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EDITORIÁL

NAJNIŽŠIA NEZAMESTNANOSŤ
PROBLÉMOM PRE FIRMY.
AKO HO RIEŠIŤ?
N

pracovné prostredie, lebo uchádzačov
o prácu zaujíma aj flexibilný pracovný čas, home office, dovolenka nad
rámec zákona či sick days.

ezamestnanosť je na svojom
histor ickom minime. V júni
klesla evidovaná miera nezamestnanosti prvýkrát v histórii samostatného Slovenska pod 5 %. Keďže
sa slovenskej ekonomike darí a stúpa dopyt po tovaroch a službách,
zamestnávatelia potrebujú viac zamestnancov. Pracovných ponúk je
preto stále dostatok. Veď v prvej
polovici tohto roka ich bolo vyše
100 000.
Nie je to však zrejme stav, ktorý
bude trvať donekonečna. Rast pracovných ponúk sa od rekordného
prvého polroku 2017 zastavil. Firmy
čoraz viac investujú do technologických inovácií a automatizácie. Aj
preto je náročné predpovedať, ako
sa pracovný trh bude vyvíjať ďalej.
Prirodzene, nemalý vplyv na to má
vývoj slovenskej i svetovej ekonomiky. Tú môže veľmi rýchlo ovplyvniť
brexit bez dohody.
Uchádzačov o zamestnanie je priamoúmerne s ponukami. Môžu si
dokonca vyberať. To sa však už nedá
povedať o zamestnávateľoch. Dopyt
po kvalifikovaných ľuďoch neutícha a konkurencia je veľká. Firmám
často chýbajú vhodní uchádzači. Takí,
ktorých by naozaj chceli. Asi najviac
to pociťuje IT segment, ale aj ďalšie
odvetvia.

Foto: Tomáš Griger

Mnohé firmy si vlastných ľudí vychováva jú už od študentského
veku a snažia udržať si ich. Niektoré
zase oslovujú potenciálnych zamestnancov na priamo od konkurencie, využívajú online prostredie
a sociálne siete. Manažérske pozície sa čoraz viac obsadzujú pomocou headhuntingových spoločností. Možností je veľa, no vždy treba
zvoliť tú správnu aj v závislosti od
segmentu a typu práce.
Konkurenčný boj firiem o zamestnancov tu bude zrejme ešte dlho.
A často o ňom nerozhodujú iba finančné podmienky, i keď stále sú
nesmierne dôležité spolu s dobre
fungujúcim systémom bonusového odmeňovania. Zamestnávatelia
musia myslieť na rôzne benefity či

Predovšetkým by však zamestnávatelia nemali zabúdať na úprimnú
komunikáciu. Ľudia sa dnes nedajú získať už len peniazmi, ale firmy
musia ponúknuť aj svoje myšlienky,
ktorým zamestnanci môžu skutočne
veriť. Spoločnosť a jej líder by mali
poznať svoje hodnoty. Ak ich vedia
zrozumiteľne a autenticky odkomunikovať a zamestnanci sú s nimi
stotožnení, to je cesta, ktorou možno získať nových kvalitných kolegov.
Starostlivosťou o tých súčasných.
Pretože práve tí môžu dať na svoju
firmu najlepšiu referenciu priateľom
a známym.
Hovoríme o ceste, ako získať nových kolegov, nie zamestnancov.
Pretože líder v malej alebo strednej
firme by nemal byť šéfom, ale kolegom. Mal by viac počúvať svojich
ľudí a vnímať ich ako partnerov,
ktorí pomáhajú napĺňať spoločné
ciele firmy. Potom sa môžu stať naozaj jej súčasťou a priniesť ďalších
šikovných ľudí.

Peter Petráš
editor magazínu Financial Report
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor: Redakcia Financial Report

Rodičovský príspevok sa zvýši o 150 eur
Podľa novely zákona o rodičovskom príspevku by sa mal príspevok zo súčasných 220,70 eura od budúceho roka
zvýšiť o 150 eur. To bude platiť pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali. Pre rodičov,
ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur.

Európska centrálna banka zhoršila prognózu ekonomického
rastu eurozóny
Európska centrálna banka (ECB) zhoršila prognózu ekonomického rastu eurozóny a očakáva, že v tomto roku
posilní iba o 1,1 percenta a v budúcom o 1,2 percenta. Uviedol to na septembrovej tlačovej konferencii šéf ECB
Mario Draghi. ECB zároveň ohlásila nové stimulačné opatrenia na podporu ekonomiky. Depozitnú sadzbu znížila
z mínus 0,4 % na mínus 0,5 %, a od prvého novembra bude nakupovať dlhopisy za 20 mld. eur mesačne.

Nad 1 000 eur sa na Slovensku zarába len v šiestich odvetviach
Hrubý mesačný zárobok nad tisíc eur mali v júli tohto roka zamestnanci v šiestich odvetviach. Vyplýva to z údajov, ktoré v septembri zverejnil Štatistický úrad SR. Na čele je už dlhodobo odvetvie informačných a komunikačných činností, kde hrubá mzda v júli medziročne stúpla o 5,6 % na 1 917 eur. Za ním nasledoval priemysel
s hrubým zárobkom 1 158 eur, ktorý medziročne stúpol o 2,8 %. Na treťom mieste sú zamestnanci v predaji
a oprave motorových vozidiel, ktorí v júli dostávali v priemere 1 034 eur, čím si medziročne polepšili o 3,4 %.
Ďalšími tromi odvetviami so štvorcifernou hrubou mzdou sú vybrané trhové služby, veľkoobchod, doprava
a skladovanie. Vo vybraných trhových službách sa priemerné hrubé zárobky v júli medziročne zvýšili o 7,7 % na
1 022 eur. Suverénne najmenej zarobia zamestnanci v reštauráciách a pohostinstvách. V júli tohto roka im síce
priemerná mzda medziročne poskočila o 13,4 %, no dostala sa len na 533 eur.

Daň z príjmov malých firiem a živnostníkov má klesnúť
na 15 percent
Daň z príjmov malých podnikov a živnostníkov by mala od budúceho roka klesnúť na 15 %. Parlamentný finančný výbor totiž odporučil poslancom schváliť novelu zákona o dani z príjmov z dielne Slovenskej národnej strany
(SNS) aj s pozmeňujúcim návrhom, podľa ktorého sa sadzba dane znižuje zo súčasných 21 % na 15 % pre firmy
a samostatne zárobkovo činné osoby s ročným obratom do 100-tisíc eur.
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Zvýši sa minimálna mzda na 580 eur?
Sociálni partneri sa na augustovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR na výške minimálnej
mzdy na budúci rok nedohodli. Ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 eur na 580 eur, teda o 11,5 %. Tento návrh predložilo aj na rokovanie vlády. Navrhované zvýšenie hrubej minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur
sa bude týkať takmer 28-tisíc zamestnávateľov ako samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a ďalších 27-tisíc právnických osôb, ktoré sú malými a strednými podnikmi s menej ako 250 zamestnancami.
Mzdové náklady pre zamestnávateľov z kategórie malých a stredných podnikov tak môžu stúpnuť takmer o 102
miliónov eur. Uvádza sa to v správe o výsledkoch testu malých a stredných podnikov v súvislosti s návrhom na
zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur.

Cestovnému ruchu sa na Slovensku v prvom polroku 2019 darilo
Celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení v prvom polroku tohto roka dosiahol takmer 2,9 milióna a medziročne vzrástol o 11 %. Rýchlejšie rástol počet domácich návštevníkov, ktorí dovolenkovali, alebo využili služby ubytovacích zariadení počas služobnej cesty. Ich počet oproti prvému polroku vlaňajška stúpol o 12,3 % na skoro 1,8 milióna,
čo predstavuje 62 % z celkového množstva návštevníkov. V hoteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach sa
zároveň ubytovalo 1,1 milióna zahraničných návštevníkov, teda 38 % zo všetkých ubytovaných, a ich počet sa zvýšil
o 9 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Štát si od občanov prestane pýtať ďalšie dokumenty
v papierovej forme
Slovensko sa už od 1. septembra minulého roka konkrétnym spôsobom obmedzuje v byrokracii tým, že určité
potvrdenia sa dajú získať elektronicky. Zoznam týchto dokumentov sa postupne rozširuje. Od 1. septembra 2019
zanikla povinnosť predkladať v listinnej podobe potvrdenia o návšteve školy. Od decembra tohto roku zmiznú
papierové potvrdenia o nedoplatkoch na daniach, nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení. Od 1. januára 2020 prestanú občania na úrady nosiť výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. Celkovo
ide o 11 rôznych dokumentov. V roku 2017 štát vydal celkovo 1 913 382 týchto potvrdení na rovnakom počte
strán s rozmerom A4.

Finančná správa udelila za eKasy pokuty už za 380-tisíc eur
Finančná správa v uplynulých týždňoch vykonala viac ako tisíc kontrol, pri ktorých skontrolovala 1 200 pokladníc. Z nich až 750 bolo s nálezom a udelené pokuty dosiahli až 380-tisíc eur. Viac ako polovica tejto sumy bola
pritom udelená za neevidovanie tržby v pokladnici. Podľa údajov finančnej správy tržby podnikateľov po kontrole
podľa údajov z eKasy v priemere stúpli o zhruba 30 %. V systéme eKasa je momentálne viac ako 120-tisíc pokladníc, ktoré na finančnú správu denne odosielajú vyše 3,5 milióna pokladničných dokladov. Stále je to však len 50 %
z celkového počtu registračných pokladníc, ktoré evidujú tržby v hotovosti. Finančná správa preto upozorňuje, že
podnikatelia by nemali čakať na pripojenie do konca roka, pretože sa môže stať, že dodávatelia certifikovaných
riešení nebudú mať dostatok časových alebo technických kapacít.
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Ján Beracka

Tatra banka

Foto: Tatra banka

Nadácia Tatra banky má od augusta nové vedenie. Zuzanu Böhmerovú po 7 rokoch vystriedala
na pozícii manažérky Eva Šinková. Pod jej kompetencie budú spadať aj sponzoringové partnerstvá Tatra banky. Eva Šinková zastávala v rokoch 2000 – 2013 pozíciu riaditeľky Oddelenia
komunikácie a stratégie značky v Tatra banke.
„Tatra banku vnímam ako moju ‚alma mater‘, jeden zo základných pilierov môjho pracovného života, do ktorého sa s radosťou vraciam späť. Nadácia Tatra banky bola vždy mojou srdcovou záležitosťou a pracovať v nej je pre mňa osobná česť. Vážim si všetko, čo sa vďaka Nadácii
Tatra banky podarilo doteraz zrealizovať. Zároveň sa teším aj na ľudí a všetky zmysluplné, múdre a krásne projekty, ktoré ešte v budúcnosti vzniknú,“ uviedla pri tejto príležitosti Eva Šinková.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Foto: ADSS

Predsedom Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) bol
zvolený Miroslav Kotov, predseda Predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Podpredsedom Predsedníctva ADSS je Vladimír Mlynek, predseda
Predstavenstva VÚB Generali dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. Predsedníctvo
ADSS zvolilo nové vedenie 1. augusta tohto roku.
„Druhý pilier sa stal akceptovanou súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia.
Víziou je, aby prvé poobedie v prvom zamestnaní mladý človek strávil výberom dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Súčasných sporiteľov sa budem snažiť presvedčiť, aby využili
dlhodobosť sporenia a vo väčšej miere investovali v negarantovaných rizikových fondoch,“
hovorí Kotov o budúcnosti druhého piliera. „Výsledky druhého piliera v ostatných rokoch
dokazujú, že stabilita druhému pilieru prospieva, a preto prípadné zmeny musia byť prijaté na základe širokého konsenzu politikov, odbornej obce, správcov úspor a byť čo najviac
zrozumiteľné pre existujúcich, ako aj nových sporiteľov,“ dopĺňa Kotov.

