom prípade môžu mať sťaženú 
komunikáciu do zahraničia, naprí-
klad prihlasovanie svojich pohľadá-
vok,“ vysvetľuje. Zároveň však platí, 
že NBS vykonáva spotrebiteľský do-
hľad a v tomto ohľade musia všetky 
poisťovne, aj tie so sídlom v zahra-
ničí, dodržiavať slovenské zákony. 
Každé porušenie práv spotrebiteľa 
môže byť potrestané slovenskými 
kontrolnými orgánmi. Na možné 
sankcie pri porušení spotrebiteľ-
ských práv upozorňuje aj generál-
na riaditeľka SLASPO. Ak dôjde 
k porušeniu práv, klient pobočky 
poisťovne z iného štátu sa podľa 
J. Žákovej môže domáhať spravod-
livosti aj mimosúdnou cestou. 

NBS chýbajú údaje 
o zahraničných pobočkách 
NBS vyjadrila znepokojenie nad ru-
šením slovenských sídiel v Správe 
o finančnej stabilite už v máji tohto 
roku. Za rizikové považuje najmä to, 
že centrálna banka nemá kompletný 
dohľad nad zahraničnými pobočka-
mi poisťovní. Niektoré zahraničné 
pobočky podľa NBS predkladajú 
jediný výkaz v ročnej frekvencii, čo 
je v porovnaní so slovenskými pois-
ťovňami podstatne menej. Zároveň 
mnohé zahraničné pobočky nevy-
kazujú vôbec žiadne údaje. Národná 
banka Slovenska ako kontrolný úrad 
disponuje dostatkom informácií 
najmä o činnostiach poisťovní so 
sídlom na Slovensku, a v prípade 
zahraničných pobočiek nevie včas 
upozorniť verejnosť na prípadné 

zmeny legislatívy mali podľa nej 
skôr opačný charakter. 

Česká Uniqa už má pobočku, 
Generali čaká na súhlas
V najbližšom období sa budú trans-
formovať na zahraničnú, respek-
tíve českú pobočku, dve poisťovne 
– Uniqa a Generali. V prípade pois-
ťovne Uniqa, ktorá sa sfúzovala s po-
isťovňou AXA, ide už o hotovú vec. 
Výsledkom je, že namiesto poisťovní 
Uniqa, AXA životní pojišťovna a AXA 
pojišťovna uvidíme na Slovensku už 
len českú Uniqa pojišťovnu. Česká 
Uniqa zlučovací proces zavŕšila zalo-
žením pobočky na Slovensku, ktorá 
už bola zapísaná do slovenského 
obchodného registra a schválila ju aj 
Národná banka Slovenska. 

Poisťovňa Generali zmenu potvrdila 
len nedávno. K novému prepojeniu 
má dôjsť koncom roka, musia ho 
však ešte odobriť príslušné dozorné 

Chýbajúca slovenská 
licencia môže 

znamenať komplikáciu 
pri riešení  

niektorých situácií.

Ak podľa klienta dôjde k poru-
šeniu jeho práv, môže sa obrá-
tiť aj na Slovenskú asociáciu 
poisťovní. Urobiť tak možno 
podaním podnetu subjektom 
alternatívneho riešenia sporov, 
Poisťovaciemu ombudsmanovi 
SLASPO. Podmienkou také-
hoto podania je, aby pobočka 
poisťovne z iného členského 
štátu bola zároveň členom 
Slovenskej asociácie poisťovní. 
Rovnako sa poistenec takého-
to finančného domu, ktorý má 
povolenie NBS, môže obrátiť 
na súd so žalobou na ochranu 
svojich práv.

Pomôcť môže napríklad 
špeciálny ombudsman
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riziká. NBS vo svojej správe uvádza, 
že zahraničné pobočky poisťovní 
majú približne 22-percentný podiel 
na predpísanom poistnom. „Z vý-
kazov Európskeho orgánu pre po-
isťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIOPA) za všetky 
krajiny Európskej únie je možné od-
hadnúť, že v neživotnom poistení je 
podiel pobočiek 26 % a v životnom 
poistení 17 %,“ píše NBS.

Na finančnú stabilitu pobočiek po-
isťovní z iného členského štátu teda 
centrálna banka priamo nedohliada, 
napriek tomu má podľa J. Žákovej 
zo SLASPO určité zákonné mož-
nosti v prípade zistení, že takéto 
pobočky porušujú právne predpisy. 
„V prvom kroku NBS vyzve pobočku 
poisťovne z iného členského štátu, 
aby v určenej lehote uskutočnila 

z hlavných dôvodov transformá-
cie poisťovne na pobočku býva 
optimalizácia nákladov, vrátane 
nákladov na zamestnancov. Preto 
zvyčajne po transformácii poisťov-
ne na pobočku má pobočka menej 
pracovných miest, než mala pred-
tým poisťovňa. Ubúdajú podľa nej 
tiež pozície, na ktoré je potrebná 
vysoká kvalifikácia.

Cieľom transformácie 
je najmä úspora 

na platoch 
zamestnancov.

Centrálna banka nemá 
kompletný dohľad 
nad zahraničnými 

pobočkami poisťovní.

nápravu. Ak k náprave nedôjde, 
svoje zistenia komunikuje s orgá-
nom dohľadu domovského štátu 
pobočky poisťovne z iného členské-
ho štátu a požiada ho o vykonanie 
neodkladných opatrení,“ vysvetľuje. 
Ak sú stanovené opatrenia naďalej 
nedostatočné, prípadne je orgán 
dohľadu domovského štátu nečinný, 
centrálna banka môže sama stano-
viť vykonanie opatrení, a tie je po-
bočka poisťovne z iného členského 
štátu povinná vykonať. NBS podľa 
Žákovej zo SLASPO môže požiadať 
o pomoc aj Európsky orgán pre po-
isťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIOPA).

Rovnaké daňové zaťaženie, 
menej zamestnancov 
Zrušenie sídla a prechod pod za-
hraničnú pobočku môže vyvolávať 
otázky ohľadom daní a povinností 
voči štátu. Daňové a odvodové po-
vinnosti poisťovne a zahraničnej 
pobočky poisťovne iného členské-
ho štátu sú však podľa odborní-
kov rovnaké. „Z tohto pohľadu 
štát transformáciou poisťovne na 
pobočku poisťovne iného člen-
ského štátu o nič nepríde,“ tvrdí 
J. Žáková zo SLASPO. Pravdou však 
podľa Žákovej zostáva, že jedným 

Tento úbytok pracovných 
m i e s t  p o d ľ a  r i a d i t e ľ k y 
Slovenskej asociácie poisťovní 
vyplýva z dvoch skutočností. 
Niektoré činnosti, ktoré musí 
vykonávať poisťovňa, už po-
bočka poisťovne iného člen-
ského štátu vykonávať nemusí. 
Ako príklad uvádza rozsiahle 
reportovacie povinnosti, ktoré 
pre poisťovňu vyplývajú z eu-
rópskej smernice. Pobočka po-
isťovne iného členského štátu 
tieto povinnosti nemá.

V druhom prípade ide o to, že 
niektoré aktivity poisťovňa 
iného členského štátu centra-
lizuje a zabezpečuje ich u seba 
aj pre svoje pobočky – môže ísť 
napríklad o aktuárske služby 
(poistno-matematické analý-
zy – pozn. red.), investovanie 
a podobne. „Z tohto pohľadu 
transformácia poisťovne na 
pobočku vo výsledku pôsobí 
na slovenskú ekonomiku skôr 
negatívne,“ komentuje Žáková.

Skromnejšie reportovanie, 
menej povinností

Podľa verejne dostupných 
informácií od NBS môže na 
Slovensku fungovať až 566 
subjektov v rámci takzvané-
ho voľného cezhraničného 
pôsobenia. Zahraničných 
pobočiek poisťovní je na 
Slovensku aktuálne 20. Medzi 
najznámejšie patria napríklad 
MetLife Europe, Groupama, 
Colonnade či Swiss RE.

Zahraničných pobočiek 
poisťovní pribúda
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ČORAZ POPULÁRNEJŠIE  
JE INVESTOVANIE 

DO ZELENÝCH, SOCIÁLNYCH ALEBO 
UDRŽATEĽNÝCH DLHOPISOV

INVESTOVANIE · Okrem vyhľadávania investičnej príležitosti sa do popredia dostáva aj jej environmentálny rozmer

vydala svoje zelené dlhopisy v roku 
2008. Viditeľný nárast zelených 
dlhopisov nastal až po podpísaní 
Parížskej dohody o prijatí opatrení 
na elimináciu klimatických zmien, 
teda po roku 2015,“ konštatuje ve-
dúca oddelenia menovej politiky 
Národnej banky Slovenska (NBS) 
Adriana Lojschová. 

Sociálne dlhopisy začali 
rásť až v roku 2020
Podľa nej sa zelené dlhopisy od tra-
dičných dlhopisov odlišujú tým, že 
ich výnos môže byť použitý len v sú-
lade s environmentálnymi cieľmi. 
Aby boli dlhopisy klasifikované ako 
„zelené“, plánované investície musia 
spĺňať stanovené kritériá, ktoré ur-
čuje Medzinárodná asociácia kapitá-
lového trhu (ICMA). 

Trh so zelenými dlhopismi sa v po-
sledných rokoch rýchlo rozvíjal, pri-
čom globálna emisia vzrástla z me-
nej ako 1 miliardy eur v roku 2008 
na viac ako 150 miliárd eur v roku 
2020. Trh so sociálnymi a udržateľ-
nými dlhopismi sa na druhej strane 
rozmohol až v poslednom období, 

Investori so záujmom 
o životné prostredie
Niekoľko rokov späť pojmy, ako 
zelené, sociálne alebo udržateľné 
dlhopisy, neexistovali. Tlak okolia 
a spoločnosti však prinútil investo-
rov čoraz viac premýšľať, že okrem 
vyhľadávania príležitostí na zhod-
notenie kapitálu je tu aj environ-
mentálny rozmer investície. Do po-
predia sa tak dostali názory mladšej 
generácie investorov, pre ktorých sú 
dôležité nielen finančné ukazovate-
le podnikov, ale aj to, do akej miery 
berú ohľad na životné prostredie.

„Prvý zelený dlhopis bol vydaný 
Európskou investičnou bankou (EIB) 
v roku 2007. Svetová banka (WB) 

Trh so zelenými dlhopismi sa v rámci Európskej únie dynamicky rozvíja už 
niekoľko rokov. Európa sa usiluje vystupovať ako líder v oblasti klimatických 

zmien a dominuje aj na trhu zelených dlhopisov. No na Slovensku je trh 
zelených, sociálnych a udržateľných dlhopisov zatiaľ iba v zárodkoch. 

Autor: Redakcia Financial Report 
Foto: Shutterstock

Dôležité sú nielen 
finančné ukazovatele, 
ale aj ohľad na životné 

prostredie. 