Tesco Mobile

Foto: Tesco Mobile

10

Operátora Tesco Mobile povedie Jan Semotán. Ako generálny riaditeľ sa zameria na strategický rozvoj, predovšetkým v oblasti online komunikácie a prepojenia Tesco Mobile
s existujúcimi platformami.
Jan Semotán má za sebou viacero manažérskych pozícií v rámci spoločnosti Tesco, naposledy pracoval ako formátový manažér hypermarketov pre Slovensko a Českú republiku.
V novej pozícii by chcel zúročiť svoje dlhoročné vedomosti z oblasti retailu a prepojenia
komunikácie s jednotlivými obchodmi.
„Chceme sa viac sústrediť na prechod našich služieb do online prostredia, či už v komunikácii so zákazníkom, alebo v oblasti ponuky personifikácie našich služieb. Veľký potenciál vidím aj v užšej spolupráci s vernostným programom Tesco Clubcard,“ vysvetľuje
Jan Semotán.
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Mastercard

Foto: Mastercard

Michal Čarný sa od 1. septembra tohto roku stal novým generálnym riaditeľom spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku. Na pozícii vystriedal po necelých ôsmich
rokoch Miroslava Lukeša, ktorý v newyorskej centrále Mastercard povedie ako Senior Vice
President globálny vývoj debetných produktov.
Pred príchodom do Mastercard Michal Čarný pôsobil päť rokov v spoločnosti Roland
Berger Strategy Consultants, kde viedol poradenské projekty so zameraním na finančné
služby a telekomunikačný sektor. Pracoval s klientmi naprieč mnohými regiónmi vrátane
strednej a východnej Európy, západnej Európy, južnej Európy a Blízkeho východu. Pôsobil
tiež v juhovýchodnej Ázii a v Číne.
„Mojou prioritou bude ďalšie posilňovanie inovácií a rozvoj akceptácie platobných kariet. Slovensko a Česká republika patria v oblasti platobných kariet medzi najinovatívnejšie trhy na celom svete. V bezkontaktnom platení sú naše trhy absolútnou svetovou jednotkou s prakticky stopercentným podielom bezkontaktných terminálov. Bezkontaktné
platby využíva takmer 90 % Slovákov a podiel týchto rýchlych, pohodlných a bezpečných
platieb u obchodníkov je na Slovensku až 83 %. Naďalej však existuje priestor pre prijímanie kariet na miestach, kde to ešte stále nie je bežné, ako sú ordinácie lekárov, festivaly,
športové štadióny či prevádzky drobných živnostníkov,“ uviedol Michal Čarný.

UNIQA poisťovňa

Foto: UNIQA poisťovňa

Novým členom Predstavenstva UNIQA poisťovne zodpovedným za poistno-technický
úsek (CITO) sa od 1. 7. 2019 stane Martin Rotkovský, dlhoročný zamestnanec českej a slovenskej UNIQA, ktorý na Slovensku doteraz pôsobil ako manažér koordinácie produktov.
Personálnu obmenu predstavenstva už schválila dozorná rada UNIQA poisťovne.
„Martin Rotkovský tvorí už roky DNA našej poisťovne. Stál pri viacerých zásadných
produktových novinkách či upgradoch. Jeho pracovnému nasadeniu, analytickému mysleniu a potenciálu prichádzať s prepracovanými inováciami sa len ťažko hľadá konkurencia.
Je kľúčovým a spoľahlivým pracovníkom, o ktorého by prejavila záujem každá spoločnosť
na trhu. O to viac si vážim jeho lojalitu a elán, s ktorým stále nosí dres UNIQA. Som nesmierne rád, že sa stane členom najužšieho vedenia, kde využije nielen svoje široké a detailné odborné znalosti, ale aj znalosť našich štruktúr a internej kultúry,“ uvítal menovanie
M. Rotkovského generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.
Martin Rotkovský strieda Roberta Wasnera, ktorý sa po skončení svojho mandátu vracia do materskej spoločnosti Uniqa Versicherungen AG so sídlom vo Viedni. „Len nerád
sa lúčim s rakúskym kolegom Robertom Wasnerom, vynikajúcim a pracovitým expertom.
V poistnej technike odviedol za tri roky významný kus práce a pomáhal nám svojou erudíciou a pokojom pružne reagovať na pohyby na trhu a nové výzvy. Prajeme mu do ďalšieho
profesijného života veľa úspechov a menej dochádzania, ktorého si užil počas svojho bratislavského a pražského angažmá v dostatočnej miere,“ komentoval zmenu v predstavenstve
Martin Žáček.
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PRESÝTENÝ PRACOVNÝ TRH.
PRI HĽADANÍ PRÁCE SI STÁLE MÔŽU
VYBERAŤ UCHÁDZAČI
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Trh práce láme rekordy,
miera nezamestnanosti je
mimoriadne nízka, uchádzači
o prácu si môžu vyberať.
Nie je to však stav, ktorý
bude trvať donekonečna.
V niektorých oblastiach už
dokonca slovenský pracovný
trh stráca dynamiku.
Problém s obsadzovaním voľných
miest
„Keď porovnávame čísla z prvého polroka 2019
s minulými obdobiami, môžeme vidieť, že rast pracovných ponúk sa zastavil. Rekordný prvý polrok
2017 tak už nasledujúce dva roky neprekonali. Za
prvých šesť mesiacov tohto roka sme na pracovnom portáli Profesia.sk zaznamenali vyše 133 600
pracovných ponúk. Konkurencia medzi firmami,
ktoré hľadajú nových zamestnancov, preto až tak
neutícha,“ predstavuje štatistiky PR manažérka
Profesie Nikola Richterová.
Pracovný trh sa nachádza vo zvláštnej situácii.
Počet inzerovaných voľných pracovných pozícií sa
totiž približne rovná počtu ľudí, ktorí sú okamžite
schopní nastúpiť do práce. „Hoci úrady práce evidujú viac ako 136-tisíc záujemcov, ktorí sú ihneď
pripravení nastúpiť do práce, zamestnávatelia majú
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problém s obsadzovaním voľných pozícií,“ upozorňuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Z toho vyplýva, že existuje zásadný nesúlad medzi ľuďmi, ktorí sa dostávajú na úrad práce, a ľuďmi,
ktorých zamestnávatelia aktuálne potrebujú.
Uchádzačov o zamestnanie je stále málo
a predovšetkým to určuje situáciu na trhu práce.
„Z pohľadu zamestnávateľov je aktuálne pracovný trh presýtený ponukami. Je ich nadštandardne veľa a uchádzačov málo. Nastáva teda veľký
konkurenčný boj spoločností o zamestnancov.
Zamestnávatelia preto musia pracovať na benefitoch či pracovnom prostredí, ktoré ponúkajú.
Uchádzači si momentálne naozaj majú z čoho vyberať,“ hovorí Diana Nackinová, Senior Marketing
Specialist personálnej agentúry Grafton Slovakia.
Rozhodujú finančné podmienky
a benefity
Zamestnávatelia teda musia zamestnancov držať
vo firme vytváraním atraktívneho pracovného prostredia. „Zo štatistík vyplýva, že v roku 2015 malo
flexibilný pracovný čas k dispozícii 21 percent zamestnancov, v súčasnosti tento podiel stúpol na 31
percent. Treba podotknúť, že home office, teda práca z domu, je oproti flexibilnému času poskytovaná
vo všeobecnosti menej. Treba však dodať, že aj tu
vidíme značný progres. V roku 2015 malo k dispozícii tento benefit 12 percent zamestnancov, dnes je
to 19 percent,“ vysvetľuje Richterová z Profesie.
Stále však platí, že pracovníkov láka najmä atraktívne odmeňovanie. „Napriek tomu, že
September/Október 2019
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platové podmienky nezohrajú vždy hlavnú úlohu,
v rámci benefitov ľudia reflektujú najmä na finančné bonusy, odmeny či trinásty a štrnásty plat. Za
finančnými benefitmi nasledujú rôzne formy pracovnej flexibility, či už ide o pružný pracovný čas,
home office, dovolenku nad rámec zákona, alebo
sick days,“ hovorí Nackinová.
Dobrou správou pre zamestnávateľov je paradox, že napriek nedostatku uchádzačov reaguje
na konkrétne pracovné ponuky relatívne veľa ľudí.
„V priemere na jeden pracovný inzerát zareaguje
takmer 17 uchádzačov. Toto číslo je najvyššie za
posledné štyri roky. Deje sa tak napriek klesajúcej
nezamestnanosti. Nárast je tak spôsobený najmä
tým, že na ponuky v súčasnosti reaguje viac ľudí,
ktorí momentálne zamestnanie majú. Treba však
zdôrazniť, že takíto uchádzači bývajú väčšinou skúsenejší a s pracovnými návykmi, zároveň sú však
zvyčajne aj drahší,“ upozorňuje hovorkyňa Profesie
Richterová.
Chýbajú IT špecialisti aj remeselníci
Práve od roku 2017 sa na slovenskom pracovnom
trhu objavujú náznaky spomalenia. „Odborníci
naznačujú, že vrchol sme zažili v roku 2017.
Naznačujú to aj problémy v niektorých odvetviach. Tento rok sa na Slovensku začala pretriasať

zamestnanosť v automobilom priemysle, nasleduje strojárstvo, nad ktorým visí množstvo otáznikov. Dá sa povedať, že nasledujúce roky očakávame zo strany firiem tiež zvýšené investície do
technologického zabezpečenia a automatizácie.
Preto je veľmi náročné predpovedať, čo nastane.
Zamestnávatelia však musia byť pripravení aj na
to, že z dôvodu nábehu na nové technológie budú
musieť zainvestovať do vzdelávania zamestnancov,
ktorí sa budú musieť prispôsobiť novým prístupom,“ hovorí Richterová.
S tým súvisí záujem firiem o IT špecialistov, záujem je aj o ľudí, ktorí hovoria viacerými cudzími jazykmi. „V súčasnosti sú to najmä pozície vo sfére IT.
Špecialisti tohto typu sa dokážu uplatniť vo všetkých
odvetviach. Všeobecne to platí aj o kandidátoch, ktorí ovládajú minimálne dva cudzie jazyky, a to hlavne
kombináciu angličtiny a nemčiny. Veľký záujem pretrváva aj o výrobných pracovníkov v automobilovom
priemysle,“ tvrdí Nackinová z Graftonu.
Firmy majú problém získavať ľudí v špecifických oblastiach, a to sa práve týka aj IT špecialistov.
„Neschopnosť zamestnávateľov zohnať nových ľudí
zároveň zvyšuje mzdy v tomto odvetví. Aj z tohto
dôvodu sú ľudia, ktorí ovládajú programovanie, na
trhu práce mimo manažmentu najdrahší zamestnanci. Vo všeobecnosti sú však v takejto situácii
všetci zamestnávatelia, ktorí majú na novú pracovnú silu špecifické a vysoké požiadavky,“ objasňuje
Richterová z Profesie.
Nedostatok pociťujú aj firmy, ktoré hľadajú remeselníkov a poľnohospodárov. „Uchádzačov, ktorí by sa venovali tradičným povolaniam, je menej
aj z dôvodu, že si dnes môžu viac vyberať medzi
voľnými pracovnými pozíciami, často sa prikláňajú
skôr k atraktívnejším spôsobom zarábania. S týmto problémom sa stretávajú napríklad aj spoločnosti v poľnohospodárstve, ktoré potrebujú ľudí
na manuálnu prácu. Vzhľadom na to, že ľudia majú
dnes viac možností, pozerajú sa často po iných
odvetviach. Momentálne už majú dokonca firmy
v poľnohospodárstve problém nielen zohnať ľudí
na trvalý pracovný pomer, ale dokonca aj na brigádu. Nevýhodou je, samozrejme, že tieto firmy často
ponúkajú plat, ktorý nevie konkurovať firmám
v iných odvetviach,“ dopĺňa Richterová.
13

PRACOVNÝ TRH · Historicky najnižšia nezamestnanosť môže klesať ďalej, ovplyvňuje ju aj brexit

HISTORICKY NAJNIŽŠIA
NEZAMESTNANOSŤ MÔŽE
KLESAŤ ĎALEJ,
OVPLYVŇUJE JU AJ BREXIT
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Pracovné možnosti na Slovensku sú pre
nezamestnaných stále otvorené. Dlhodobo
nezamestnaní nachádzajú prácu v domácom
prostredí častejšie ako v minulosti. Evidovaná
miera nezamestnanosti v júni medzimesačne
vzrástla o 0,09 percentuálneho bodu na
4,97 %, celková stúpla o 0,04 percentuálneho
bodu na 6,04 %. Analytici očakávajú, že
nezamestnanosť i po dosiahnutí historického
minima bude naďalej klesať. Voľných
pracovných miest je však pre Slovákov dosť.
Cieľ splnený s predstihom
Slovensko i Európska únia zažívajú od roku 2010
pozitívny ekonomický vývoj, vďaka čomu sa zvyšuje aj výkon našej ekonomiky. Hrubý domáci
produkt (HDP) Slovenska teda prirodzene rastie.
Keďže sa ekonomike darí, stúpa dopyt po tovaroch
a službách, a následne i dopyt zamestnávateľov po
14

pracovnej sile. Tieto faktory znamenajú nárast celkovej zamestnanosti, ktorá je momentálne na svojom historickom maxime.
„Pozitívnou správou je, že zamestnávatelia ročne vytvoria desaťtisíce nových pracovných miest
a ďalšie desaťtisíce ich majú neobsadených, čo hrá,
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prirodzene, v prospech nezamestnaných. To je
hlavný dôvod, prečo sa na Slovensku dlhodobo darí
znižovať nezamestnanosť, pričom v tejto oblasti
dosahujeme historické minimá. Dokonca sa nám
v predstihu, v roku 2018, podarilo dosiahnuť cieľ
zo stratégie Európa 2020 – zvýšiť zamestnanosť vo
vekovej skupine od 20 do 64 rokov na úroveň 72 %
do roku 2020,“ konštatuje hovorkyňa Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)
Veronika Husárová.
Rastu zamestnanosti na Slovensku pomáhajú
i opatrenia MPSVaR SR na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených občanov, podpora rekvalifikácií, konkrétne aktívne opatrenia

trhu práce a motivovanie ľudí prijímať prácu i za
nižšiu mzdu. Tým sa darí výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť.
Analytik Inštitútu finančnej politiky Ministerstva
financií SR (MF SR) Richard Priesol hlavné dôvody
súčasného pozitívneho vývoja nezamestnanosti delí
do dvoch skupín: „Prvým dôvodom je vyšší dopyt po
pracovnej sile súvisiaci s pozitívnym vývojom slovenskej ekonomiky. Druhým dôvodom je dlhodobé
znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti vzhľadom
na odstraňovanie bariér na trhu práce. Napriek pozitívnemu vývoju na trhu práce však nie sme schopní
naplniť vysoký dopyt po pracovnej sile, ktorý je potrebné zabezpečiť zamestnávaním cudzincov.“

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku
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Kritické dvojciferné čísla zmizli
Na prelome tisícročí dosahovala nezamestnanosť
na Slovensku kritické dvojciferná čísla. Najvyššia
bola v roku 2001, na úrovni 19,3 %. Zvyšovanie
miery nezamestnanosti od roku 1998 spôsobilo
zadlžovanie štátu, spomaľujúci výkon slovenskej
ekonomiky a ekonomické reformy, ktoré sa vláda
v tom čase snažila implementovať.
Preto boli vtedy nevyhnutné fiškálne stabilizačné
opatrenia vlády pre záchranu a oživenie ekonomiky na Slovensku. Zaviedli sa dovozná prirážka,
úprava regulovaných cien, daň z pridanej hodnoty a spotrebnej dane, ktoré postupne prinavrátili
Slovensku makroekonomickú rovnováhu. Z krátkodobého hľadiska sa mohli zdať tieto kroky politicky
nepopulárne, pretože priniesli i negatívne vplyvy,

ako zvyšovanie inflácie a spomalenie tempa rastu
ekonomiky.
V roku 2001 sa prelomovo prejavili pozitívne
účinky a oživenie ekonomiky prinieslo zníženie
nezamestnanosti a miernejší rast cenovej hladiny.
Postupom rokov sa kladne vyvíjal i rast zamestnanosti až do roku 2007, keď miera nezamestnanosti
pozitívne poklesla na úroveň 9,57 %.
Globálna ekonomická kríza, ktorá sa zrodila
v USA, jej nešťastne riadeným „hypotekárnym
boomom“ a ďalšími bublinami na akciových trhoch,
zasiahla, samozrejme, i slovenskú ekonomiku. Od
roku 2008 spôsobila výrazný pokles HDP, keď sa
ekonomika postupne dostala do recesie, čo malo
veľký vplyv i na zníženie zamestnanosti.
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Klesala spotreba domácností, mnohé firmy sa dostali do finančných problémov, ukončili svoju činnosť
a ľudia nemali dostatok pracovných miest. Slovensku
sa podarilo opäť oživiť ekonomiku, k čomu prispel
vo veľkom aj rozvoj exportu do zahraničných krajín.

Keďže Slovensko patrí medzi malé otvorené ekonomiky, podobne ako Česká republika, Belgicko
či Holandsko, je naša ekonomika závislá od vývoja ekonomiky krajín, s ktorými obchodujeme.
Predovšetkým od Nemecka a Veľkej Británie.

Vývoj úrovne HDP na Slovensku
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Klesanie nezamestnanosti sa spomalí
Aktuálne prognózy ukazujú, že v horizonte najbližších troch rokov môžeme naďalej očakávať
nízku nezamestnanosť. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vydal v júni prognózu
do roku 2022, keď možno očakávať mierny pokles
nezamestnanosti z aktuálnej 4,9 %-nej úrovne na
úroveň 4,6 %.

Výbor pre makroekonomické prognózy MF SR na
tento rok predpokladá spomaľujúci rast slovenskej
ekonomiky na úrovni 3,5 % i v dôsledku spomalenia eurozóny. Jej predpovede sú veľmi blízke predikciám Európskej komisie aj do budúcna, v roku
2020 by podľa nich mal rast slovenskej ekonomiky
ešte spomaliť na 3,4 % a nasýtený trh práce znížiť
tvorbu pracovných miest.

Rast nezamestnanosti neočakáva ani hlavná ekonómka a analytička Slovenskej sporiteľne Mária
Valachyová: „Predpokladáme, že nezamestnanosť
sa udrží na úrovni okolo 5 % aspoň do konca tohto
roku. V prípade, že by nemecká či európska ekonomika ešte viac spomalila, spomaleniu sa nevyhne
ani slovenská ekonomika. Ak by náš ekonomický
rast bol, povedzme, pod úrovňou 2,5 %, nezamestnanosť by už zrejme začala postupne rásť. Zatiaľ to
však v hlavnom scenári neočakávame.“

Spomaľujúci výkon zahraničných ekonomík sa prenáša do nižšej spotreby domácností. Okrem toho
tento negatívny trend postupne tlmí export slovenských automobiliek. K situácii neprispieva ani
otázny vývoj brexitu bez dohody, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výkon nemeckej ekonomiky a tiež
celej eurozóny. „Vzhľadom na to, že viaceré medzinárodné a národné inštitúcie dochádzajú k rovnakým pozitívnym záverom o budúcom vývoji trhu
práce na Slovensku, aj MPSVaR SR predpokladá
stabilný vývoj miery nezamestnanosti s priestorom na ďalší mierny pokles do roku 2022,“ hodnotí
hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.

Keďže zamestnanosť závisí od výkonu ekonomiky, Európska komisia vo svojej tohtoročnej letnej
prognóze predpovedá pre rok 2019 a 2020 neustále
vytváranie nových pracovných miest na Slovensku,
ako aj zdravý ekonomický rast na úrovni 3,6 %
v roku 2019 a 3,3 % v roku 2020.
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Prácu si našli dlhodobo nezamestnaní
V júni 2019 bolo na úradoch práce evidovaných
166 012 nezamestnaných, no schopných zamestnať
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sa bolo hneď 136 626 z nich. Pozitívom však ostáva
zaujímavý medziročný pokles počtu nezamestnaných o viac ako 8 %. Okrem toho pribudli i nové
pracovné miesta, z ktorých takmer polovica je
vhodná pre absolventov.
Medzimesačne sa miera nezamestnanosti zvýšila
o 0,09 percentuálneho bodu na 4,97 %. „Jún je už
tradične mesiacom, keď štatistiky nezamestnanosti ovplyvňujú čerství absolventi prvostupňového aj
druhostupňového vysokoškolského štúdia. Je však
veľmi pozitívne, že ich evidencia sa na nezamestnanosti prejavila len stotinovými hodnotami, a na
trh práce odišli najmä ľudia, ktorí sú bez práce viac

ako rok,“ objasňuje minister práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Ján Richter.
Úrady práce zaznamenali pozitívny vývoj v dlhodobej nezamestnanosti. Podľa rezortu práce sa
počet nezamestnaných dlhšie ako rok v júni znížil
o 1 128 ľudí, medziročne až o 14-tisíc. „Je to veľmi
pozitívny vývoj, keď sa pozrieme o pár rokov späť,
mali sme v evidencii viac ako 215-tisíc dlhodobo
nezamestnaných, dnes ich je okolo 60-tisíc. Mnohí
boli zároveň aj poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a museli sa povinne aktivovať. Vďaka tomu sa
naučili vstávať, získali pracovné zručnosti a našli si
zamestnanie,“ uzatvára Ján Richter.
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VYSOKÚ ŠKOLU NETREBA,
PRÁCU SI ĽUDIA NA SLOVENSKU
NÁJDU AJ BEZ NEJ
Autor: Ján Beracka

Slovenskí zamestnávatelia majú veľké výhrady
k slovenskému školstvu, a zďaleka neplatí, že na trhu sa
uplatnia predovšetkým ľudia, ktorí majú vysokoškolský
titul. Zamestnávatelia hľadajú predovšetkým uchádzačov,
ktorí ukončili svoje vzdelávanie maturitou.

Maturita často stačí, dôležité sú
skúsenosti
„Zamestnávatelia na Slovensku poukazujú na
to, že je tu množstvo pozícií vhodných práve pre
ľudí, ktorí vyštudovali strednú odbornú školu.
Stretávame sa však s tým, že maturanti neodchádzajú až tak na trh práce, ale skôr sa obzerajú
po vysokej škole,“ hovorí PR manažérka portálu
Profesia.sk Nikola Richterová. „V roku 2018 bolo
38 % z ponúkaných pozícií pre uchádzačov s maturitou. Keď sa pozrieme na vysokoškolský titul
2. stupňa, tak ten vlani vyžadovalo iba 8 percent
ponúk,“ dopĺňa.
Uchádzači, ktorí neskončili vysokú školu, majú
šancu sa uplatniť. „Je veľa ponúk, pri ktorých
stačí byť šikovný, vedieť sa presadiť a pracovať
na sebe. Sú spoločnosti, ktoré na vzdelanie vôbec neprihliadajú, pokiaľ si to, samozrejme, nevyžaduje charakter predmetnej práce. Pre veľkú
18

časť zamestnávateľov je najdôležitejšie to, aké
má daný uchádzač skúsenosti,“ upozorňuje Diana
Nackinová, senior Marketing Specialist personálnej agentúry Grafton Slovakia.
Množstvo absolventov vysokých škôl teda svoje vedomosti z vysokej školy vôbec neuplatňuje na
pracovnom trhu. „Na našom portáli sa stretávame
s tým, že viac ako polovica uchádzačov s magisterským či inžinierskym titulom reaguje na ponuky
práce, ktoré vyžadujú maturitu. Je to spôsobené
najmä tým, že jednoducho nemáme toľko miest
pre vysokoškolsky vzdelaných. Bohužiaľ, toto vidíme aj na absolventoch, tí sa najčastejšie hlásia
na pozície, ako administratívny pracovník, asistent, ale aj recepčná. Najmä pri odboroch, ako
prírodné vedy, šport či pedagogika, uchádzači
o prácu nemajú vôbec záujem o pozície, ktoré
by súviseli s ich štúdiom,“ objasňuje Richterová
z Profesie.
September/Október 2019
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Zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním majú vyšší plat už
po príchode na trh práce ako
absolventi strednej školy. Platovo
sa im v priemere dokonca podarí
ihneď predstihnúť ľudí, ktorí
majú stredoškolské vzdelanie
a pracujú už päť rokov.