„Európska komisia v rámci nástro-
ja EU SURE plánuje vydať sociál-
ne dlhopisy vo výške 100 miliárd 
eur, ktoré majú napríklad pomôcť 
chrániť pracovné miesta. Pri emisii 
sociálnych dlhopisov tak dominu-
jú vládne agentúry. Ak tieto plány 
Európe vyjdú, má reálnu šancu stať 
sa lídrom vo vydávaní sociálnych a 
udržateľných dlhopisov,“ uzatvára 
A. Lojschová.

najmä sociálne dlhopisy zazname-
nali prudký nárast počas roku 2020. 
Napriek silnému rastu však tieto tri 
druhy dlhopisov stále predstavu-
jú iba malú časť z celkovej ponuky 
dlhopisov.

Zeleným dlhopisom
sa v Európe darí
Európska únia sa snaží vystupo-
vať ako líder v otázke klimatických 
zmien v ekonomike. „Krajiny, ako 
Nemecko a Francúzsko, začali vo 
väčšom množstve emitovať zelené 
dlhopisy a v období medzi rokmi 
2014 až 2020 európske krajiny spo-
ločne vydali približne 40 % globálnej 
zelenej emisie. Na podporu zelených 
investícií bolo vyčlenených dokonca 
až 30 % z niekoľkomiliardového 

Výnosy zo zelených 
dlhopisov môžu byť 
použité len v súlade 

s environmentálnymi 
cieľmi. 

Európska komisia 
plánuje vydať 

dlhopisy, ktoré majú 
chrániť pracovné 

miesta.

balíka peňazí na obnovu ekonomík 
z dosahov pandémie,“ vysvetľuje od-
borníčka z NBS. 

Ako uvádza ďalej, podporiť ich má 
aj NextGenerationEU, jedinečný 
nástroj Európskej únie na zotavenie 
sa z pandémie COVID-19. V rámci 
NextGenerationEU by krajiny chceli 
spoločne investovať vyše 800 mili-
árd eur, a viac ako 50 % z tejto sumy 
pôjde na podporu modernizácie, 
ktoré sa budú týkať výskumu a ino-
vácií, spravodlivosti klimatickej a di-
gitálnej transformácie a boja proti 
zmene klímy.

Noví zaujímaví hráči 
na trhu s dlhopismi
Spolu s rastúcim trhom zelených dl-
hopisov rastie v poslednom období 
záujem o sociálne dlhopisy a dlho-
pisy trvalej udržateľnosti. Sociálne 
a udržateľné dlhopisy tak zazname-
nali nárast až v posledných dvoch 
rokoch. Keďže sociálne financovanie 
zahŕňa okrem iného aj financovanie 
projektov v oblasti zdravia a zdra-
votnej starostlivosti, zvlášť viditeľ-
ný bol nárast týchto dlhopisov počas 
vypuknutia pandémie COVID-19. 

Keď sa pozrieme na Slovensko, 
prvý zelený a prvý sociálny dl-
hopis boli vydané až v tomto 
roku a oba emitovali sloven-
ské banky. V prvom prípade 
Tatra banka získala prostriedky 
v objeme 300 miliónov eur na 
financovanie projektov, ktoré 
budú priaznivo pôsobiť na ži-
votné prostredie. V druhom 
prípade Slovenská sporiteľňa 
v objeme 10 miliónov eur pod-
porila financovanie projektu 
nájomného bývania určeného 
pre sociálne znevýhodnené 
a zraniteľné skupiny obyvate-
ľov. Investori sa čoraz viac an-
gažujú v oblasti sociálnej pro-
sperity a ochrany životného 
prostredia, a to sa odzrkadľuje 
na emisii týchto cenných papie-
rov, aj keď u nás na Slovensku 
len začíname.

Na Slovensku so 
zelenými dlhopismi 
zatiaľ len začíname

Okrem vyhľadávania investičnej príležitosti sa do popredia dostáva aj jej environmentálny rozmer ·  INVESTOVANIE

Zelené dlhopisy sú finančné 
nástroje, ktorých výnosy sa 
používajú na čiastočné alebo 
úplné prefinancovanie no-
vých alebo existujúcich pro-
jektov súvisiacich s klímou 
alebo životným prostredím.

Sociálne dlhopisy sa naj-
častejšie používajú na pre-
financovanie investícií do 
sociálneho zabezpečenia ne-
zamestnaných, zraniteľných 
alebo nedostatočne vzdela-
ných ľudí.

 
Udržateľné dlhopisy sú 
kombináciou zelených a so-
ciálnych dlhopisov. Očakáva 
sa, že budú poskytovať en-
vironmentálne a sociálne 
výhody pre identifikovanú 
cieľovú populáciu, najmä 
v oblasti vzdelávania a verej-
ného zdravotníctva.

Čo sú zelené, sociálne 
a udržateľné dlhopisy
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VATIKÁNSKA BANKA:  
NA ÚČTE MÁ 5 MILIÁRD DOLÁROV, 

ZA SEBOU ŠKANDÁLY, PRED SEBOU REFORMY

BANKY · Oficiálnou úlohou banky je poskytovať špecializované finančné služby katolíckej cirkvi

Svätopeterského haliera, dekrétu 
z 8. storočia, ktorý každoročne vy-
hlasuje zbierku pre Vatikán, a katolíci 
z celého sveta na ňu prispievajú dar-
mi. Okrem toho tiež získava príjmy 
z úrokov a investícií.

Svätá stolica historicky investova-
la predovšetkým do talianskeho 
priemyslu, pričom svoje portfólio 
rozložila medzi akcie a dlhopisy, 
a svoj podiel do týchto finančných 
aktív obmedzovala na úrovni men-
šej ako 6 % z celkového rozpočtu. 
Investovala konzervatívne a roz-
hodla sa kupovať a držať najmä 
osvedčené spoločnosti v silných 
odvetviach. Od 80. a 90. rokov mi-
nulého storočia sa investície stali 
viac medzinárodnými a Svätá stolica 
investovala najmä do západoeuróp-
skych mien a dlhopisov. Časť ma-
jetku investovala aj na Newyorskej 
burze cenných papierov. Investuje 
aj do nehnuteľností na celom svete, 
najmä do pôdy a kostolov. Existuje 
však niekoľko investícií, ktoré Svätá 
stolica nikdy neuskutoční. Nebude 
napríklad investovať do spoloč-
ností, ktoré sú v rozpore s cirkev-
nými hodnotami, ako sú farmace-
utické spoločnosti, ktoré vyrábajú 
antikoncepciu. 

Vatikán je síce najmenší štát na 
svete, napriek tomu má značný 

vplyv na finančný svet. Svojimi in-
vestíciami, ktoré zahŕňajú akcie, dl-
hopisy aj nehnuteľnosti, dnes operu-
je v Európe aj v USA. Aké postavenie 
v tomto systéme patrí Vatikánskej 
banke, ktorá je známa nielen tým, že 
je zahalená rúškom tajomstva, ale aj 
niekoľkými kauzami spojenými s pra-
ním špinavých peňazí?

Ako investuje Svätá stolica
Aby sme pochopili komplexnú eko-
nomiku Vatikánu, je dôležité ozrej-
miť si rozdiely medzi Vatikánom 
a Svätou stolicou. Svätá stolica je 
riadiacim orgánom štátu. Ak by ste 
s Vatikánom uzavreli zmluvu, vo 
väčšine prípadov by ste to urobili so 
Svätou stolicou. Vatikán je fyzická ob-
lasť, kde Svätá stolica sídli. Svätá sto-
lica generuje príjmy prostredníctvom 

Deficit Svätej stolice
Svätá stolica trpí desiatky rokov 
výrazným deficitom. V roku 2012 
denník Los Angeles Times informo-
val, že len v tomto roku zazname-
nala deficit 18,4 milióna dolárov. Jej 
predstavitelia vinili slabú európsku 
ekonomiku a rastúce náklady na vy-
plácanie vtedy 2 832 zamestnancov. 
V septembri 2019 nemecký kardinál 
Reinhard Marx, ktorý má na starosti 

Presne po 18 rokoch na Slovensko opäť prišiel na návštevu pápež katolíckej 
cirkvi a panovník štátu Vatikán. Hoci Svätý Otec František vystupuje ako 

duchovný vodca veriacich, Vatikán má aj vlastnú banku a spravuje nemalé 
majetky. Financie cirkevného štátu boli dlhé stáročia schované pred zrakom 

verejnosti. O svojom hospodárení sa usiluje na verejnosti publikovať čo 
najmenej, a len málokto vie, koľko zarába peňazí a ako s nimi hospodári. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

Banka znižuje šance 
na pranie špinavých 

peňazí a zvyšuje svoju 
transparentnosť. 

v roku 2013. Vytvoril v nej takzvanú 
Pápežskú komisiu, ktorá má kontro-
lovať stav a činnosť IOR. Okrem toho 
od 1. októbra 2013 IOR zverejnil svo-
ju vôbec prvú výročnú správu. Údaje 
v správe boli overené globálnou audí-
torskou spoločnosťou KPMG. Podľa 
správy mal inštitút v roku 2012 čistý 
zisk 86,6 milióna eur, z ktorého pre-
sunul 54,7 milióna eur do rozpočtu 
Svätej stolice, aby pomohol pápežovi 
vykonávať globálne poslanie cirkvi. 
Obe opatrenia – zverejnenie výročnej 
správy aj spustenie webovej stránky – 
boli posúdené ako pozoruhodná sna-
ha o zvýšenie transparentnosti a po-
sunu vpred. Vo výročnej správe za rok 
2020 Vatikánska banka uviedla, že 
dosahuje pokroky v znižovaní šance 
na pranie špinavých peňazí a, naopak, 
zvyšuje svoju finančnú transparent-
nosť. Banka v roku 2020 vykázala 
zisk 36,4 milióna dolárov, čo predsta-
vuje pokles oproti zisku 38 miliónov 
dolárov v roku 2019. Celkový majetok 
banky bol na konci roku 2020 ocene-
ný na takmer 5 miliárd dolárov.

hospodársku radu Vatikánu, potvrdil, 
že ho pápež František poveril zníže-
ním nákladov v snahe odstrániť de-
ficit, ktorý sa odhaduje na približne 
70 miliónov eur. O presnej sume sa 
diskutuje, pretože Vatikán nezverej-
nil rozpočet od roku 2015 a dva roky 
je bez vnútorného audítora. Napriek 
tomu, že pápež František, a pred ním 
pápež Benedikt XVI., vynaložili úsilie 
na zvýšenie transparentnosti krajiny, 
jej financie sú stále tak trochu záha-
dou a viacerí odborníci sa domnieva-
jú, že čísla môžu byť dodatočne upra-
vované. Z tohto dôvodu je takmer 
nemožné odhadnúť finančné zdravie 
Svätej stolice.

Vatikánska banka
Okrem spomínaných dvoch entít 
sídli vo Vatikáne aj Vatikánska banka. 
Jej oficiálny názov je Inštitút pre ná-
boženské diela (IOR) a ide o finančný 
ústav, ktorý prevádzkuje Dozorná 
rada, podriadená Kardinálskej ko-
misii a pápežovi. Nie je to súkromná 
banka, preto v nej neexistujú žiadni 
vlastníci ani akcionári. Banka bola 
založená vo forme právnickej ka-
nonickej nadácie prostredníctvom 
pápežského dekrétu pápeža Pia XII. 
v júni 1942. Oficiálnou misiou banky 
je byť poskytovateľom „špecializo-
vaných finančných služieb katolíckej 
cirkvi na celom svete“. Vatikán ďalej 
potvrdil, že „hodnotné služby, ktoré 

môže inštitút ponúknuť, pomáhajú 
Svätému Otcovi v jeho poslaní uni-
verzálneho pastora a tiež pomáhajú 
tým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí 
s ním spolupracujú v jeho službe“.

Temná minulosť 
Banka sa zviditeľnila niekoľkými 
škandálmi. Bolo to najmä obvinenie 
zo zlého hospodárenia, prania špina-
vých peňazí a finančných podvodov. 
Známym je hlavne prípad z 90. rokov 
minulého storočia, keď IOR stála pri 
vytunelovaní talianskej banky Banco 
Ambrosiano. Na vtedajšieho šéfa 
IOR arcibiskupa Paula Marcinkusa 
vydal taliansky súd v roku 1987 za-
tykač, no Marcinkus sa vyhol pobytu 
za mrežami tým, že zostal na vati-
kánskej pôde až do roku 1991, keď 
prestal zatykač platiť. Podobný prí-
pad sa stal aj v nedávnej minulosti. 
Vo februári 2018 Vatikánska banka 
oznámila, že obvinila svojho bývalé-
ho prezidenta Angela Caloia a jeho 
právnika Gabriela Liuzzia zo sprene-
very 62 miliónov dolárov. Podvody sa 
mali diať medzi rokmi 2003 až 2006 
prostredníctvom podvodných schém 
prania špinavých peňazí. Súdny pro-
ces v tejto kauze stále prebieha. 

Svitá na lepšie časy?
V reakcii na zlé meno prešla Vatikán-
ska banka viacerými reformami. Pos-
lednú z nich schválil pápež František 

Oficiálnou úlohou banky je poskytovať špecializované finančné služby katolíckej cirkvi · BANKY

Na rozdiel od Svätej stolice zís-
kava Vatikán príjmy z tradič-
nejších zdrojov. S pracovnou si-
lou okolo 4 800 zamestnancov 
sa mesto pri generovaní peňazí 
spolieha na niekoľko menších 
odvetví. Hlavným z nich je tu-
rizmus. Samotný štát spolu so 
Sixtínskou kaplnkou, Bazilikou 
sv. Petra a vatikánskymi mú-
zeami priťahuje ročne milió-
ny turistov a náboženských 
pútnikov. Mesto zbiera príjmy 
prostredníctvom vstupov do 
múzeí, prehliadok, veľmi vy-
hľadávaných poštových zná-
mok a zberateľských mincí. 

Kardinálska komisia s piati-
mi členmi, každý je vymenova-
ný na päťročné funkčné obdo-
bie s možnosťou znovuzvolenia. 

Prelát IOR vymenovaný Kar-
dinálskou komisiou a so sú-
hlasom pápeža pôsobí ako ta-
jomník komisie a zúčastňuje sa 
zasadnutí Dozornej rady. 

Dozorná rada je výkonným 
orgánom banky, ktorý definuje 
stratégiu a zaisťuje dohľad nad 
operáciami. V Dozornej rade 
pôsobí 6 členov taktiež s päť-
ročným mandátom a možnos-
ťou znovuzvolenia. 

Direktoriát je zodpovedný za 
prevádzkové činnosti a dohlia-
da na Dozornú radu.

Príjmy Vatikánu

Štruktúra  
Vatikánskej banky
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ZÁKLADY ŽIVOTNÉHO POISTENIA 
POCHÁDZAJÚ ZO 

STAROVEKÉHO EGYPTA,  
NO PRVÉ MODERNÉ POISTKY

DALI SVETU AŽ TALIANI 

POISŤOVNE · Londýn sa stal centrom poisťovníctva vďaka kaviarni, kde si majitelia lodí poisťovali svoj majetok

Džentlmenské dohody
Život na Zemi bol od začiatku spoje-
ný s neistotami. Ľudia si uvedomo-
vali riziká a jedným zo spôsobov, ako 
ich minimalizovať, bolo získanie kry-
tia niekým, kto by dokázal vzniknuté 
škody nahradiť. Aj keď v pravom slo-
va zmysle nešlo o poistenie v podobe, 
ako ho poznáme dnes, istú paralelu 
tam už možno nájsť. Prvé primitív-
ne spôsoby poistného krytia vznikli 
už v otrokárskej spoločnosti, v sta-
rovekom Egypte, približne 2 500 ro-
kov pred naším letopočtom (p. n. l.). 

Prvé poistné zmluvy 
chránili lode s nákladom 
Históriu moderného poisťovníctva za-
čali s najväčšou pravdepodobnosťou 
písať v jednom z najstarších námor-
ných prístavov Európy, v talianskom 
Janove. Odtiaľ pochádza prvá poist-
ná zmluva z roku 1347. V niektorých 
prameňoch sa tiež možno dočítať, že 
prvá poistka bola uzatvorená v Pise 
13. apríla 1379. Obe však dokladu-
jú v zásade veľmi podobnú situáciu, 
sú z približne rovnakého obdobia 
a takmer rovnakej zemepisnej šírky.

Taliani dali svetu okrem umenia a gastronómie aj základy finančníctva. 
Nielenže na ich území vznikali prvé bankové inštitúcie, z obdobia 

stredoveku sa zachovali aj prvé zmluvy zachytávajúce poistné vzťahy.  
No história zároveň ukazuje, že isté princípy poistenia vznikli už omnoho 

skôr, v otrokárskej spoločnosti. Poďme si pripomenúť najdôležitejšie 
momenty, ktoré predchádzali vzniku moderného poisťovníctva.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

Stavitelia v Egypte kryli 
smrť pracovníkov na 
stavbách dohodami 

v prospech pozostalých. 

Túto fundamentálnu formu poiste-
nia sa síce nepodarilo zaznamenať 
vo forme zmluvy, historici však našli 
dostatok dôkazov potvrdzujúcich, že 
vtedajší stavitelia kryli smrť svojich 
pracovníkov na stavbách prostred-
níctvom akejsi „džentlmenskej“ do-
hody. Majetnejší stavitelia mali pre 
tento prípad životnej poistky zria-
dený špeciálny fond, ktorý v prípade 
smrti pracovníka vyplatil pozosta-
lým peniaze potrebné na zabezpeče-
nie jeho pohrebu.

Životné poistenie spĺňajúce dnešné 
štandardy sa prvýkrát objavilo na 
území dnešného Talianska. Rím 
vyplácal rodinám padlých vojakov 
špeciálne dávky na živobytie. Išlo 
teda o akési pozostalostné poiste-
nie a historici ho datujú do roku 
600 nášho letopočtu. Podobný typ 
životného poistenia neskôr histo-
rici zaznamenali aj v Grécku, Indii 
a v ďalších krajinách.

Londýn sa stal centrom poisťovníctva vďaka kaviarni, kde si majitelia lodí poisťovali svoj majetok · POISŤOVNE

Tower Street v druhej polovici 17. 
storočia začal organizovať prvé ná-
morné poistenie. Využil prítomnosť 
majiteľov lodí, ktorí k nemu chodili 
na kávu, a prostredníctvom svojich 
maklérov im ponúkal poistenie.

Makléri obchádzali prítomných ob-
chodníkov s kusom papiera, na ktorý 
zapisovali hodnotu majetku, ktorý 
bolo treba poistiť, a obchodníci pod 
túto položku zapisovali sumy, kto-
rými boli ochotní za majetok ručiť. 
Následne tieto sumy sčítali a vyrátali 
poistné, ktoré musel klient upisova-
teľom zaplatiť. Tu už hovoríme o zá-
kladoch moderného poisťovníctva. 
Členom tohto spolku však nemohol 
byť ktokoľvek. Poistenci museli dbať 
na kvalitu lode, úroveň starostli-
vosti, ale tiež odbornosť kapitána 
a posádky, čo sa už opäť podobá aj 
na poistné podmienky ochrany ma-
jetku či dopravných prostriedkov zo 
súčasnosti. Poisťovací podnik pokra-
čoval aj po Lloydovej smrti, inšpiro-
val iných, a tak sa Londýn postupne 
stal jedným z centier poisťovníctva. 
Postupne pribúdali aj ďalšie kryté 

Prvé poistné zmluvy tak nechránili 
ľudí, ale majetok. Týkali sa najmä 
námorného obchodu a rizík spo-
jených s lodnou prepravou. Lodný 
priemysel a preprava totiž v tom 
čase na najstaršom kontinente zaží-
vali rozmach, a v tomto biznise sa už 
v tom čase „točilo“ veľké množstvo 
peňazí. Prepravcovia, majitelia lodí 
a tiež kupci si tak začali uvedomovať 
potrebu krytia rizík straty lode či jej 
nákladu. Profitovali z toho najmä 
vynaliezaví finančníci, ktorí v tom 
čase disponovali väčším majetkom 
a boli ochotní pokrývať prípadné 
škody. Bolo tiež bežné, že sa obchod-
níci v záujme poistenia spájali, aby 
spoločne znášali náklady za škody. 
V praxi to znamenalo, že ak loď pre-
padli piráti, prípadne sa potopila ale-
bo zhorela, náhradu vzniknutej ško-
dy si rozložili medzi sebou. Týmto 
spôsobom prišli len o časť zisku, nie 
o celý majetok. Tak vznikali prvé ob-
chodné spoločnosti, ktoré spolupra-
covali na báze poistenia.

Prvá bola londýnska kaviareň
Ak si dnes dohodnete stretnutie 
s finančným sprostredkovateľom 
v kaviarni a uzatvoríte tam poistnú 
zmluvu, v podstate kopírujete his-
tóriu. Veľmi podobným spôsobom 
vznikali prvé dohody o krytí, respek-
tíve o poistení majetku. V stredove-
ku bolo bežné, že majetnejší vlastníci 
kaviarní v prístavoch boli tiež posky-
tovateľmi krytia pre lodných pre-
pravcov. Na týchto miestach sa totiž 
najčastejšie stretávali majitelia lodí 
s kupcami, čo využívala tretia strana. 
Jedným z tých, ktorí na poistení lodí 
zbohatli, bol tiež istý Edward Lloyd. 
Ten ako majiteľ londýnskej kaviarne 

Prvé moderné  
poistné zmluvy 

nechránili námorníkov, 
ale lode a tovar.

poistné riziká. Napríklad riziko po-
žiaru, krupobitia či dokonca poiste-
nie hospodárskych zvierat, ktoré boli 
dlhý čas kryté lokálnymi roľníckymi 
a poľnohospodárskymi spolkami. 

Prudký rozmach v 19. storočí
Poistenie sa dostalo do súčasnej po-
doby najmä vďaka obrovskému roz-
machu finančného trhu v 19. storočí. 
Vďaka bankám a používaniu peňazí 
ako univerzálneho platidla za tovar 
a služby sa stal veľmi jednoduchým 
aj systém poistenia. Spolu s význam-
nými objavmi a industrializáciou pri-
chádzali aj nové typy poistenia. V 19. 
storočí si ľudia mohli poistiť domác-
nosť proti požiaru, vodovodným 

Obchodníci sa niekedy 
spájali, aby zvýšili 

ochranu svojho 
majetku. 