Vyšší plat vďaka titulu
Na druhej strane, maturanti majú jednoznačnú
motiváciu pokračovať v štúdiu na vysokej škole,
hoci následne budú pracovať na pozícii, ktorá vysokoškolský titul nevyžaduje. Na slovenskom pracovnom trhu totiž majú absolventi vysokých škôl
automaticky vyššie nároky na platové ohodnotenie.
„Ukazuje sa nám, že zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním majú vyšší plat už po príchode na trh
práce ako absolventi strednej školy. Platovo sa
im v priemere dokonca podarí ihneď predstihnúť
ľudí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie a pracujú
už päť rokov, zatiaľ čo oni študovali. Tento rozdiel
sa pritom ešte v nasledujúcich rokoch iba zvyšuje,“
hovorí Richterová.
Zlou vizitkou pre slovenské školstvo je aj reputácia, ktorú vzdelávací systém má medzi zamestnávateľmi. „Väčšina podnikateľov oslovených
Podnikateľskou alianciou Slovenska považuje
vzdelávací systém za zlý ako celok. Výraznej väčšine chýbajú informácie o kvalite škôl, na základe
ktorých by si mohli ľahšie vyberať budúcich zamestnancov. Kvalita škôl by sa podľa nich mala
merať najmä podľa uplatnenia absolventov na ďalšom vzdelávacom stupni, respektíve na trhu práce,“ upozornila Podnikateľská aliancia Slovenska

s odvolaním sa na prieskum zo začiatku tohto
roka. „Spomedzi respondentov považuje 57,6 % za
zlý celý systém vzdelávania. Ďalších 16,7 % podnikateľov si myslí, že najmenej funkčné sú stredné
odborné školy, 12,9 % tak označilo vysoké školy,
8,3 % základné školy a 4,5 % gymnáziá,“ tvrdia štatistiky Podnikateľskej aliancie Slovenska.
Žiadaní informatici aj ekonómovia
Platí, že spomedzi vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov je najväčší záujem o absolventov informatických odborov, strojárov, technikov a ekonómov.
Na konci rebríčka záujmu firiem sú absolventi teológie, športových a umeleckých smerov. „Životopis
absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018
v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie či športu,“
ukazujú údaje portálu Profesia.sk.
Najväčší záujem je o absolventov Ekonomickej
univerzity v Bratislave (EUBA), na druhej priečke sú absolventi Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (STU) a tretia pozícia patrí absolventom Žilinskej univerzity.
Najlepšie sa na trhu uplatňujú absolventi
Fakulty informatiky a informačných technológií (STU), Fakulty elektrotechniky a informatiky
(STU) a absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov (EUBA).

Životopis absolventa informatiky
si pozrelo v roku 2018 v priemere
7 zamestnávateľov.
Je to takmer štvornásobok
oproti absolventom
teológie či športu.
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ANKETA:

NACHÁDZATE NA PRACOVNOM TRHU DOSTATOK KVALIFIKOVANÝCH
PRACOVNÝCH SÍL? AKO MOTIVUJETE SVOJICH ZAMESTNANCOV?
Autor: Marek Mittaš

Foto: Lucia Luptáková

Lucia Luptáková
PR manažérka VÚB

Pre nás je výhodou dlhoročná tradícia a znalosť
značky, pre zamestnancov je stále atraktívna práca v silnej a stabilnej spoločnosti. Samozrejme, sú

Foto: Marián Búlik

Marián Búlik
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, a. s.

V OVB máme výhodu v tom, že neponúkame zamestnanecký pomer, ale príležitosť na rozvoj vlastného
22

oblasti, kde sme museli pristúpiť aktívnejšie k hľadaniu kandidátov, tak ako aj v iných bankových
domoch. Ide prevažne o pracovné pozície z oblasti IT a retailové obchodné pozície. Z regionálneho hľadiska je obsadzovanie voľných pozícií stále
náročné najmä v Bratislave, kde čelíme problému
s nedostatkom kvalitných kandidátov.
Pritom každoročne investujeme do rozvoja
a vzdelávania zamestnancov banky formou interných aj externých školení a rozvojových aktivít.
Zameriavame sa na jednej strane na odborné vedomosti a na strane druhej na rozvoj komunikácie
a manažérskych zručností. V ostatných rokoch sa
výrazne zameriavame na programy osobného rastu,
ktoré umožňujú manažérom a zamestnancom pracovať na sebe a rozvíjať sa, či už v oblasti vnútornej
motivácie, alebo leadershipu. Tieto oblasti považujeme za kľúčové pre náš budúci úspech.

podnikania a vybudovanie vlastného tímu. Kariérny
plán v OVB dáva možnosť ľuďom pracovať na vlastnom úspechu a vybudovať si dlhodobo udržateľné
podnikanie s neskoršími výnosmi v podobe pravidelnej renty. Je potešiteľné, že záujem o podnikanie
s OVB za posledný rok medziročne narástol o viac ako
štvrtinu.
Robíme však pre rozvoj spolupracovníkov oveľa
viac, ako nám predpisuje povinné osobitné finančné vzdelávanie a odborné skúšky v NBS. Interný
Learning Management Systém, ktorý máme zavedený, kombinuje prezenčné vzdelávanie s digitálnym
e-learningom. V rámci OVB máme takisto pracovné
skupiny, ktoré zapájajú širšiu sieť kolegov do aktualizácie a vývoja pracovných materiálov a nástrojov
a pracujú na novom katalógu vzdelávania, ktorý chystáme spustiť v roku 2020.
September/Október 2019
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Foto: Dagmar Polievková

Dagmar Polievková
personálna riaditeľka spoločnosti FAST PLUS,
spol. s r. o.

Planeo Elektro je najrýchlejšie sa rozvíjajúca
sieť maloobchodných predajní so spotrebnou
elektronikou na Slovensku. Preto neustále hľadáme nových kolegov. Čo sa týka pracovného
trhu kvalifikovaných pracovných síl, záleží na
pozícii a regióne. Stáva sa nám, že v niektorých
regiónoch sa prihlási na jednu otvorenú pozíciu viac ako 20 uchádzačov. A sú veľmi dobrí.
A sú regióny, kde sa nám hlási málo uchádzačov,

Foto: Martina Ježková

Martina Ježková
HR riaditeľka spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO,
spol. s r. o.

Určite nenachádzame dosť pracovníkov. Situáciu
vnímame ako kritickú, zvlášť v Bratislave.
Nepomáha tomu ani vývoj demografickej štruktúry,

respektíve, nehlásia sa tí, ktorí spĺňajú požadované podmienky.
Sme radi, že je o prácu u nás záujem, na druhej
strane súčasná situácia na trhu práce a pretlak pracovných ponúk zamestnávateľom spôsobuje, že
uchádzači o zamestnanie nemajú problém prejsť od
jedného zamestnávateľa k druhému rýchlejšie a častejšie, než to bolo napríklad pred desiatimi rokmi.
Spokojnosť našich zamestnancov je pre nás kľúčová, preto dbáme na férový prístup, priamu komunikáciu a motivačné podmienky práce. Spôsob
odmeňovania je nastavený tak, aby bol pre nich
výzvou, no zároveň reálne dosiahnuteľnou métou. Nadštandardné motivačné benefity súvisiace
s finančnými bonusmi, permanentným vzdelávaním či podporujúce zdravý životný štýl optimálne
dopĺňajú náš odmeňovací systém.
Čo sa týka zvyšovania odbornosti, charakter
našej práce si vyžaduje neustále dopĺňanie vedomostí našich ľudí, a preto dbáme na vysokú kvalitu
vzdelávania. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálne
vzdelávanie v oblasti tzv. hard skills, teda znalosti
produktov, tovaru a služieb, a soft skills, ako sú napríklad techniky predaja, komunikačné zručnosti
či vedenie tímu.

keď posledných osem rokov klesá percento pracujúcej populácie, ani možnosť práce v blízkom
zahraničí. Starostlivosť o zamestnancov pritom
musí byť ako starostlivosť o dobre fungujúci
vzťah. Nikdy sa nekončí a musia sa jej venovať obe
strany. Dbáme na to, aby ľudia rozumeli zmyslu
svojej práce a vedeli, ako prispievajú k celkovému
úspechu firmy.
Myslím, že pre našich ľudí je motivujúcou možnosť učiť sa, posúvať, ovplyvňovať, spoluvytvárať
a mať zodpovednosť za výsledok. Ďalším silným
motivátorom je atmosféra a interpersonálne vzťahy. Už štvrtý rok pracujeme na vytváraní firemnej
kultúry postavenej na spoločných hodnotách, ktorými zamestnanci v každodennej praxi žijú. V rámci rozvoja máme pre každú z pozícií stanovený
rozvojový program a zamestnanci sa môžu rozvíjať
jednak formou interných nástrojov, ale tiež externých školení a konzultantov.
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BOJ FIRIEM
O KVALITNÝCH

ODBORNÍKOV V PRAXI
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Umenie zamestnávateľov získať kvalitných ľudí
do svojich firiem je v súčasnosti celkom ťažkým
orieškom. Firmy nachádzajú potenciálnych
zamestnancov tradičnými cestami cez pracovné
agentúry, ale čoraz viac ide do popredia priame
oslovenie. To sa deje cez sociálne siete, na
základe odporúčaní svojich zamestnancov, no aj
prostredníctvom headhuntingových spoločností.
Na trhu práce je však stále nedostatok
kvalifikovaných ľudí. Otázkou zostáva, ako si
zamestnávatelia dokážu vybojovať do svojich
firiem tých najšikovnejších ľudí z trhu.
Vychovávajú si vlastných
Prioritou úspešných firiem je nájsť a udržať si kvalitných ľudí, ktorí dokážu podnik obohatiť svojou
pridanou hodnotou – talentom, praktickými skúsenosťami a relevantnými schopnosťami. Mnoho
firiem dnes aktívne vzdeláva mladých ľudí už počas
štúdia na strednej a vysokej škole.
Spoločnosti si takto vychovávajú vlastných odborníkov vo svojom odbore, ktorí sú následne
24

pripravení plniť náročné a špecifické požiadavky
firmy. Keďže na trhu je stále nedostatok kvalifikovaných ľudí, firmy tak majú veľkú motiváciu si
začínajúcich šikovných odborníkov aj udržať.
Ako na trhu práce získava kvalifikovaných ľudí
Volkswagen Slovakia, a. s., opisuje hovorkyňa spoločnosti Lucia K. Makayová: „Naša spoločnosť reaguje na nedostatok kvalifikovaných odborníkov už
niekoľko rokov zavedením duálneho vzdelávania.
September/Október 2019
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Takto si vieme vychovávať odborníkov s praxou už
po ukončení strednej školy. Zároveň spolupracujeme so Strojníckou fakultou STU v Bratislave na
profesijne orientovanom bakalárskom študijnom
programe (duálny bakalár), ktorý bol ako prvý na
Slovensku akreditovaný v septembri minulého
roka.“
V spoločnosti SAP Slovensko sa uberá vzdelávanie
mladých podobným smerom. Spoluprácu s vysokými školami majú postavenú na dlhoročnej tradícii,
keďže v tomto vzdelávaní vidia veľký potenciál pre
rozvoj inovácií vo vlastnej spoločnosti. „Študentom
na vysokých školách sa snažíme ponúkať atraktívne možnosti na praktické vzdelávanie či participáciu na projektoch. Cez rôzne podporné programy
pre talenty a startupy si podchytávame talentovaných študentov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SAP
Slovensko Martin Ferenec.