Obchodníci sa niekedy 
spájali, aby zvýšili 

ochranu svojho 
majetku. 
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rizikám, úmrtiu hospodárskych 
zvierat, a firmy tiež mohli využiť 
novú formu poistenia – krytie strát 
spôsobených prerušením prevádzky, 
ktoré sa vo svojej podstate zachovalo 
až do súčasnosti. 

Poistenie sa stalo súčasťou takmer 
všetkých sfér života, kde existovala 
nejaká forma neistoty, a v tejto po-
dobe funguje doposiaľ. Platíme za 
produkty alebo služby, vyberáme si 
spôsob a mieru ochrany, a ak sa nám 

krajinách či Amerike, a tvorí veľkú 
časť produktového portfólia pois-
ťovní. Od tohto momentu sa začala 
písať novodobá história poisťovníc-
tva. Od 20. storočia až po súčasnosť 
je bežné, že ľudia si poisťujú takmer 
všetko, kde dochádza k ohrozeniu 
zdravia, života, straty majetku či 
financií. Od povinného poistenia 
zdravia, dôchodku, automobilu či 
domácnosti, cez cestovné poistenie 
až po poistenie profesijnej zodpo-
vednosti či zisku.

niečo stane, poisťovňa nám vyplatí 
stanovenú sumu. Týmito pravidla-
mi sa neriadime len dnes, ale bolo to 
bežné už aj v 19. storočí.

Postupne si poisťovne začali klásť 
otázku, či by nebolo lepšie hľadať 
osobu zodpovednú za škodu, res-
pektíve pátrať po tom, kto ju spôso-
bil, a od toho ju následne vymáhať. 
Práve tu vzniklo poistenie zodpo-
vednosti, ktoré je dodnes mimoriad-
ne obľúbené najmä v európskych 

POISŤOVNE · Londýn sa stal centrom poisťovníctva vďaka kaviarni, kde si majitelia lodí poisťovali svoj majetok

V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 30 po-
isťovní, ktoré pokrývajú všetky formy životného aj 
neživotného poistenia. Koronakríza ich inšpirova-
la nielen k digitalizácii procesov, ale aj k vymýšľa-
niu nových a čoraz špecifickejších typov poistenia. 
Zmenilo sa cestovné poistenie, životné poistky sú 
na vzostupe, pribúdajú investičné produkty, a do 
popredia sa dostáva komunikácia na diaľku. Dnes 
už väčšinu vecí spojených s poistením vybavíte cez 
mobilné aplikácie alebo videohovor.

Moderné poisťovníctvo prišlo na Slovensko až po 
páde takzvanej železnej opony, teda po roku 1989. 
Rozmach nastal najmä v rokoch 1991 až 1993, 
keď na trh prišlo viacero komerčných životných 
poisťovní. V roku 1994 vznikla Sociálna poisťov-
ňa. Tá nahradila Národnú poisťovňu a Slovenskú 
poisťovňu a stala sa výhradnou poisťovňou zabez-
pečujúcou základné poistenie občanov Slovenskej 
republiky v rôznych odvetviach. Dohľad nad pois-
ťovňami drží Národná banka Slovenska. 

Slováci spoznali poistenie až po nežnej revolúcii
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Prvá forma životnej poistky – v prípade smrti stavbára na základe 
„džentlmenskej dohody“ stavebník hradil náklady na pohreb.

Prvé poistenie majetku – 
zmluvy chránia lode a ich náklad.

V londýnskej kaviarni Tower Street 
dohadujú prvé námorné poistenie.

Poistenie pre prípad škôd vzniknutých
v dôsledku prevádzky konského záprahu.

Prvé poistenie úveru ponúkli v tom istom roku  
v Londýne aj New Yorku.

Prvé poistenie proti požiaru –  
vzniká prvá komerčná protipožiarna poisťovňa.

Vznikla prvá životná poisťovňa  
postavená na vedeckých komerčných základoch.

Prvá poisťovňa kryje vodovodné riziká.

Základy životného poistenia –  
Rím platí živobytie rodinám padlých vojakov.

P5209
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TOP 7 NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH 
BLOCKCHAIN FIRIEM NA SVETE 

PODĽA MAGAZÍNU FINANCIAL REPORT

FINTECH · Binance · Gemini · Intellectsoft · Bitstamp · Chain · Coinbase · RippleLabs

Blockchain – nový typ technológie v súčasnosti zažíva raketový nárast a so zvyšujúcim 
sa dopytom stúpa aj jeho potenciál. S jeho príchodom sa narušili zažité stereotypy 
vo finančnom svete a teraz z jeho výhod profitujú aj ďalšie odvetvia. Spoločnosti 

míňajú miliardy dolárov na vývin a použitie tejto technológie a je jedno, či ide 
o začínajúce startupy, alebo priemyselné legendy. Na trhu sa každým dňom zvyšuje 
počet firiem, ktoré sa zameriavajú na blockchain, a je pravdepodobné, že ich rast 

bude ďalej pokračovať. My sme si preto pre vás pripravili krátky zoznam niekoľkých 
najdôležitejších spoločností, ktoré sa stali známymi práve vďaka využitiu blockchainu.

Autor: Dominik Horváth

1. Binance 

2. Gemini

Spoločnosť Binance Holdings Ltd. 
je burza kryptomien so sídlom 
na Kajmanských ostrovoch, ktorá 
poskytuje platformu na obchodo-
vanie s rôznymi kryptomenami. 
Binance bola založená v roku 2017. 
Od apríla 2021 je z hľadiska obje-
mu obchodovania najväčšou bur-
zou kryptomien na svete. Za jediný 
deň zobchoduje viac ako 2 miliardy 
dolárov a robí viac ako milión tran-
sakcií za sekundu. 

Gemini Trust Company, LLC je 
digitálna zmenáreň a depozitár. 
Zákazníkom umožňuje nakupo-
vať, predávať a ukladať digitálne 
aktíva. Je to newyorská trusto-
vá spoločnosť, ktorú v roku 2014 

Generálny riaditeľ Changpeng Zhao 
vtedy uviedol, že hekeri „používali 
rôzne techniky, vrátane phishingu, 
vírusov a iných útokov“. Binance bola 
nútená zastaviť obchodovanie a spo-
ločnosť sa zaviazala, že zákazníkom 
vynahradí ukradnuté prostriedky.

V poslednom čase Binance expan-
dovala aj na európsky trh. Dcérska 
spoločnosť Binance Jersey akceptuje 
bežné meny, vrátane eura a britskej 
libry, s možnosťou ich výmeny za 
kryptomeny. V roku 2019 tiež ozná-
mila partnerstvo s izraelským pla-
tobným procesorom Simplex, vďaka 
ktorému umožnila nákupy krypto-
mien kartami Visa a Mastercard. 

burzou na svete, ktorá predávala 
kryptomeny ethereum a zcash. 

Okrem toho, že Gemini je virtuálnou 
zmenárňou, svojim klientom ponúka 
aj služby úschovy peňazí. Získala to-
tiž licenciu od Newyorského štátne-
ho ministerstva finančných služieb 
(NYDFS) na úschovu digitálnych 
aktív zákazníka. To znamená, že 
kryptomeny drží v zmysle požiada-
viek kapitálových rezerv a v súlade 

Spoločnosť založil Changpeng Zhao. 
Spočiatku sídlila v Číne, ale neskôr 
sa kvôli narastajúcej regulácii kryp-
tomien v tejto krajine presťahovala 
na Kajmanské ostrovy. Firma dosiaľ 
uviedla na trh dve kryptomeny, ktoré 
sama vyvinula. Binance Coin vstúpil 
na trh v júni 2017 a Binance Smart 
Chain v septembri 2020. V súčasnos-
ti je Binance Coin treťou najväčšou 
kryptomenou na svete s trhovou ka-
pitalizáciou cez 50 miliárd dolárov. 

Binance sa do povedomia širšej verej-
nosti dostala najmä kvôli hekerské-
mu útoku v roku 2019. Počas neho 
zlodeji ukradli 7-tisíc bitcoinov v hod-
note približne 40 miliónov dolárov. 

založili bratia Cameron a Tyler 
Winklevossovci. 

Súrodenci sú vo finančnom svete 
známi hlavne svojím súdnym spo-
rom so zakladateľom Facebooku 
Markom Zuckerbergom. Vysúdili 
od neho viac ako 300 miliónov do-
lárov, ktoré použili na založenie 
spoločnosti Gemini. Tej patrí viace-
ro prvenstiev vo svete kryptomien. 
Je napríklad prvou licencovanou 

3. Intellectsoft

4. Bitstamp

Binance · Gemini · Intellectsoft · Bitstamp · Chain · Coinbase · RippleLabs · FINTECH

Intellectsoft Inc. je spoločnosť, ktorá 
začínala s vývojom mobilných apli-
kácií, a z ktorej sa v priebehu rokov 
vyvinula firma zameraná na vývin 
softvérových riešení. Vznikla v roku 
2007. V súčasnosti sa zameriava 
hlavne na vývoj softvéru na zákaz-
ku a na konzultačné služby v oblasti 

Bitstamp Ltd. je bitcoinová burza so 
sídlom v Luxemburgu. Umožňuje 
priamu výmenu hotovosti za bitcoi-
ny alebo iné kryptomeny. Spoločnosť 
vznikla ako európska alternatíva 
k vtedajšej dominantnej bitcoino-
vej burze Mt. Gox. Aj keď hlavnou 
menou výmeny je americký dolár, 
Bitstamp zadarmo prijíma vklady len 
prostredníctvom európskeho systé-
mu platieb SEPA. Ten je mechaniz-
mom na prevod peňazí medzi európ-
skymi bankovými účtami. 

bezkontaktnej platobnej platformy 
využívajúcej bitcoin a platformy pre 
tokenizáciu elektronického obchodu.

Napríklad v Európe spolupracoval 
Intellectsoft so železničnou sieťou 
Eurostar. Pomohol jej zmodernizovať 
zákaznícky systém. Okrem toho spo-
lupracuje s viac ako 500 spoločnos-
ťami, medzi ktoré patria mená, ako 
Nestlé, Jaguar, Land Rover a Ernst 
& Young. V súčasnosti zamestná-
va 200 zamestnancov a sídli v USA, 
Nórsku, Anglicku a na Ukrajine.

vyžadovať od svojich klientov ove-
renie totožnosti pomocou svojich 
pasov a úradných záznamov o ich do-
movskej adrese. Tým sa snažili priblí-
žiť oficiálnym finančným inštitúciám, 
ktoré sa takto usilujú zamedziť pra-
niu špinavých peňazí alebo daňovým 
podvodom. 

Napokon v apríli 2016 luxemburská 
vláda udelila spoločnosti Bitstamp 
licenciu na úplné pôsobenie v rámci 
Európskej únie (EÚ) a uznala ju ako 
platobnú inštitúciu. Vďaka tomu 
môže v súčasnosti podnikať vo všet-
kých 28 členských štátoch EÚ. V ok-
tóbri 2018 Bitstamp kúpila belgická 
investičná spoločnosť NXMH za 400 
miliónov dolárov.

rozvíjajúcich sa technológií, akými sú 
napríklad blockchain, umelá inteli-
gencia alebo cloud computing.

V roku 2018 založil Intellectsoft 
dcérsku spoločnosť Intellectsoft 
Blockchain Lab zameranú výhradne na 
blockchain technológie. Tá je súčasťou 
skupiny Intellectsoft Group a medzi jej 
služby patria hlavne technológie dis-
tribuovanej účtovnej knihy a riešenia 
v oblasti inžinierstva a kybernetickej 
bezpečnosti. Medzi jej ďalšie služ-
by patrí tiež poskytovanie mobilnej 

Na čele spoločnosti stojí Nejc Kodrič, 
ktorý spoločnosť založil v auguste 
2011 vo svojom rodnom Slovinsku. 
Neskôr sa Bitstamp presťahoval do 
Spojeného kráľovstva a potom v roku 
2016 do Luxemburska. Ako uviedol 
Kodrič, Bitstamp sa musel presťa-
hovať kvôli nedostatku adekvátnych 
finančných a právnych zákonov v ob-
lasti kryptomien v Slovinsku.

Podobné problémy spoločnosť zažila 
aj pri snahe o registráciu v Spojenom 
kráľovstve. Úradom v Anglicku sa 
nepáčilo, že bitcoin nie klasifikovaný 
ako oficiálna mena, takže burza ne-
mohla podliehať regulácii a fungovať 
ako platobná inštitúcia. Ako reakciu 
na túto kritiku sa rozhodol Bitstamp 

v USA, Kanade a viacerých ázijských 
štátoch. V máji 2020 Gemini ohlá-
sila partnerstvo so spoločnosťou 
Samsung. Vďaka nemu môžu pou-
žívatelia smartfónov tejto značky 
prepojiť svoje peňaženky so svojimi 
účtami v Gemini a používať ich na 
platbu a nákup kryptomien.

fondy. Okrem toho je jednou z hlav-
ných výhod Gemini to, že iba malé 
percento z celkového množstva 
kryptomien na burze je držaných 
online. Tým sa v prípade hekerských 
útokov alebo iných negatívnych 
udalostí minimalizuje riziko stra-
ty. V súčasnosti pôsobí spoločnosť 

s bankovými štandardmi. U nás by 
sa táto služba dala porovnať so záko-
nom o ochrane bankových vkladov. 

Vďaka týmto reguláciám používajú 
Gemini aj viacerí inštitucionálni in-
vestori, ktorými sú napríklad rôzne 
podielové, dôchodkové a hedžové 

5. Chain vydávajúcim kreditné karty pri 
zabezpečovaní ,  obchodovaní 
a správe finančných aktív. 

Medzi partnerov spoločnosti patrí 
napríklad banka Citigroup a burza 
Nasdaq. Nasdaq je historicky pr-
vou burzou na svete, na ktorej sa 

ktorá bola založená v roku 2014. 
Špecializuje sa na budovanie sys-
tému spracovania kryptomien pre 
spoločnosti poskytujúce finančné 
služby. Spoločnosť využíva ná-
stroje založené na blockchaine 
na pomoc bankám, burzám cen-
ných papierov a spoločnostiam 

Chain Inc. je spoločnosť vyví-
jajúca blockchain technológie, 



September 2021 7372

6. Coinbase

7. RippleLabs

uskutočnili elektronické obchody, 
a dnes je, podľa množstva vyko-
naných obchodov, druhou najväč-
šou burzou na svete. Chain vďaka 
tejto spolupráci získala naozaj vý-
znamných partnerov. Citigroup 
a Nasdaq sa totiž už dlhšie snažili 
o popularizovanie blockchain tech-
nológie pre klasických investorov. 

Coinbase Global Inc., známa ako 
Coinbase, je americká spoločnosť 
prevádzkujúca platformu na výme-
nu kryptomien. Funguje výhradne 
cez internet a nemá oficiálne fyzické 
sídlo. Od marca tohto roku je podľa 
objemu obchodov najväčšou burzou 
kryptomien v USA. 

Spoločnosť založil v júni 2012 Brian 
Armstrong, bývalý zamestnanec spo-
ločnosti Airbnb. Armstrong sa zare-
gistroval do startupového inkubáto-
ra Y Combinator a získal počiatočnú 

Ripple Labs Inc. je americká tech-
nologická spoločnosť, ktorá vyvi-
nula platobný protokol a krypto-
menu Ripple. Spoločnosť vznikla 
v roku 2012 s pôvodným názvom 
Opencoin. V roku 2015 sa preme-
novala na Ripple Labs a v súčasnos-
ti sídli v San Franciscu v Kalifornii.

Ripple ako kryptomena však vznik-
la oveľa skôr, už v roku 2004. Jej 
tvorca Ryan Fugger chcel vybudo-
vať decentralizovaný monetárny 
systém, ktorý by bol zároveň efek-
tívny pri vytváraní vlastných peňa-
zí. Nezávisle od Fuggera v tom is-
tom čase začal Jed McCaleb vyvíjať 

Chain spolupracuje so spoločnos-
ťami, ako napríklad Visa alebo 
Orange. V roku 2018 ho kúpila 
spoločnosť Lightyear za viac ako 
500 miliónov dolárov. Lightyear 
je ďalším známym hráčom na 
trhu s kryptomenami, okrem iné-
ho stojí za vznikom kryptomeny 
stellar.

Spoločnosť za posledný rok zazna-
menala raketový nárast tržieb. Tie 
vzrástli zo 190 miliónov v roku 
2020 na 1,8 miliardy v tomto roku. 
Ide tak o viac ako deväťnásobný 
nárast výnosov a môže zaň hlavne 
výrazné zvýšenie ceny bitcoinu po-
čas prvých štyroch mesiacov tohto 
roka.  

V apríli 2021 vstúpila Coinbase 
pr výkrát na burzu. Otváracia 
cena akcií bola stanovená na 250 
dolárov a už v prvý deň obchodo-
vania sa zvýšila na 328,28 dolára 
za akciu. Trhová cena spoločnos-
ti sa vďaka tomu v súčasnosti 
pohybuje na úrovni 49 miliárd 
dolárov. 

a svetové obchodné organizácie. 
V roku 2016 spoločnosť získala li-
cenciu od Newyorského štátneho 
ministerstva financií, čo jej umož-
nilo expandovať na nové trhy. 

Od roku 2018 spustilo konzorcium 
japonských bánk pod vedením 
SBI Ripple Asia mobilnú aplikáciu 
MoneyTap založenú na Ripple pro-
tokole, ktorá poskytuje platby na 
požiadanie prostredníctvom kryp-
tomien. Podobne aj španielska ban-
ka Santander uviedla na trh One 
Pay FX – prvú mobilnú aplikáciu 
pre medzinárodné platby poháňa-
nú technológiou blockchain, ktorá 
využíva technológiu xCurrent od 
spoločnosti Ripple. Odhadovaná 
cena spoločnosti sa pohybuje okolo 
200 miliónov dolárov, kým trhová 
kapitalizácia kryptomeny presahu-
je 46 miliárd dolárov. 

Obe spoločnosti investovali do 
Chain viac ako jednu miliardu 
dolárov, pričom ich pilotný pro-
jekt prepája CitiConnect, nástroj, 
ktorý sa používa na realizáciu 
veľkých platieb, s trhom Nasdaqu. 
To urýchľuje kľúčovú súčasť zvy-
čajne viacdňového procesu vy-
rovnania obchodov. Okrem toho 

hotovosť vo výške 150-tisíc dolárov. 
Spoluzakladateľom je aj Fred Ehrsam, 
bývalý obchodník investičnej banky 
Goldman Sachs. Spoločnosť je po-
menovaná po coinbase transakciách, 
ktoré zavádzajú do obehu kryptome-
ny. Už v roku 2013 spustila služby 
nákupu a predaja bitcoinov prostred-
níctvom bankových prevodov. 

V máji 2020, počas celosvetovej 
pandémie koronavírusu, Coinbase 
oznámila, že sa presúva výhradne 
na internet. V tomto čase tiež zve-
rejnila akvizíciu newyorskej firmy na 
obchodovanie s digitálnymi aktívami 
Tagomi za 100 miliónov dolárov. Od 
októbra 2020 pri svojich transak-
ciách akceptuje debetné karty Visa.

systém digitálnej meny, v ktorom 
sa transakcie overovali na základe 
konsenzu medzi členmi siete a nie 
na základe procesu ťažby, ako to 
funguje napríklad v prípade bit-
coinu. Dvojica sa neskôr dala do-
hromady a výsledkom ich práce 
bola upravená verzia kryptomeny 
v podobe, v akej ju poznáme dnes. 
Fugger potom prenechal Ripple 
McCalebovi, ktorý spolu s Chrisom 
Larsenom založili OpenCoin. 

Spoločnosť Ripple ponúka pla-
tobný systém v reálnom čase, 
ktorý umožňuje bankám a iným 
poskytovateľom finančných slu-
žieb obchodovať priamo medzi 
sebou bez potreby zásahu tretích 
strán. Firma tak prostredníctvom 
globálneho platobného systému 
RippleNet prepojila banky, ďalších 
poskytovateľov finančných služieb 

FINTECH · Binance · Gemini · Intellectsoft · Bitstamp · Chain · Coinbase · RippleLabs

KRYPTOMENY ZAUJÍMAJÚ NIELEN   
INVESTOROV, ALE AJ SAMOTNÉ ŠTÁTY

ekonomiku tento krok zdôvodnila 
sociálno-ekonomickými záujmami. 
Ďalšou krajinou v Karibiku, ktorá 
sa rozhodla vydať touto cestou, je 
Panama, ktorá tiež ohlásila prípravu 
legislatívy pre reguláciu kryptomien.
 
Majú už aj ministerstvo 
digitálnej transformácie
K týmto krajinám sa pridávajú aj ďal-
šie, naposledy Ukrajina. Miestny par-
lament začiatkom septembra schválil 
návrh zákona o virtuálnych aktívach, 
ktorý okrem iného hovorí aj o legali-
zácii kryptomien. Jeho vstúpenie do 
platnosti je podmienené schválením 
ďalšieho zákona – daňového zákona, 
ktorý stanoví pravidlá aj pri zdaňova-
ní príjmu z kryptomien, o ktorom sa 
ešte len bude hlasovať. Na rozdiel od 
Salvádora sa kryptomeny na Ukrajine 
nestanú oficiálnym platidlom. 

Ukrajinci však budú môcť inves-
tovať do virtuálnych finančných 

Salvádor, Kuba, Panama...
Najrozšírenejšia kryptomena bit-
coin dosiahla svoj najväčší úspech 
v jednom z najmenších stredoame-
rických štátov v Salvádore. Krajina 
ju prijala za oficiálnu menu, jej ak-
ceptáciu ošetrila prijatím prísluš-
nej legislatívy, pre občanov zriadila 
kryptopeňaženky a každého nového 
používateľa odmenila 30 dolármi. 
Prijatie bitcoinu v Salvádore však 
nebolo také vrelé, ako sa pôvodne 
očakávalo. Dôvod je prostý – miestni 
občania nie sú informačne ani tech-
nologicky vybavení na jeho použí-
vanie, navyše hodnota bitcoinu sa 
v deň „inaugurácie“ prepadla o viac 
ako 10 %, čím opäť raz potvrdil svo-
ju volatilnú charakteristiku.