Oslovenie na priamo
Okrem výchovy vlastných zamestnancov sa firmy
snažia získavať kvalitných odborníkov prostredníctvom odporúčaní svojich zamestnancov alebo
priamym oslovením potenciálneho kandidáta od
konkurencie. Potvrdzuje to výrobca elektroniky
Foxconn Slovakia, spol. s r. o.: „V našej spoločnosti
získavame špecialistov odporučením od našich zamestnancov či obchodných partnerov,“ hovorí senior manažérka HR & GAD Miroslava Procházková.
Niektoré firmy majú nastavený dokonca systém
odmeňovania za odporúčanie svojich zamestnancov. Ak je odporúčaný človek prijatý a úspešne
zvládne skúšobnú lehotu, zamestnanec, ktorý ho
odporučil, dostane finančný bonus.
Priamy kontakt je v súčasnosti stále častejším
spôsobom, ako získať kvalitného zamestnanca
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do firmy. Využíva sa predovšetkým v oblastiach,
v ktorých je skúsených odborníkov málo a dopyt,
naopak, veľký. Nejde len o IT sféru, ale napríklad
aj o výrobný priemysel. „Pracovné agentúry sme
doposiaľ za desať rokov fungovania firmy nevyužili, i keď s pracovnými portálmi spolupracujeme.
Najúspešnejším riešením je pre nás získanie hotových, kvalifikovaných ľudí z našej branže priamym
kontaktom,“ hovorí zástupca riaditeľa obchodno-výrobnej spoločnosti OKNOfinal, spol. s r. o.
Ďalšiu možnosť, ako osloviť potenciálneho zamestnanca, predstavujú dnes online kanály. Aktívny profil
na sociálnych sieťach dokáže často prezradiť o človeku viac, ako by sa o ňom firma dozvedela na pohovore. „Sociálna sieť LinkedIn už dlhodobo slúži našim
personalistom nielen na vyhľadávanie špecifických
profilov, ale aj ako možnosť zmapovať si trh ešte pred
samotným vyhľadávaním, a na základe počtu a kvality profilov stanoviť jeho náročnosť. Ľahšie sa tak
nastavia očakávania pre prijatie manažérov do firmy,“
vysvetľuje HR Leader ekonomicko-poradenskej spoločnosti PwC na Slovensku Tibor Černák.
Takmer výlučne oslovuje kandidátov priamo v online prostredí i personálno-poradenská spoločnosť
Active Personnel Solutions, s. r. o. Aktívne vyhľadávanie prebieha na profesionálnych sociálnych
sieťach, ako sú LinkedIn a Xing. Okrem toho využívajú i ďalšie známe platformy Facebook alebo
YouTube: „Kandidáti reagujú na konkrétne ponuky
na 99 % prípadov. Následne ich osobné materiály
uchovávame podľa GDPR a v stanovenom čase ich
vyzveme, aby nám predĺžili možnosť si ich údaje
uchovať, alebo ich z našej databázy automaticky
vymažeme,“ opisuje Executive Director & Senior
Personnel Consultant Rastislav Klempa.
Headhunting
Hovorovo headhunting, oficiálne Executive Search,
má dnes už o niečo bližšie k náboru zamestnancov
pomocou HR agentúr. Firmy využívajú služby headhunterov, aby našli pre ne najlepších odborníkov
vo svojom odvetví. Základom pre „lovcov talentov“
je spoznanie správnych lídrov a skúsených senior
manažérov. Potenciálnych kandidátov dôsledne
26

analyzujú, overujú ich predchádzajúcu výkonnosť,
hodnotia motiváciu a osobnostné slabé i silné
stránky. Headhunteri prichádzajúci do poradenstva z iného biznisu majú svoju pridanú hodnotu,
ktorú kandidáti vnímajú od prvého stretnutia mimoriadne pozitívne.
Spôsob prinášajúci firmám riešenia na obsadenie
danej pozície prestížnym kandidátom pomocou
executive search poradenskej spoločnosti Amrop
Jenewein sa výrazne líši od klasického postupu
HR agentúr: „Cesta k osloveniu najrenomovanejších kandidátov nevedie cez LinkedIn a určite nie
cez profesijné portály. Pre dôkladné poradenstvo
sú dôležité najmä overené referencie na kandidáta
z viacerých zdrojov na trhu. Zároveň je dobré, ak sa
o ňom vieme dočítať v mienkotvorných médiách, či
vďaka vlastným publikáciám daného kandidáta,“ vysvetľuje Client Partner spoločnosti Marek Hradílek.
Na rozdiel od klasických náborových agentúr majú
niektorí „headhunteri“ zaplatenú značnú časť odmeny vopred a klient sa zaväzuje zaplatiť 100 %
sumy za celý proces. „Na vyhľadávanie špičkových
ľudí v danom odbore určite neexistuje jeden zaručený trik. Investujeme do kampaní, vyhľadávacích
nástrojov, pre-screeningov a diagnostík dostatočné
a nemalé zdroje. Pri väčšinovom modeli, kde nemá
personálna agentúra zaplatenú vopred žiadnu alebo
iba malú časť, takéto investovanie nie je možné,“ vysvetľuje Managing Director Ľubo Homola z personálno-poradenskej spoločnosti Synerta Personnel.
Z vlastnej skúsenosti opisuje, ako mnohé firmy
rozmýšľajú a pri hľadaní kľúčového človeka zverejnia inzerát s nepútavým obsahom a s čo najnižším,
prípadne žiadnym platom. Doplnia, že všetko ostatné bude prebraté až na pohovore. „Takto sa, bohužiaľ, stáva, že väčšinu vhodných kandidátov na
pohovor ani nedostanú,“ upozorňuje Ľubo Homola
a na záver dodáva: „Čoraz menej už však počujeme
od našich potenciálnych klientov otázku, či máme
pre nich vhodných kandidátov v databáze. Veľa
klientov už chápe, že šikovní kandidáti jednoducho
nesedia v nejakej pekne vyfarbenej škatuľke a nečakajú, kedy si ich niekto rozbalí.“
September/Október 2019
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KOMUNIKUJTE TAK, ABY STE BOLI
UVERITEĽNÍ. ROBTE TO S VÁŠŇOU!
Autor: Jana Schochmann
Foto: Tomáš Griger

Podľa komunikačného kouča Mariána Chrvalu
by mali firmy najmä jasne a zrozumiteľne
prezentovať svoje hodnoty a mali by im
veriť. Pritiahnu si tak k sebe klientov, ktorí
ich potrebujú, a zamestnancov, ktorí majú
podobné mentálne nastavenie. Počas svojej
odbornej praxe vytvoril sériu workshopov
a prednášok TALKFLOW®, kde učí lídrov, ako
branding, marketing a behaviorálna psychológia
ovplyvňujú rozhodovanie a nákupné správanie
zákazníkov. Pre magazín Financial Report sa
podelil o svoje pätnásťročné skúsenosti.

Z akých dôvodov klienti najčastejšie vyhľadávajú služby komunikačného kouča?
Koučing okrem nastavenia externej aj internej
firemnej komunikácie pomáha aj zlepšovať jazyk ako
taký, skultúrniť ho. Hovorím o komunikácii v slovenčine aj v angličtine. Súčasťou mojich hodín je
tiež práca s dôverou, sebareflexiou a sebavedomím.
Vždy sa snažím pochopiť, čo klient presne potrebuje,
a neraz riešim aj veľmi konkrétne veci. Napríklad mi
28

klient povie, že sa mu zdajú jeho prezentácie a jednotlivé slajdy nezaujímavé. Že ich nevie dobre prezentovať top manažmentu ani klientom. To je pre
mňa zadanie, s ktorým pracujem. Ak sú slajdy „suché“, možno je to preto, že klient používa zlý nástroj
na ich tvorbu. Navrhnem inú alternatívu. Ponúkam
konkrétne riešenia, aké nástroje môže použiť, ako
ich upraviť a podobne. Postupne môžem zistiť ďalšie
slabiny a nájsť priestor na zlepšenie.
September/Október 2019

Prezentácie sú častým strašiakom pracovného
života. Ak nie je problémom použitý nástroj/
softvér, ale samotné prezentačné zručnosti,
ako s tým klientovi pomôžete?
Začnem tým, že si s klientom zadefinujeme hlavný predmet prezentácie na 10 slov, čo chceme, aby
si publikum odnieslo z prezentácie. Prezentujeme
davu ľudí, ktorí si majú myšlienku zapamätať a potom podať ďalej nadriadenému alebo známemu. Až
po vyjasnení si hlavného odkazu môžeme prejsť na
spôsob prednášania. Zvolíme vhodnú taktiku, ako
hovoriť o slajdoch tak, aby sme odovzdali poslucháčom to, čo chceme. Nie je dobré memorovať len
samotnú prezentáciu. Je dôležité vedieť príbeh a
posolstvo, ktoré chceme odovzdať, nie presné slová.
Taktiež je dôležitá autentickosť. Všímam si klientovu povahu, reč jeho tela a ako sa správa. Podľa
toho sa mu snažím poradiť, aby počas prezentácie
vyžaroval správne signály a pôsobil dôveryhodne. Zároveň aby sa aj on sám cítil komfortnejšie.
Predsa ak som dynamický človek, nikto nemôže
chcieť, aby som sedel. Niekto gestikuluje viac, ale
ak je to v súlade s jeho osobnosťou a je to uveriteľné, neopravujem to. Niekto je strnulejší, lebo
je prirodzene tichší. Ani to nie je problém. Snažím
sa trochu to napraviť, ale iba v rámci uveriteľnosti.
Ľudia si často neuvedomujú svoje rečové problémy,

napríklad opakovanie slov alebo zvukové vsuvky
ako „hmmm“ a podobne. Je veľmi ťažké odstrániť to v krátkom čase. Ak klient napríklad používa
často tri konkrétne slová, vždy keď ich zopakuje,
zastavím ho a upozorním na to. Keď ho už zastavím dvadsiatykrát, klient sa cíti nepríjemne a snaží
sa to zmeniť. Ak na to však nemáme dostatok času,
nefunguje to. Treba preto začať s tréningom v dostatočnom predstihu pred prezentáciou. Mnoho
manažérov má, povedzme, problém prezentovať
čísla tak, aby zaujali publikum. Treba sa na to len
pripraviť, trénovať a prezentovať ich v zaujímavejšom kontexte.
V rámci trénovania komunikácie pracujete
viac s jednotlivcami, alebo s celou firmou?
Väčšinou mám sedenia s jednotlivcami. Tí potom
vedia nadobudnuté skúsenosti využiť, ovplyvniť
svoj tím a klientov. Firmy sú ponorené do svojho
biznisu, predávajú svoj produkt a zaoberajú sa vecami, ktoré robia. Nestíhajú čítať, vzdelávať sa a venovať sa trendom. Preto som tu ja. Keď pochopím
biznis stratégiu, kľúčové hodnoty a smerovanie firmy, na základe svojich skúseností viem odporučiť
komunikačné postupy, ktoré možno jednoducho
aplikovať. Používam videá alebo audionahrávky.
Nevymyslel som ich však ja. Austin Kleon napísal
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knihu Kradni ako umelec. Hovorí o tom, že dnes
je nemožné vytvoriť niečo nové. Umenie je ukradnúť niečo, čo už bolo vymyslené, priznať to a pridať k tomu niečo nové, vlastné, a tým to zlepšiť.
Aj Michael Jordan povedal tisíckrát pre médiá, že
svoje basketbalové pohyby nevymyslel sám. On ich
ukradol. Bol však proporčne inak stavaný, a teda
ich ukradol a prispôsobil si ich svojmu telu. To
presne chcem aj od ľudí, ktorých koučujem. Učím
ich používať koncepty, ktoré už existujú, a spolu
ich zmeníme a použijeme tak, aby sme dosiahli
vlastné ciele.
Ako by mal komunikovať líder, ktorý si chce
získať rešpekt zákazníkov aj kolegov? Dá sa
to naučiť, alebo je to otázka temperamentu?
Naučiť sa to dá. Aj tu často stačí, aby si líder začal
čítať knihy, ktoré vydal niekto v podobnom biznise,
a poučil sa z toho. Prípadne by si mohol vypočuť aspoň zopár podcastov. Lenže tu sa znova dostávame
k tomu, že to všetko vyžaduje čas, vedome strávený
vzdelávaním sa. Najlepším návodom na zlepšenie
komunikačných a prezentačných zručností je tréning.
Na veľkých konferenciách často vidím na pódiu zlých
rečníkov. Prečo sa taký odborník nespýta iného odborníka, ako lepšie komunikovať svoje odborné znalosti? Priemerný čas tréningu rečníkov na TED konferencie je 30 až 40 hodín na jednu prednášku. To
často používam pri klientoch ako benchmark.
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Učíte lídrov, ako branding, marketing a behaviorálna psychológia ovplyvňujú rozhodovanie
a nákupné správanie. Podľa vás to nevedia?
Tieto veci sú pomerne nové. Firmy trávia veľa času
vylepšovaním interných procesov a produktov.
Zabúdajú na fundamentálne princípy. Zákazník nekupuje najlepší produkt, ale produkt, ktorému najlepšie rozumie. Dnes je naša pozornosť roztrieštená
a je ťažké komunikovať zákazníkovi to, čo je dôležité.
Zákazník sa často správa iracionálne a rozhodnutia,
ktoré robí, sú nesprávne, a vôbec si to neuvedomuje. Práve tomuto sa venuje behaviorálna psychológia.
Mnohí vravia, že sa to dá ľahko zneužiť, čo je pravda,
no ako príklad uvediem telefón. Je to nástroj, ktorý
môžeme vnímať ako dobrý aj ako zlý. Je na nás, ako
ho používame. Každý biznis by mal mať stanovené etické pravidlá a nezneužívať dostupné nástroje.
Nikdy by som neuzavrel kontrakt s niekým, kto robí
z môjho pohľadu niečo neetické. Napríklad určite by
som nešiel robiť školenia do tabakového priemyslu.
Nie je to v súlade s mojimi morálnymi hodnotami.
Nechcem, aby sa moje vedomosti a skúsenosti zneužívali pre vec, ktorú nepovažujem za správnu.
Ako je to so sociálnymi médiami? Vedia podľa vás marketéri na Slovensku využívať potenciál sociálnych médií?
Všetko závisí od rozpočtu. Ak máte vyčlenených
pár miliónov ako Coca-Cola, ide to ľahšie. Na
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Najlepším návodom na zlepšenie
komunikačných a prezentačných
zručností je tréning.