Vo svetle týchto informácií sa me-
nej priestoru dostalo napríklad 
Kube, ktorá v rovnakom čase prijala 
zákon o uznaní a regulácii krypto-
mien. Vzhľadom na svoju krehkú 

Jednou zo zásadných predností kryptomien je schopnosť nabaľovať na seba 
čoraz väčší počet investorov. Zaujímavé sú však nielen pre jednotlivcov, ale aj pre 
samotné štáty, ktoré upravujú legislatívu tak, aby zjednodušili vstup kryptomien 

na svoje finančné trhy a zároveň si zabezpečili možnosť ich regulácie.

Autor: Redakcia Financial Report, Foto: Unsplash

prostriedkov a deklarovať svoje príj-
my v kryptomenách. Na druhej stra-
ne poskytovatelia kryptomenových 
služieb budú musieť predchádzať 
možnostiam prania špinavých peňa-
zí a prípadnému financovaniu tero-
rizmu. Zaujímavosťou je, že prijatiu 
spomínanej legislatívy pred dvomi 
rokmi predchádzalo zriadenie minis-
terstva digitálnej transformácie. Na 
príprave pravidiel pre miestny trh 
spolupracovalo napríklad s úspešnou 
spoločnosťou Binance, ktorá pre-
vádzkuje aj kryptoburzu.

Dôležité bude predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu · FINTECH

O slovo sa však hlásia aj africké 
krajiny. Afrika je totiž pova-
žovaná za tretiu najrýchlejšie 
rastúcu bitcoinovú ekonomiku 
na svete. Len v priebehu mi-
nulého roka tu používanie bit-
coinu stúplo o 1 200 %, najin-
tenzívnejšie v Nigérii a Keni. 
Táto najmocnejšia kryptomena 
však oslovila nielen drobných 
investorov, ale aj obchodníkov, 
ktorých zaujala najmä možnos-
ťou peer-to-peer platieb. Tie sú 
rýchlejšie a lacnejšie, ako im 
poskytujú miestne bankové 
systémy, ktoré okrem iného 
trpia hlavne rýchlym znehod-
nocovaním mien jednotlivých 
štátov, s ktorými pracujú.  

Nárast záujmu  
o bitcoin vidieť aj  

v afrických krajinách
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SATOSHI NAKAMOTO: 
POZNÁ HO KAŽDÝ FANÚŠIK 
KRYPTOMIEN, NO NIKTO NEVIE,  

KTO TO V SKUTOČNOSTI JE 

FINTECH · Je záhadným a nezvestným otcom bitcoinu jeden človek alebo celý tím programátorov?

Začiatky bitcoinu
Osoba či skupina vystupujúca ako 
Nakamoto kedysi prezradila, že 
na písaní kódu pre bitcoin zača-
la pracovať začiatkom roka 2007. 
V auguste 2008 bol zaregistrovaný 
názov domény bitcoin.org, na kto-
rej vznikla prvá webová stránka 
bitcoinov. Neskôr v októbri pod 
menom Nakamoto vyšla vedecká 
práca s názvom Bitcoin: systém 
peer-to-peer elektronickej hoto-
vosti, ktorá predstavila základné 
princípy fungovania kryptomien. 
Prijímateľom prvej bitcoinovej 
transakcie bol fanúšik kryptomien 
Hal Finney, ktorý v roku 2004 vy-
tvoril prvý opakovane použiteľný 
systém proof-of-work, na ktorom 
funguje v súčasnosti niekoľko kryp-
tomien. Finney získal od Nakamota 
desať bitcoinov. Ďalšími priazniv-
cami raných kryptomien, ktorí do-
stali jedny z prvých bitcoinov, boli 
Wei Dai a Nick Szabo. V roku 2010 
došlo k prvej známej komerčnej 
transakcii využívajúcej bitcoin, keď 
programátor Laszlo Hanyecz kúpil 
dve pizze od spoločnosti Papa John 
za 10-tisíc bitcoinov.

Jeden človek alebo tím?
Viacerí odborníci si myslia, že 
Satoshi Nakamoto je tím ľudí, nie-
ktorí zase, že ide o jedného génia. 
„Otec bitoinu“ však už dlhé roky 
mlčí. Posledný príspevok na sociál-
ne siete pridal v roku 2011 a o jeho 
identite sa vedie urputná diskusia. 
Z času na čas sa vynorí nová teó-
ria, ale ani jedna sa zatiaľ nepotvr-
dila. Bitcoin napriek tomu zažíva 
obrovský nárast popularity a ceny. 
Podľa niektorých téz Nakamoto 
vlastní viac ako milión bitcoinov, 
čo by z neho robilo pri súčasných 
cenách kryptomeny tajného mi-
liardára s majetkom vyše 35 mili-
árd dolárov. 

E-mail na rozlúčku
Nakamoto pokračoval v spolupráci 
s ostatnými vývojármi na vylepšo-
vaní bitcoinového softvéru až do 
polovice roku 2010, pričom všetky 
úpravy vykonával sám. Potom dal 
kontrolu nad úložiskom zdrojo-
vého kódu Gavinovi Andresenovi, 
ktorý previedol niekoľko príbuz-
ných domén na rôznych význam-
ných členov komunity bitcoinov. 
Poslednýkrát sa Nakamoto ozval 
23. apríla 2011, poslal e-mail na 
rozlúčku jednému vývojárovi bit-
coinov, v ktorom napísal: „Prešiel 
som k iným veciam,“ a ubezpečil ho, 
že budúcnosť bitcoinu je „v dob-
rých rukách“. Odvtedy sa neozval.  

Satoshi Nakamoto je ikonou vo svete kryptomien. Údajne 
položil základy fungovania kryptomien tak, ako ich poznáme 
dnes, a jeho najväčším úspechom je bitcoin. Napriek tomu 

dodnes nikto nevie, kto sa skrýva pod týmto pseudonymom. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

nikdy nepresiahne 21 miliónov 
bitcoinov. Nakamoto má teda 
údajne takmer 5 % všetkých bit-
coinov, ktoré sú v obehu. Ak by sa 
táto osoba či osoby rozhodli pre-
dať zo dňa na deň veľkú časť tohto 
obrovského majetku, transakcia 
by úplne položila trh s kryptome-
nami. Keďže zatiaľ nikdy k takejto 
veľkej transakcii nedošlo, mnohí 
odborníci si myslia, že Nakamoto 
môže byť už mŕtvy a jeho bitcoiny 
navždy stratené. Až čas ukáže, či je 
to naozaj tak, alebo sa v budúcnos-
ti dočkáme odhalenia identity otca 
bitcoinu.  

Neznáma identita
Nakamoto nikdy nezverejnil osob-
né informácie, občas však na svo-
jich stránkach poskytol komentár 
k bankovníctvu a menovej politi-
ke. Na svojom profile Nakamoto 
tvrdil, že je 37-ročný muž, ktorý 
žije v Japonsku. Viacerí odborníci 
si však myslia, že nie je Japonec, 
pretože používal angličtinu na vy-
nikajúcej úrovni. Viacerí experti 
zo sveta kryptomien sa domnie-
vajú, že Nakamoto môže byť tí-
mom ľudí. Napríklad bezpečnost-
ný analytik Dan Kaminsky tvrdil, 
že Nakamoto môže byť buď „tím 
ľudí“, alebo „jeden génius“. Laszlo 
Hanyecz, vývojár, ktorý poslal 
e-mail Nakamotovi, mal pocit, že 
kód bol príliš dobre navrhnutý na 
to, aby ho vytvoril jeden človek. 
John McAfee tvrdil, že Nakamoto 
j e  „ t í m o m  j e d e n á s t i c h  ľ u d í “ 
a Gavin Andresen o Nakamotovom 
kóde uviedol: „Bol to vynikajúci 
programátor, ale kód mal aj chy-
by.“ Používanie britskej angličtiny 
v komentároch k zdrojovým kó-
dom a v príspevkoch na fóre viedlo 
k špekuláciám, že Nakamoto, alebo 
aspoň jeden jednotlivec v jeho tíme, 
má britské korene. 

Čo vlastne dokázal
Nakamoto vytvoril svoju krypto-
menu s cieľom odobrať kontrolu 
nad menami z rúk finančných elít 
a odovzdať ju obyčajným ľuďom. 
To sa mu z veľkej časti podarilo. 
Bitcoin zostáva dodnes decentra-
lizovanou menou, aj keď viaceré 
štáty, ako napríklad Čína, začali 
výrazne bojovať proti voľnému 

Bitcoiny, ktoré  
sú v obehu, majú  

dnes hodnotu  
660 miliárd dolárov.

Ak vlastní 1 % bitcoinov 
a predal by ich 

naraz, položil by trh 
s kryptomenami. 

„Prešiel som k iným 
veciam a budúcnosť 
bitcoinu je v dobrých 

rukách.“

Žiadna z teórií 
pátrajúcich po jeho 

identite sa zatiaľ 
nepotvrdila.

trhu s digitálnymi menami. Pravú 
identitu Satoshiho Nakamota prav-
depodobne nikdy nespoznáme. 
Vieme však, že dnes majú všetky 
bitcoiny v obehu hodnotu viac ako 
660 miliárd dolárov. Za posledný 
rok zaznamenala cena kryptome-
ny prudký nárast, keď sa vyšplhala 
z hodnoty 9-tisíc dolárov na histo-
rický vrchol 63-tisíc, ktorý dosiahla 
v marci tohto roka. Následne cena 
klesla takmer o polovicu a v súčas-
nosti sa stabilizovala okolo úrovne 
50-tisíc dolárov. 

Skrytý miliardár?
Zatiaľ čo Nakamotova identita 
môže byť pre niekoho iba špeku-
láciou, pre iných znamená oveľa 
viac. Povráva sa, že osoba, či tím 
ľudí za pseudonymom Nakamoto, 
vlastní viac ako 1 milión bitcoi-
nov, ktoré by pri dnešných cenách 
predstavovali majetok vo výške 
okolo 35 miliárd dolárov. Ako uvie-
dol Nakamoto pri vývoji bitcoinu, 
celkový počet jednotiek v obehu 

Je záhadným a nezvestným otcom bitcoinu jeden človek alebo celý tím programátorov? ·  FINTECH
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DOGECOIN: VTIPNÁ MINCA  
S LOGOM PSA ZAUJALA AJ ELONA MUSKA

do povedomia, zaujala investorov, 
a počas krátkeho obdobia narást-
la o neuveriteľných 200-tisíc % na 
viac ako pol dolára.

Ako funguje dogecoin?
V mnohom sa podobá na bitcoin. 
Funguje na rovnakej blockchaino-
vej technológii. Blockchain preň 
predstavuje bezpečnú digitálnu 
peňaženku, ktorá zabezpečuje a 
uchováva všetky transakcie pomo-
cou decentralizovanej digitálnej 
meny. Kryptomena sa môže vy-
užívať na rôzne nákupy a platby. 
Pre mnohých predstavuje základ 
investičného portfólia. Pre iných 
je zase príliš volatilná, pretože jej 
hodnota kolíše a chýba jej stabilita. 
Dôvodom je najmä fakt, že každý 
deň sa vytvárajú milióny nových 
dogecoinov, čo môže spôsobiť pád 
tejto meny. Zaujímavý je najmä 

Čo je to dogecoin?
Je to kryptomena, ktorú v roku 
2013 vy tvoril i  Bi l ly  Marcuso 
a Jackson Palmer. Spočiatku ne-
šlo o nič vážne a ľudia ich počin 
vnímali ako recesiu. To, že malo 
ísť len o „vtip“, potvrdzovalo aj 
samotné logo. Palmer si požičal 
obľúbený meme obrázok japon-
ského psa Shiba Inu, ktorý bol 
v tomto čase mimoriadne popu-
lárny. Prečo sa však o tejto mene 
nehovorilo už dávnejšie? Dôvod 
je pomerne jednoduchý. Jej cena 
vzrástla až v tomto roku. A to naj-
mä vďaka marketingovej podpore 
od Elona Muska, ktorý menu nie-
koľkokrát spomenul na svojom 
Twitteri. Napísal napríklad to, že 
misia na Mesiac, organizovaná 
SpaceX v roku 2022, bude financo-
vaná práve dogecoinom. Mena sa 
vďaka niekoľkým tweetom dostala 

Kryptomeny sa za posledné roky stali obľúbenou témou mnohých investorov. 
Najväčšiu popularitu si získal bitcoin, ktorý predstavuje takmer 50 %-ný 
podiel na trhu. Okrem neho ich však existuje omnoho viac, jednou z nich 

je dogecoin. Ako táto mena vlastne funguje a prečo je zaujímavá?

Autorka: Naďa Černá, Foto: ProtectingCoin

tým, že pre mnohých predstavuje 
menej formálnu menu. Nemá žiad-
ne funkcie a spájajú sa s ňou len 
veľmi nízke transakčné poplatky. 
Je vhodná na okamžité obchodova-
nie a menšie platby. Dogecoin si aj 
po rokoch zachoval povesť vtipnej 
mince s logom psa, ktorá je určená 
aj pre laikov.

Ako si kúpiť dogecoin?
Kúpiť si ho môžete klasicky na bur-
ze kryptomien. Stačí sa len zaregis-
trovať a následne si ho za pomoci 
klasickej meny, spravidla dolárov, 
kúpiť. Nie všetky burzy ho však 
predávajú, a preto je dobré dopre-
du si zistiť, kde ho nájdete. Vybrať 
si môžete napríklad Kraken alebo 
Binance. Po kúpe dogecoinu je dob-
ré presunúť ho do peňaženky. Tá je 
bezpečná a jej vlastník má do nej 
prístup odvšadiaľ – z mobilnej apli-
kácie aj z počítača. Dogecoin však 
nie je investíciou na dlhé obdobie. 
Je dobré, ak si ho kúpite a následne 
využijete. Najväčšie výhody z neho 
mali tí, ktorí ho kúpili tesne pred 
tým, ako sa stal populárnym. 

Dogecoin  
nie je investícia  

na dlhé obdobie.

FINTECH · Stačilo niekoľko tweetov Elona Muska a kryptomena narástla o 200-tisíc %
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JAMES BOND: TRIKRÁT 
ODLOŽENÁ NAJOČAKÁVANEJŠIA

FILMOVÁ PREMIÉRA ROKA 

TIP NA FILM · Doteraz najobľúbenejšou bondovkou bola Skyfall, zarobila 1,1 miliardy dolárov

Pandemická situácia sa však do no-
vembra minulého roka vôbec ne-
zlepšila, a preto bolo predstavenie 
filmu opäť odložené. Novým dátu-
mom bol 2. apríl 2021. Neskôr sa 
prvé premietanie snímky presunulo 
aj tretíkrát – na 30. september 2021. 
Filmový štáb síce získal množstvo 
času na to, aby film doladil a upra-
vil, no režisér Cary Joji Fukunaga sa 
ešte v júli pre portál Empireonline 
vyjadril, že odolal nutkaniu čokoľvek 
vylepšovať. Film bol podľa neho de-
finitívne dokončený už pred prvým 
premiérovým termínom v apríli mi-
nulého roka. 

Najdrahší Bond vôbec
James Bond patrí k najobľúbe-
nejším filmovým sériám v histó-
rii kinematografie. Od uvedenia 
prvej snímky s názvom Dr. No 
v roku 1962, keď hlavnú postavu 
stvárnil Sean Connery, bolo nato-
čených ďalších 26 častí. Z nich sa 
na dvadsiatich piatich podieľala 
spoločnosť Eon Productions vlast-
niaca práva na romány od autora 
literárnej predlohy Iana Fleminga. 
Najnovšie diely J. Bonda však už 
nevychádzajú z kníh známeho 
autora, inšpirujú sa len príbeh-
mi niektorých postáv. Existujú aj 

Odkladaná premiéra
V poradí piaty a zároveň posledný 
film o agentovi 007, v ktorom sa 
Daniel Craig predstaví ako James 
Bond, vyzerá, minimálne podľa 
traileru a názoru kritikov, veľmi za-
ujímavo. Netreba sa preto čudovať, 
že sa fanúšikovia už nevedeli dočkať, 
kedy sa dostane do kín. Premiéra 
filmu No Time to Die bola odložená 
už trikrát a do kín prišla o takmer 
18 mesiacov neskôr, ako sa pôvodne 
plánovalo. Pred vypuknutím pan-
démie koronavírusu sa očakávalo, 
že film príde do kín v Spojenom 
kráľovstve 3. apríla 2020. Premiéra 
v USA bola naplánovaná o päť dní 
neskôr. V tomto období sa však na 
oficiálnom účte filmu na Twitteri 
objavila informácia, že na novinku 
si budeme musieť počkať minimálne 
do novembra 2020.

dva filmy, Never Say Never Again 
z roku 1983 a Casino Royale z roku 
1967, ktoré produkovali iné spoloč-
nosti ako Eon Productions, a preto 
sa do oficiálneho zoznamu bondo-
viek neradia.

Divácky aj komerčne najobľúbenej-
šou snímkou sa stala Skyfall. Do kín 
sa dostala v roku 2012 a celkovo ako 
jediná zatiaľ zarobila viac ako mi-
liardu dolárov, presnejšie 1,1 miliar-
dy dolárov. Hneď za ňou nasleduje 
Spectre z roku 2015 so zárobkom 
880,7 milióna a trojicu uzatvára 
Casino Royale z roku 2006 so zá-
robkom 571 miliónov. Vo všetkých 
troch filmoch si zahral hlavnú úlohu 
Daniel Craig.

Premiéra najnovšej bondovky No Time to Die bola preložená už 
trikrát. Jej uvedenie do kín v porovnaní s pôvodným zámerom mešká 
jeden a pol roka. No zdá sa, že dnes už jej nič nestojí v ceste, aby si 
ju mohli vychutnať prví milovníci tejto filmovej série. V londýnskej 
Royal Albert Hall ju slávnostne premietli 28. septembra. V iných 
krajinách, vrátane Slovenska, sa do kín dostala o dva dni neskôr. 

Autor: Naďa Černá, Foto: Film No Time to Die

Craig (5 filmov) však nie je jediným 
Bondom v histórii filmovej série. 
Okrem neho úlohu agenta hrali aj 
Sean Connery (6 filmov), George 
Lazenby (1 film), Roger Moore 
(7 filmov), Timothy Dalton (2 filmy) 
a Pierce Brosnan (4 filmy). Spolu 
s novými filmami Jamesa Bonda sa 
nezvyšovali len zárobky, ale aj ná-
klady na ich nakrútenie. Kým úplne 
prvú bondovku z roku 1962 sa po-
darilo natočiť s rozpočtom 1 milión 
dolárov, nakrúcanie posledného 
dielu No Time to Die vyšlo na 250 
miliónov dolárov. Hneď po ňom sa 
v zozname najnákladnejších častí 
nachádza Spectre, ktorá stála 245 
miliónov a Skyfall spolu s Quantum 
of Solace s rozpočtom 200 miliónov.

Čoraz vyššie zárobky
Vysoký rozpočet snímky No Time 
to Die nie je žiadnym prekvapením. 
Len samotný Daniel Craig zinkasu-
je za hlavnú úlohu 25 miliónov. Nie 

Daniel Craig 
zarobil za päť 

filmov o Bondovi 
85 miliónov dolárov.

Režisér mal dosť 
času na zmeny, 

ale nezmenil 
vôbec nič. 

je to však najvyššia suma, ktorú za 
Jamesa Bonda dostal. V roku 2015 
zarobil za časť Spectre 30 miliónov. 
Za Skyfall si prilepšil o 20 miliónov, 
za Quantum of Solace o 7,2 milió-
na a za Casino Royale o 3,2 milióna. 
Úloha agenta 007 mu tak spolu vy-
niesla viac ako 85 miliónov dolárov. 
Jeho predchodca Pierce Brosnan 
zarobil za svoje štyri filmy celkovo 
41,1 milióna dolárov. Roger Moore 
si prilepšil o 24,3 milióna, Timothy 
Dalton o 8 miliónov a Sean Connery 
o 6,6 milióna. Najmenej zarobil 
George Lazenby, ktorý sa objavil 
iba v jednej bondovke v roku 1969 
s názvom On Her Majesty's Secret 
Service. Zinkasoval „len“ 80,5-tisíc 
dolárov.

Budúcnosť agenta 007
Dvadsiaty piaty film o Jamesovi 
Bondovi je ukončením éry, ktorá 
patrila Danielovi Craigovi. Po takmer 
pätnástich rokoch opúšťa herec po-
stavu agenta 007, čo u mnohých vy-
voláva viaceré otázky. Jednou z hlav-
ných je, kto ho nahradí. Od začiatku 
série hrali Jamesa Bonda viacerí her-
ci. Je preto viac ako pravdepodobné, 
že sa o krátky čas objaví nová sním-
ka s novým obsadením. Zbytočne 
však nepredbiehajme. Fanúšikovia 
majú pred sebou ešte stále novinku 
No Time to Die, ktorá podľa traileru 

vyzerá, že poskytne to, čo sa od po-
kračovania legendárnej série o ne-
smrteľnom agentovi očakáva, teda 
napätie, akciu, aj určité uzatvorenie 
slávnej filmovej kapitoly pre Daniela 
Craiga.

Na filme sa podieľajú nie-
len herci, ale aj hudobníci. 
Príbehy o Jamesovi Bondovi 
sú od začiatku spájané s via-
cerými obľúbenými hitmi. 
K tým, ktoré zarobili najviac, 
sa radí skladba Die Another 
Day od Madonny. Pieseň pat-
rila k najlepšie sa predáva-
júcim skladbám na prelome 
rokov 2002 a 2003. K ďalším 
patrí Skyfall od speváčky 
Adele. Tá zarobila celosvetovo 
viac ako 7,2 milióna dolárov. 
Netreba zabúdať ani na pies-
ne ako Writing's On the Wall 
od Sama Smitha z roku 2015 
pre film Spectre a Goldfinger 
od Shirley Basseyovej z roku 
1964 pre bondovku s rovna-
kým názvom. Veľký úspech 
zožal aj najnovší hit No Time 
to Die od mladej speváčky 
Billie Eilishovej.

Dlhé čakanie sa tak koneč-
ne skončilo a fanúšikovia sa 
môžu tešiť na film s hviezd-
nym obsadením.  Okrem 
Daniela Craiga v ňom uvidia 
aj hercov, ako Rami Malek, 
Na o m i e  Ha r r i s o v á ,  L é a 
Seydouxová, Ana de Armasová 
či Ralph Fiennes.