Slovensku je však realita väčšinou úplne iná. Veľa
firiem povie áno, sme na sociálnych sieťach. No
to, čo komunikujú, čo vyžarujú, často nie je orchestrované. Sú to len individuálne výstrely. Ako keď
stojíte v hmle, máte luk a šíp a strieľate na všetky
strany. Asi niečo zasiahnete, ale nie to, čo chcete a potrebujete. Ale ak to robia dobre, zväčša to
nie je o peniazoch, ale o obsahu. Úprimne „zdieľajú“ obsah, a tým jasne vyjadrujú svoje hodnoty.
„Zdieľajú“ obsah, s ktorým sa stotožňujú a veria, že
by mohol byť pre ich publikum prínosom. Ich vytvorená komunita tento obsah sleduje, lebo je to
pre nich zdroj kvalitných informácií. Až po čase si
možno ľudia z tejto komunity kúpia produkt. Gary
Vaynerchuk napísal knihu Jab, Jab, Jab, Right
Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social
World, ktorú by si mal prečítať každý, kto chce
uspieť vo svete marketingu na sociálnych sieťach.
Je o tom, že najprv dávaj, dávaj, dávaj a až potom
si pýtaj biznis. Toto je kľúč k úspechu.
Ste veľmi temperamentný človek a váš imidž
nepôsobí úplne konvenčne. Komunikujete ním
aj svoj prístup k práci? Aký význam v komunikácii pripisujete vzhľadu?
Výzor je len jeden zo signálov, ktorý vysielam.
Dôležité je, aby všetky signály boli konzistentné
a úprimné. Sú dni, keď som v kravate, niekedy vo folklórnom kroji či v montérkach, ale som to stále ja. Od
trinástich rokov som musel o všetko bojovať. Pracoval
som aj ako sprievodca v horách. Behám maratóny
a chodím na expedície. Často sa stane, že sa na ne
pripravujem rok a hneď na začiatku musím z rôznych
dôvodov skončiť. Keby som to robil iba kvôli výsledku,
bol by som z toho nešťastný. Ja to však robím, lebo

milujem tú hru, ktorá k tomu vedie. Mám rád prácu
s ľuďmi, komunikáciu a edukáciu. To, ako vyzerám
a čo robím, môže byť nekonvenčné, ale viedla k tomu
moja životná cesta. Je dôležité spoznať sám seba, len
pády nás posúvajú. V živote je veľmi dôležitá aj správna vyváženosť. Ja napríklad rád idem proti prúdu,
mám veľa energie, som veľmi dynamický. Môj život
je dynamický a akčný. Aby som to vykompenzoval,
venujem sa kaligrafii. Priviedol ma k tomu môj prvý
klient z Kórey, ktorý mi to odporúčal ako vhodný balans pre moju osobnosť. V kaligrafii musíte pokojne
sedieť, pokojne dýchať a pomalými ťahmi maľovať.
Nikdy nesmiete nič opakovať, nič škrtnúť. Keď sa raz
štetec dotkne papiera, už je ťah daný. Som spokojný,
ak aj ľudia okolo mňa dosiahnu balans, úspech, alebo
sa im niečo podarí. Nie je to len klišé, skutočne mi to
robí veľkú radosť.
Často zdôrazňujete, aká je pri všetkom, čo
robíme, dôležitá vášeň. Ako ju prenášate do
komunikácie, marketingu a do biznisu?
Každý, kto ma pozná, vie, že len čo otvorím dvere
a vstúpim do miestnosti, je to poznať. Milujem svoju prácu, prácu s ľuďmi. Ráno vstávam o pol piatej,
aby som mohol čítať. Potom to viem vášnivo odprezentovať, lebo v to verím. Ak by som to robil bez
srdca, nebolo by to uveriteľné. Ak robíme marketing
umelo, bez vášne, je ťažké dlhodobo ho udržať na
istej úrovni. Ja napríklad milujem rockovú hudbu.
Je to na mne vidieť podľa môjho oblečenia a vzhľadu. Kdekoľvek ma stretnete, stále som to ja, prezentujem to, čo milujem. Ak vieme, čo naše publikum
miluje, vieme si ho jednoduchšie získať. Keď chcem
s niekým nadviazať komunikáciu, pozriem si jeho
sociálne siete. Zistím napríklad, že často publikuje
príspevky o futbalových zápasoch Slovana. Viem si
potom získať pozornosť tohto človeka tým, že mu
podarujem šál Slovana, pozvem ho na zápas, pošlem
mu článok o Slovane a podobne. Je to o počúvaní.
Na sociálnych sieťach všetci publikujeme, ale nikto
nečíta. Na internete sa dá jednoducho nadviazať
kontakt s potenciálnym klientom. Mali by sme robiť
veci tak, aby aj nám prinášali uspokojenie, aby boli
uveriteľné a aby sme aj my pôsobili autenticky. Ak
chceme zmeniť zmýšľanie ľudí, musíme si získať ich
srdcia. Bez vášne to nejde.
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ČO MÔŽE PRE
ZÍSKANIE KVALITNÝCH
ZAMESTNANCOV
UROBIŤ LÍDER
Autor: Jana Schochmann
Foto: Shutterstock

Podnikatelia na Slovensku sú nútení zápasiť s mnohými
ťažkosťami. Jedným zo stále aktuálnych problémov je
situácia na trhu práce. Dopyt po kvalitných a kvalifikovaných
zamestnancoch prevyšuje ponuku. Kritické sú najmä IT
segment, automobilový priemysel, ale chýbajú aj kvalitní
manažéri z rôznych odvetví. Bežný podnikateľ nemá veľa
možností, ako ovplyvniť kvalitu celého školstva, otázkou
zostáva, čo pre personálne obsadenie kvalitnými ľuďmi vo
vlastnej firme urobiť môže. Ako zabezpečiť, aby uchádzači
preferovali práve jeho firmu? V tomto článku sme sa
zamerali na budovanie vzťahov, komunikáciu a imidž
lídrov vo vzťahu k budúcim aj súčasným zamestnancom.

R

ovnako, ako sa manažér zamýšľa nad tým, ako
získavať nových zákazníkov, akú zvoliť stratégiu a ako nastaviť marketingový plán, je namieste si
podobné otázky položiť aj vo vzťahu k zamestnancom. Účinným nástrojom je v tomto prípade dobre
nastavená komunikačná stratégia s interným aj externým prostredím a premyslené budovanie vzťahov.
Situáciu výrazne ovplyvňuje osobnosť samotného
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lídra. Preto aj líder potrebuje vlastnú komunikačnú
stratégiu, ktorá je v súlade s firemnými hodnotami.
Firemné PR a osobné PR lídra nie je úplne to isté.
Človek, ktorý vedie firmu, by mal mať jasnú predstavu o tom, ako bude svoju osobu prezentovať, čo
chce komunikovať a aké kanály na to bude využívať.
Nakoniec zladiť svoju vlastnú prezentáciu s firemnou tak, aby pôsobila ako jeden celok.
September/Október 2019

Autentický líder, úprimná komunikácia
Väčšina malých a stredných firiem na Slovensku
svoje idey ujasnené nemá, resp. ich nevie zrozumiteľne odkomunikovať. Mnohí to dokonca ani nepovažujú za potrebné. Pritom hodnoty, ktoré sú pre
spoločnosť charakteristické, určite existujú a dajú
sa aj zadefinovať. Akosi „podprahovo“ ich zrejme
vnímajú aj spolupracovníci. Zväčša sú myslené
úprimne, nie sú však zrozumiteľne a efektívne komunikované. Chýba formálny spôsob komunikácie.
Na druhej strane veľké firmy a korporácie majú
svoj zámer starostlivo premyslený. Formálne vedia
svoje hodnoty odkomunikovať veľmi dobre. Často
aj vo forme dobre znejúcich sloganov. Zvyčajne
však nevyznievajú úprimne. Sú to prázdne slová
a zamestnanci im buď úplne neveria, prípadne sa
nad nimi nikdy nezamysleli.