Hudobné hity

Hviezdne obsadenie

Doteraz najobľúbenejšou bondovkou bola Skyfall, zarobila 1,1 miliardy dolárov · TIP NA FILM



September 2021 8180

INVESTOVANIE · Dražia sa nielen cenné historické a umelecké predmety, ale aj zážitky a kuriozity

ZAUJALI NA AUKCIÁCH: 
NEROZBALENÁ VIDEOHRA, HODVÁBNA 

ČRIEVIČKA AJ KOSTRA DINOSAURA
Autor: Roland Régely

Legendárna počítačová hra Super Mario Bros vznik- 
 la koncom 20. storočia a v kruhoch fanúšikov jej 

popularita prakticky nikdy neprestala rásť. Tretie po-
kračovanie videohry v pôvodnom obale z roku 1990 
vydražili v novembri minulého roka za 156-tisíc do-
lárov. To je takmer trojnásobok počiatočnej ponuky 
a historicky najvyššia suma, aká bola kedy akceptova-
ná za jedinú kópiu videohry. Vyvolávaciu cenu aukcie 
stanovili na 62-tisíc dolárov. Ak vezmeme do úvahy, 
že hru si už na terajších konzolách nemožno zahrať, 
tak  jej nový majiteľ ju zrejme kvôli hrozbe straty hod-
noty nikdy ani nerozbalí.

Koncom minulého roka Európu uzatvoril britský 
 variant koronavírusu a lockdowny prakticky zne-

možnili akékoľvek živé aukcie na niekoľko mesiacov. 
Tesne predtým, v novembri, sa však stihla konať 
dražba predmetov spojených s monarchiou v priesto-
roch zámku Versailles. Do francúzskej aukčnej siene 
Osenat sa dostal aj netradičný kúsok v podobe neú-
plného páru obuvi niekdajšej francúzskej kráľovnej 
Márie Antoinetty. Biela hodvábna črievička sa na 
aukcii predala za takmer 44-tisíc eur, pričom tamoj-
ší odborníci pred aukciou odhadovali, že by to mohlo 
byť štyrikrát menej.

Potešiť môže aj nerozbalená počítačová videohra Super Mario Bros

Hodvábna črievička francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty

Foto: Getty Images 

Rok 2020 ukázal, že umenie si k ľuďom nájde cestu aj počas 
pandémie. Táto oblasť však nie je jediná, v ktorej dražbách sa točia 

desiatky či stovky miliónov eur. Digitálne aukcie naberajú na popularite 
a pozornosť verejnosti si okrem tradičných artiklov získavajú aj tie 

menej tradičné. Financial Report sumarizuje zoznam najzaujímavejších 
aukčných transakcií, o ktorých ste možno doteraz ešte nepočuli.

Dražia sa nielen cenné historické a umelecké predmety, ale aj zážitky a kuriozity · INVESTOVANIE

Za prémiové pitie v luxusných reštauráciách sú niektorí  
 ľudia ochotní zaplatiť stovky či tisíce eur. Ak sa však 

pozrieme na dražby unikátnych fliaš alkoholu, ocitneme 
sa v úplne inej cenovej dimenzii. Napríklad najstaršiu 
známu fľašu whisky vydražili začiatkom tohto leta za 
110-tisíc dolárov. Ide o unikátny kúsok ešte z čias americ-
kej vojny za nezávislosť a pozornosť vzbudil najmä preto, 
lebo podľa pôvodných odhadov sa fľaša mala predať „len“ 
za 20- až 40-tisíc dolárov. Ďalším zaujímavým počinom 
bola dražba vzácnej fľaše koňaku značky Gautier z roku 
1762. V aukčnom dome Sotheby’s ju vydražili za takmer 
132-tisíc eur. Zaujímavosťou je, že na svete ostali už len 
posledné tri fľašky z tohto ročníka, čo z neho robí jeden 
z najstarších a najdrahších koňakov na svete. 

Kostry prehistorických zvierat sú vzácne a rovnako tak  
 sú vzácne aj aukcie, počas ktorých je možné tieto ar-

tefakty získať do domácej zbierky. V tejto sfére sa v po-
slednom období udiali tri väčšie aukcie, na ktorých sa 
dražili kostry vzácnych vyhynutých živočíchov. Koncom 
minulého roka vo Švajčiarsku vydražili unikátnu kostru 
tigra šabľozubého za takmer 70-tisíc eur. Táto zachovalá 
kostra je podľa odhadov stará približne 40 miliónov ro-
kov a do súkromnej zbierky sa dostala aj napriek tomu, 
že ju objavili len prednedávnom v USA. Kostru prave-
kého allosaura vydražili v Paríži za vyše tri milióny eur 
a meno kupca je dodnes neznáme. Rekordérom v aukcii 
vzácnych kostier dinosaurov je však tyrannosaurus rex, 
ktorého vydražili za rekordných 31,8 milióna dolárov. 

Fenomén, ktorý na konci predchádzajúceho milénia 
odštartoval v Japonsku a podmanil si celý svet, ne-

prestáva prekvapovať. Pokémon dnes láka nielen deti, 
ale predovšetkým mládež a dospelých, a na výslní sa 
nedrží len vďaka videohrám, ale aj tradičným zbera-
teľským kartičkám. A práve kartičky s Pokémonmi 
sa nedávno dražili v špeciálnej aukcii vo Francúzsku 
za desaťtisíce eur. Celkovo sa v aukcii objavilo 94 ta-
kýchto kartičiek s imaginárnymi postavami od hernej 
firmy Nintendo, a výnos z nich bol na úrovni 85-tisíc 
eur. Najdrahšou vydraženou kartou sa stala tá, za kto-
rú jej nový majiteľ zaplatil takmer 12-tisíc eur.

Z legendárneho koňaku značky Gautier z roku 1762 zostali už len posledné tri fľaše

Kto chce mať doma kostru prehistorického dinosaura, alebo aspoň takéhoto tigra?

Popularita detských kartičiek s japonskými Pokémonmi stále rastie

Foto: Aukčný dom v Ženeve

Futbal je jedna z najstarších kolektívnych hier na sve-
te a v minulosti sa objavili rôzne artefakty spojené 

s futbalom, ktoré boli vydražené za mimoriadne vysoké 
sumy. Zväčša išlo o kopačky, trofeje či majetok niekdaj-
ších futbalistov. Najnovšie sa k nim pripojil aj 16-stra-
nový výtlačok futbalových pravidiel z roku 1858, ktorý 
je unikátny tým, kde vznikol. Jeho autormi boli prví ma-
jitelia najstaršieho futbalového klubu na svete, anglické-
ho Sheffieldu. Výtlačok sa predal v júli 2021 za 57-tisíc 
libier. Odborníci odhadujú, že hodnotu výtlačku zvýšil aj 
fakt, že vtedajšie anglické pravidlá sa stali akýmsi zákla-
dom súčasného, teda moderného futbalu.

Výtlačok pôvodných unikátnych futbalových pravidiel z britského Sheffieldu

Foto: CNN Foto: Goldin Auctions 

Foto: PA Media  

Foto: Reuters  
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Začiatkom tohto roka sa v Anglicku odohrala zau- 
 jímavá dražba. Rada mestskej časti Westminster 

umiestnila do aukcie 270 cedúľ s názvami svojich ulíc. 
Záujemcovia mohli na jednotlivé kusy prihadzovať 
sumy dva týždne a Westminster, pod ktorý patrí veľ-
ká časť centra Londýna, aukciou zarobil 143 517 libier. 
Najhodnotnejším kúskom westminsterskej aukcie bola 
podľa odborníkov orientačná ceduľa s označením lon-
dýnskej ulice Abbey Road. Tá sa v internetovej aukcii 
vydražila za 43-tisíc eur. Fanúšikovia Beatles už tušia 
prečo, pre všetkých ostatných je vysvetlenie nasledov-
né – na Abbey Road sídli nahrávacie štúdio, kde vzni-
kali albumy svetoznámej kapely Beatles. 

Ceduľu z legendárnej londýnskej ulice Abbey Road preslávili nesmrteľní Beatles

Získať lietadlo v dražbe nie je nič zvláštne. Najmä  
 v čase, keď pandémia koronavírusu uzemnila väč-

šinu strojov leteckých spoločností. Jedna dražba sa 
však tento rok predsa len vymyká bežným zvyklostiam. 
Koncom mája sa v Rumunsku podarilo vydražiť lieta-
dlo niekdajšieho diktátora Nicolae Ceaușesca, ktoré 
záujemca získal za 120-tisíc eur. Stroj Rombac 1-11 vy-
robili v roku 1986 a podľa údajov od výrobcu existuje 
na svete len deväť kusov v takomto vyhotovení. Nový 
majiteľ si vzácny stroj kúpil aj napriek tomu, že s ním 
ďaleko neodletí. Rombac 1-11 v Rumunsku totiž po-
važujú za súčasť národného dedičstva a nový majiteľ 
s ním nemôže opustiť tamojší vzdušný priestor. 

S lietadlom rumunského diktátora nový majiteľ nikam neodletí

Foto: Artmark 
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ktorý za vesmírny „výlet“ zaplatil 23 miliónov eur. 
Jeho totožnosť zatiaľ nepoznáme a zrejme sa ju ani 
nedozvieme, pretože podľa informácií z médií bol 
príliš zaneprázdnený, aby let absolvoval, a tak ho 
vynechal. Let teda napokon absolvovala len štvor-
členná posádka. Trval približne desať minút, pri-
čom štyri minúty strávila posádka vo vesmírnom 
priestore vo výške viac ako 100 kilometrov nad 
povrchom Zeme.

Rok 2021 sa zatiaľ nesie okrem boja s pandémiou 
aj v znamení štartu komerčného lietania do vesmí-
ru. Začiatkom leta sa to podarilo hneď dvom fir-
mám – slávnejší let bol ten, ktorý realizoval najbo-
hatší človek planéty Jeff Bezos so svojím bratom 
Markom. Ponúkol totiž miesto vo vesmírnej lodi 
New Shepard v internetovej aukcii, do ktorej sa 
napokon zaregistrovalo viac ako 7 500 uchádzačov 
zo 159 krajín. Zvíťazil doposiaľ neznámy záujemca, 

Keď sa nedražia len krásne a drahé veci, ale aj „nové“ zážitky

Ako uvažoval jeden z najväčších géniov ľudskej his- 
 tórie a čo pripravoval? Začiatkom júna tohto 

roku v Londýne vydražili ručne písané poznám-
ky fyzika Isaaca Newtona za 1,7 milióna dolárov. 
Strana a pol zápiskov zo 17. storočia k nedokonče-
nému, respektíve plánovanému, druhému vydaniu 
Newtonovej knihy o gravitačných a pohybových zá-
konoch sa tak vydražila za rekordnú sumu a aukčná 
sieň Christie’s vďaka tomuto úspechu plánuje zara-
diť do dražby ďalšie podobné kuriozity. 

Rukou písané poznámky geniálneho fyzika, matematika a filozofa Isaaca Newtona

Foto: Sotheby's 

Foto: Getty Images 
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