Dobre zvolená stratégia a myšlienky, ktoré líder
presadzuje, by mali byť harmonické s presvedčením a temperamentom samotného lídra. Líder
bude skrátka najviac presvedčivý vtedy, keď bude
autentický. Presadzovať idey, ktorým sám verí
a stotožňuje sa s nimi, je najlepší spôsob, ako
nadchnúť a presvedčiť aj ostatných. Mnohí známi
podnikatelia hovoria, že ľudí si už dnes nezískate
peniazmi, ale svojimi myšlienkami.
Nie je hodnota ako hodnota – morálna
autorita
Líder by si mal zachovať svoju identitu, no v rámci
toho by mal byť aj morálnou autoritou. Nemôžeme
čakať, že ak bude líder presadzovať nečestne hodnoty, prinesie mu to úspech. O nastupujúcich generáciách, ktoré označujeme poslednými písmenami
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abecedy (X, Y, Z), je známa silná inklinácia k etickým a morálnym hodnotám. Mladí ľudia sa omnoho viac zaujímajú o ekológiu a silne vnímajú sociálne a etické hodnoty, prezentujú svoje názory
na politickú situáciu. Týchto ľudí (najmä tých
inteligentných) neohúrime agresívnym podnikateľským správaním. Biznis bez pravidiel, ako
to poznáme z amerických filmov z 80. rokov, už
prestáva byť to, čo by obdivovali. Bohužiaľ, ešte
horšia ako filmová fikcia je podnikateľská realita
na Slovensku z obdobia 90. rokov. Nanešťastie
väčšina veľkých slovenských spoločností práve
na týchto neetických spôsoboch vyrástla a ďalej
takto fungujú. Súčasný mladý človek teda môže
byť trochu zmätený a trpieť nedostatkom morálnych a etických vzorov – lídrov. Veľké spoločnosti
tohto typu si, žiaľ, môžu dovoliť použiť aj nemalé
prostriedky a politický vplyv, a komunikačne to
nejako „ustáť“. Majiteľ priemernej malej či strednej slovenskej firmy nemá šancu zvládnuť to isté.
Zrejme by neobstáli morálne ani pred zákonom.
Sú možno stále odvetvia, kde slogan „účel svätí
prostriedok“ funguje, no pre mnohých to už vôbec
neznie atraktívne.
Stále však platí, že vrana k vrane sadá. Každý
radšej pracuje s ľuďmi, ktorí sú naladení na rovnakú vlnovú frekvenciu. Ak ste sám sebou a jasne
komunikujete svoje hodnoty, výrazne sa zvyšuje
šanca, že nájdete tých správnych ľudí.
K novým kolegom dopomôžu súčasní
Firemné hodnoty by mali odznieť už pri pohovore,
prípadne by mali byť spomenuté v rámci voľných
pracovných pozícií. Aj to je forma selekcie zo strany
zamestnanca aj zamestnávateľa. Ako sme už spomenuli, každému sa lepšie pracuje s ľuďmi, ktorí
majú niečo spoločné.
Vaši kolegovia by mali myšlienky a zámery,
ktoré ako líder presadzujete, poznať a stotožniť
sa s nimi. Len tak dosiahnete, že ich budú k vašej
spokojnosti komunikovať ďalej, či už vo vzťahu
k zákazníkom, alebo aj v súkromí. Aj oni predsa
komunikujú s externým svetom, hovoria o svojej
práci s priateľmi a známymi, šíria svoje názory
na sociálnych sieťach. Ak sa radi odfotia na dovolenke vo firemnom tričku, alebo uverejnia fotku
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z teambuildingu, na ktorom sa cítili príjemne, je
to dobré znamenie. Dajte im najavo svoju radosť
a podporujte ich v tom. Je to forma odovzdávania pozitívnych informácií o firme a je efektívna
aj pri hľadaní nových potenciálnych kolegov. Ak
sa teda pýtate, ako získať nových kvalitných zamestnancov, odpoveďou je starostlivosťou o tých
súčasných.
Priblížte sa svojim kolegom
Líder v malej firme sa nemôže skrývať za štruktúru riadiacich pracovníkov, ako to býva v korporáciách. Kolegovia sa s ním stretávajú a poznajú
mnohé jeho vlastnosti a návyky. To je ďalší dôvod,
prečo je rozhodne lepšie, ak je líder autentický.
Nemal by stratiť svoju osobnosť. Jeho komunikácia by však v každom prípade mala byť premyslená, i keď úprimná. Účinnejšie a aj ľahšie je priblížiť sa spolupracovníkom, ako si držať priepastný
odstup. Líder musí vedieť v kolegoch prebudiť
pocit súdržnosti a spolupatričnosti. Jeden zo
spôsobov je zapájať spolupracovníkov do riadenia
firmy. Dať im možnosť ovplyvniť chod vecí a otvorene im ukázať možnosti, ako sa dajú zlepšovať
pracovné výsledky, a čo tým môžu všetci získať.
Neznamená to prenechať velenie zamestnancom,
stačí, ak prispejú každodenným zlepšovaním
drobných vecí, ktoré priamo vyplývajú z výkonu
ich práce, či návrhmi na malé inovácie. Naučte ich,
aby boli viac samostatní a cítili zodpovednosť.
Nástrojom na dosiahnutie je práve dobre nastavená komunikačná stratégia.
Ukážte im aj časť súkromia, predveďte sa!
Ukážte svojim kolegom, čo máte radi a odhaľte im
časť svojho súkromia. Napríklad pripravte teambuilding, pri ktorom budete mať možnosť ukázať
svoj kladný vzťah ku konkrétnemu športu, kultúre a pod. Kolegovia väčšinou ocenia, že im odhalíte vlastné súkromné sféry, podobne ako svojim
priateľom. Navyše si upevňujete líderskú pozíciu
tým, že predvádzate oblasť, v ktorej ste dobrí, môžete v nej vyniknúť a zaujať ich. Pochopiteľne, nie
chvastaním či vyvyšovaním sa. Súťaživosť je v poriadku, no veľkosť ducha a veľkosť ega nie je to isté.
Chvastanie sa vôbec nie je duchaplné a užívate si
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ho jedine vy. Pre ostatných je otravné. Naopak,
nadšenie pre vec, entuziazmus a angažovanosť je
to, čo môže spájať.
Podporujte dlhodobé vzťahy a budujte
si siete
Podporujte ľudí okolo seba. Zamestnanci určite
veľmi ocenia možnosť zvyšovať si odborné kompetencie pomocou vzdelávania, napríklad formou
relevantných kurzov a školení. Možno ešte viac ich
poteší, ak podporíte ich konkrétnu záľubu alebo
koníček. Zalichotí im už len fakt, že o ich záľube
viete a zaujímate sa o ňu. Podobné je to aj so zákazníkmi, i dodávateľmi.
Ak je to možné, podporujte a budujte vzťahy aj
so zamestnancami, ktorí už u vás nepracujú. Ak ste
sa nerozišli v zlom a váš zamestnanec by napríklad
chcel sám podnikať a nevytvára vám priamu konkurenciu, podporte ho! Pomôžte mu, vychovajte
si ho a vytvorte si z neho nového zákazníka alebo
dodávateľa. Prípadne mu otvorte novú pobočku
vašej firmy. Skrátka vychovajte si z neho človeka
na „vašej strane“. Podobný princíp je možné aplikovať aj na zákazníkov. Majte prehľad o šikovných
ľuďoch vo vašom okolí, podporujte ich a pomáhajte
im. Vytvárajte si siete. Nie je to nič nové, túto metódu využívala už buržoázia, keď podporila svojím
vplyvom či prostriedkami šikovných ľudí vo svojom
okolí, aby neskôr pracovali v ich prospech. Za tých
mimoriadne šikovných neváhali ani vydať svoje
dcéry. Jednoducho, prezieravo pracovali na dlhodobých vzťahoch.
Imidž lídra
Jeden z presvedčivých argumentov, prečo venovať čas upravenému zovňajšku hneď na úvod. Je
to skrátka najjednoduchší a veľmi účinný spôsob,
ako urobiť dobrý prvý dojem. Váš imidž je takisto
forma komunikácie. Kvalitné oblečenie a dobrý
imidž dnes však nemajú úplne striktnú podobu.
Zďaleka to neznamená len pánsky oblek alebo
dámsky kostým. Čoraz väčšia sloboda prejavu sa
vyskytuje aj v móde a súčasné trendy už nie sú
tak jasne zadefinované. A hoci pravidlá etikety sa
nemenia, prístup k nej je taktiež omnoho benevolentnejší a podmienený druhom povolania. Záleží

na tom, či sa vo svojej práci stretávate s kreatívcami, konzervatívnymi ľuďmi, či sa pohybujete
medzi diplomatmi, právnikmi, finančníkmi, alebo
medzi ľuďmi zo šoubiznisu. Jedno však pretrváva, a to je dobrý vkus. Ak ho nemáte, radšej si to
priznajte a s niekým sa poraďte. Môže to byť aj
manželka, kamarát či odborný poradca. Nech aj
táto podoba komunikácie pôsobí na vašich kolegov, zákazníkov a obchodných partnerov príjemne a nie odstrašujúco či komicky. Ako líder
a nadriadený máte právo požadovať to aj od vašich zamestnancov, ideálne však je, ak im pôjdete
príkladom.
Meno ako značka, alebo „značkový líder“
– funguje to?
Mená lídrov svetového formátu, ktorým sa podarilo vybudovať veľkú a prosperujúcu firmu, ako napríklad Steve Jobs, Henry Ford alebo Coco Chanel,
sa samy osebe stali silnou „značkou“. Niekedy aj
meno silne charizmatickej osobnosti, akou bol
Ježiš Kristus a jeho životný príbeh, stačí na to,
aby sa vybudovala po stáročia úspešne fungujúca
firma, alebo ak chcete náboženstvo. Sú zároveň
najsilnejším predajným argumentom a silnou referenciou pre klientov, obchodných partnerov či
zamestnancov.
Aj menšia, lokálna značka, napríklad rodinná
firma, alebo originálny nápad jednotlivca moderne nazývaný „startup“ môže mať za sebou
lídra, ktorého meno a príbeh môže zaujať médiá
a ich čitateľov či divákov. Pre väčšinu bežných
menších a stredných podnikateľov – lídrov firiem, môžu byť príbehy známych a celosvetovo
uznávaných osobností v biznise skôr motiváciou,
môžu sa od týchto ľudí všeličo naučiť, inšpirovať
sa, ale úprimne, ak by chceli dosiahnuť podobný
efekt, a teda aby už samotné ich meno fungovalo
na zamestnancov a zákazníkov ako silná značka,
asi by ich to stálo veľa marketingového úsilia,
a nebolo by to rentabilné. Nesnažte sa teda o nemožné a skúste sa pri prezentácii svojej osoby –
ako lídra, držať efektívnejších spôsobov. Možno
sa z vás nestane „superstar“, ale pri dôsledne
premyslenej komunikačnej stratégii sa efekt nakoniec dostaví.
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ROBERT KRAUSE:

ZAMESTNÁVATEĽ BY MAL VIAC POČÚVAŤ
SVOJICH ZAMESTNANCOV A VNÍMAŤ
ICH AKO PARTNEROV
Autor: Ivana Brillová
Foto: archív Roberta Krauseho

Zamestnanci čoraz viac pracujú
digitálne, sedavá práca prináša viac
fyzických problémov a ľudia nevedia
zvládať stresové situácie. Ako sa so
stresom vyrovnať a ako by sa mali správať
zamestnávatelia k svojim zamestnancom?
Pre magazín Financial Report odpovedá
a radí neuropsychológ Dr. Robert Krause.

Nie zamestnanec, ale spolupracovník
Chcú zamestnanci viac peňazí, alebo väčší
komfort v práci?
Je dôležité, aby zamestnávateľ bral do úvahy potreby svojich zamestnancov, čo si však vyžaduje
jeho zvýšenú pozornosť. Často sa vo svojej praxi
stretávam s tým, že zamestnanci by ocenili prémie
alebo zvýšenie platu, ale v dlhodobej perspektíve výskumné výsledky naznačujú, že len samotné zvýšenie platu nerobí zamestnancov v práci
spokojnými.
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V rámci pracovného jazyka odporúčam taktiež
pracovať aj so zmenou slova zamestnanec na slovo spolupracovník. Pre človeka je aj v pracovnom
prostredí významné, aby mal uspokojené potreby,
ktoré mu umožnia efektívnejšie fungovanie, pričom mám na mysli najmä potrebu vypočutia, istoty a bezpečia. Zamestnávateľ by mohol preto viac
počúvať svojich zamestnancov a vnímať ich ako
partnerov, ktorí pomáhajú napĺňať spoločné ciele
firmy. Zamestnávateľ by mal taktiež ísť príkladom
svojim zamestnancom, pretože šéf má takých ľudí,
akých si zaslúži, a ľudia majú takého šéfa, akého si
September/Október 2019

zaslúžia. Taktiež by mal šéf-líder budovať svojich
zamestnancov, a tým zvýšiť pravdepodobnosť toho,
že aj jeho zamestnanci sa budú vo významnejšej
miere spolupodieľať na budovaní firmy.
Ak sa má zamestnanec cítiť spokojný, čo všetko vplýva na jeho výkon?
Na samotný výkon vplývajú rôzne premenné. Na
jednej strane hovoríme o vnútornej motivácii zamestnancov, ktorá vychádza z hodnôt a presvedčení jednotlivcov. Zároveň hovoríme aj o externých
faktoroch, ako napríklad pracovný kolektív, finančné ohodnotenie či prostredie, v ktorom sa jednotlivci nachádzajú. Na výkon pôsobia aj interpersonálne vzťahy na pracovisku, a preto je nemenej
významné im venovať taktiež zvýšenú pozornosť.

Výskumné výsledky naznačujú,
že len samotné zvýšenie platu
nerobí zamestnancov v práci
spokojnými.

Existuje v dnešnej rýchlej dobe univerzálny
návod na správne vyváženie voľného času
a práce?
Samotné spojenie „work-life balance“ je pre zamestnancov nezrozumiteľné a nevedia, ako
s uvedeným pojmom naložiť. Pod týmto pojmom
môžeme rozumieť rovnováhu medzi pracovným
a osobným životom. To znamená, že ak chce človek podať dobrý pracovný výkon, bolo by ťažké tak
urobiť, ak by bol zdravotne indisponovaný alebo
nemal dostatok energie. Kľúčové tiež môže byť
zadefinovanie toho, čo pre nás znamená šťastie
a úspech. Je často mylná predstava, že úspech
nás urobí šťastným, ale častejšie nás šťastie urobí
úspešnými, a to najmä v dlhodobej perspektíve.
Je veľa prípadov, keď človek nevie skĺbiť
osobný a pracovný život a viac sa venuje práci.
Ako sa dá rozpoznať priveľké pracovné nasadenie, kým nie je neskoro?
Keďže každý človek je jedinečný, nedá sa všeobecne
určiť hranica, ktorá by určovala intenzitu pracovného nasadenia. Ak však jednotlivec venuje priveľké
množstvo energie určitým pracovným úkonom, tak
môže po určitom čase dôjsť k pracovnému vyčerpaniu, najmä ak nemá dostatočnú spätnú väzbu,
ocenenie alebo motiváciu, respektíve dostatočné
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potvrdenie, že to, čo robí, robí dobre. V tomto prípade môže dôjsť k vyhoreniu. Ak však jednotlivec
pozná jasný zmysel svojej práce a objavil vnútorné
dôvody, ktoré ho motivujú k danej činnosti, je vyššia pravdepodobnosť, že sa vyhoreniu vyhne.
Viac sa venovať blízkemu okoliu ako digitálnemu svetu
Čoraz viac ľudí pracuje hlavou a nie rukami.
Doba sa zrýchľuje, od pracovníkov sa očakáva,
že budú neustále na telefóne. Čo treba robiť
pre to, aby sa s tým človek vyrovnal?
Práve práca na telefóne urýchľuje mnoho procesov.
Je doba digitálna, keď dochádza k dematerializácii.
V minulosti sme mali kalendáre na stoloch, teraz
ich máme v smartfónoch. Papierovú mapu nahradila digitálna mapa v smartfóne. V tomto kontexte
sa hodí prirovnanie „dobrý sluha, zlý pán“. V súčasnosti mnohí jednotlivci, ktorí pracujú digitálne,
oberajú svoj mozog a zmysly, čo z neuropsychologického hľadiska negatívne pôsobí na jednotlivé
štruktúry nášho mozgu.
Je potrebné, aby jednotlivci brali do úvahy fakt, že
nie všetko, čo je digitálne, musí byť pre človeka aj
užitočné a prospešné. Vďaka médiám sme dokázali
prekonať vzdialenosti (telekonferencie, videokonferencie), ale to, čo nám médiá nepomohli vytvoriť,
je blízkosť.
Upriamil by som pozornosť na to, aby sme sa viac
venovali práve ľudom, ktorí sú v našom okolí a ktorí nás významne ovplyvňujú a často aj omnoho
viac, ako ľudia na druhej strane zemegule.
Doba digitálna so sebou priniesla aj sedavú
prácu. Aké sú najčastejšie činnosti, ktoré ľudia robia vo voľnom čase na odreagovanie a čo
odporúčate vy, ako psychológ?
Forma psychohygieny je veľmi dôležitá, pretože ak
jednotlivec nemá možnosť dočerpať palivo, tak je
prirodzené, že na svojom „aute“ sa ďaleko nedostane. Vo väčšine prípadov je pre mentálne pracujúcich ľudí relaxom fyzická aktivita, a naopak, pre
manuálne pracujúcich ľudí mentálna aktivita.
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Ak sa zamestnanci cítia byť
súčasťou niečoho, tak dokážu
podávať omnoho lepšie výkony,
ako iba keď vykonávajú
prácu stereotypne.

To, čo však pomáha druhým ľuďom, automaticky
neznamená, že to musí pomáhať aj nám, a preto by
si mal jednotlivec nájsť svoje smerovanie, ktoré mu
dodá dostatok energie.
Čo je z pohľadu psychológa najdôležitejšie pri
riadení ľudí? Chcem byť čo najefektívnejší,
no chcem aj fungujúce prostredie pre zamestnancov. Čo si mám všímať?
Všímavosť posilňuje a nevšímavosť oslabuje. To,
čomu venujem svoju pozornosť, tak to rastie,
a čomu svoju pozornosť nevenujem, tak to klesá.
V rodinnom prostredí, ak venujem čas svojej manželke, tak vzťah rastie, ale ak jej čas nevenujem, náš
vzťah upadá. To isté platí aj v pracovnom prostredí.
Ak zamestnávateľ venuje svoj čas zamestnancovi,
tak vzťahy na pracovisku rastú.
Je dôležité, aby zamestnávatelia nevnímali len seba
ako osobnosť firmy, ale práve aby budovali seba
a svojich kolegov, keďže ľudia sú nosným prvkom
firiem. Ak sa zamestnanci cítia byť súčasťou niečoho, inými slovami majú uspokojenú potrebu patriť
niekam, tak dokážu podávať omnoho lepšie výkony,
ako keď vykonávajú prácu stereotypne. Pri riadení ľudí by mal ten, kto riadi, vedieť riadiť v prvom
rade seba samého.
Ak sa majú zamestnanci cítiť ako súčasť firmy a malo by vo firme pôsobiť rodinné prostredie, ako riešiť konflikty na pracovisku
konštruktívne?
Konflikty sú dobré, lebo napĺňajú naše potreby, ale
z konfliktov niekedy pramení boj, a ten už taký
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Pri riadení ľudí by mal ten,
kto riadi, vedieť riadiť v prvom
rade seba samého.

konštruktívny nie je, lebo pri boji sa striedajú pocity menejcennosti s pocitmi nadradenosti. Konflikt
ako taký je v základnej terminológii nesúlad medzi
minimálne dvomi stranami s opačným nábojom.
Pri riešení konfliktov je dôležité udržiavať si odstup a využívať emócie k jednaniu a nekonať pod
ich vplyvom.
Poznať zmysel práce

Na pracovisku prichádza človek aj do mnohých stresových situácií, ktoré nevie riešiť.
Ako sa so stresom vieme vyrovnať?
Jednotlivec by v prvom rade nemal bojovať so
stresom, ale mal by sa ho naučiť zvládať a zároveň lepšie rozumieť sebe samému. Namiesto
bojovania so stresom odporúčam ľuďom viac
pracovať so stresovými reakciami a najmä s poznaním seba samého a toho, čo im stres vytvára. Nie je dôležité to, čo sa v živote jednotlivcom
deje, ale to, akým štýlom zareagujú na dané situácie. Metaforicky napísané, nejde o to, aké karty
dostaneme, ale o to, ako s nimi hráme. Z pohľadu racionálno-emočne-behaviorálneho prístupu sú veci neutrálne, a len my im prisudzujeme
význam.

Existuje návod, ako by mal zamestnávateľ
správne ohodnotiť zamestnanca tak, aby sa
necítil podhodnotený?
Aj zamestnanci potrebujú cítiť svoju hodnotu.
V jednej zahraničnej firme bola veľká fluktuácia
ľudí. Tak si firma najala psychológov, ktorí zistili,
že ľudia nepoznajú zmysel svojej práce. Išlo o fabriku, kde ľudia sedeli za strojom a vyrábali súčiastky,
ktoré po niekoľkých úpravách končili v kardiostimulátoroch. Následne psychológovia prišli do firmy a pýtali sa zamestnancov, či vedia, kde končia
súčiastky, ktoré vyrábajú. Zamestnanci však odpoveď nepoznali, a preto vo firme vznikol slogan
„Zachraňujeme ľudské životy“.

Ako sa prejavujú dôsledky toho, že človek už
pracuje za hranicami svojich síl, a čo by mal
vtedy robiť?
Čím viac človek tlačí na pílu, tým viac je pravdepodobné, že píla môže prasknúť. Ak jednotlivci prekračujú svoje hranice, tak ich môžu prekročiť až
natoľko, že sa budú cítiť diskomfortne a budú mať
viac starostí než radostí. Jednotlivec by si mal
preto vyčleniť čas na vlastnú psychohygienu, ale
aj na kontakt so sebou samým, pretože pri preceňovaní síl môže dôjsť k vyčerpaniu organizmu,
ale aj k rôznym iným zdravotným komplikáciám.
Najlepšou intervenciou je však prevencia, a preto ak sa jednotlivci nebudú venovať sebe samým
a budú to čakať od druhých ľudí, môžu byť veľmi
frustrovaní.

Robert Krause
Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než 10
rokmi. Počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Pracoval ako dobrovoľník
na detskej onkológii a taktiež s telesne a mentálne
postihnutými deťmi. Pôsobil aj ako dobrovoľník
Svetovej organizácie UNICEF a viedol prednášky pre
projekt Školy pre Afriku. V roku 2015 bol vybraný
medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri

štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti
vzdelávania. Vyškolil niekoľko tisíc ľudí z 13 národností. V súčasnosti zastrešuje predmet Behaviorálna
psychológia v Španielsku a vedecký modul aplikácie
neuropsychológie v Montessori metóde v Mexiku,
Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho oslovujú rôzne slovenské a zahraničné televízne, rozhlasové, ale
aj printové médiá.
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KORPORÁCIA
ALEBO

MALÁ FIRMA?
10 PRE A PROTI
Autor: Marek Mittaš

V pracovnom kolektíve je nutné plniť úlohy,
znášať stres, ale aj ponorkovú chorobu
či medziľudské nezhody. Rovnako ako
v partnerskom živote. S tým rozdielom, že
kolegov si väčšinou nevyberáte. Možno len
to, či si budete na chlieb váš každodenný
zarábať v korporácii, alebo v malej firme.
Všetko má svoje výhody aj úskalia. Je
na každom, čo mu bude bližšie.

1. Peklo a raj menom open space
Otvorené priestory sa javili dokonalé ako socializmus. Všetko teoreticky funguje, kým neprídu nedostatky. Open space sú doménou veľkých korporácií,
ale nie každý je v tomto prostredí šťastný. „Na prvý
pohľad by sa mohlo zdať, že zamestnanec je vlastne
viac v kontakte s kolegami. No úplne to tak nie je.
Respektíve podľa štúdie je to presne naopak a ľudia
40

v open space boli paradoxne menej v kontakte s kolegami a využívali viac elektronickú komunikáciu.
Keď k tomu prirátame zvýšený hluk v porovnaní
s oddelenými kanceláriami, ich efekt na psychológiu
nie je nevyhnutne prospešný,“ hovorí Dan Bialožyt,
konzultant z KRAUSE Mental Care. To znamená, že
v open space si s kolegami radšej napíšete e-mail,
akoby ste po práci zašli na kus reči.
September/Október 2019
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2. Odpočinkový priestor
Open space vie byť poriadne vysiľujúci a korporácie to vedia. Preto sú často v priestoroch firmy
aj herne, priestor na relax, meditáciu, šport počas
dňa. „Ak ľudia pracujú v open space, mali by mať
možnosť využiť nejaký odpočinkový priestor, kde
môžu na chvíľu utiecť do súkromia,“ radí Bialožyt.
V malých kancelárskych priestoroch takéto výhody
nečakajte. Relaxom môžu byť aj rôzne spoločenské
akcie či bonusové vzdelávanie, čo je zasa v korporácii prakticky bežný benefit.
3. Kancelárska krysa
Nikde nie je napísané, že ľudia by sa v malých kanceláriách nemohli v rámci firmy spoznať a podávať
kvalitný výkon. Napríklad mentálne namáhavá činnosť potrebuje minimum rušivých elementov a pokoj. Ak premýšľate o marketingovom slogane, ktorý
vyhrá zlatý klinec v reklame, nebudú vám príjemné
ranné šteboty kolegýň o dopravnej zápche. Na vysoko tvorivú a intelektuálnu tvorivosť vyžadujte kanceláriu a nenechajte sa zlákať na korporátny dizajn.
4. Osobný rozvoj, rast a zvyšovanie mzdy
Vzdelávanie svojich zamestnancov majú v korporáciách často podchytené internými školeniami,
ľudia majú možnosť sa zdokonaľovať vo svojej
sfére či jazykoch. To často v menších firmách nezvykne byť pravidlom, a človek sa musí vzdelávať
sám. Rovnako v korporáciách fungujú hodnotiace
pohovory, zamestnanec má tak šancu na kariérny
rast a prehodnotenie svojej mzdy.
5. Veľa rečí, málo skutkov
Veľké firmy majú tendenciu hrať sa na kamarátstvo,
hodnoty, ale zostávajú chladné. Poklebetíte, pokonverzujete, vediete small talk v kuchynke a zblížiť by
vás mal teambuilding. Menšie firmy takéto aktivity
nepotrebujú a často sa z kolegov stanú aj priatelia,
ktorí spolu chodia na pivo. V korporácii sa priateľstvo hľadá ťažšie ako ihla v kope sena.
6. Zábava, či práca?
Môže byť celkom zábava pracovať v skupine zapálených ľudí, ale pozor na to, aby sa nakoniec viac
nezabávalo ako pracovalo. „Riešením je nebyť

zavretý 8 hodín vo svojej kancelárii, pretože ľudia
sú od prírody spoločenské zvieratá, a aj ten najväčší introvert potrebuje sociálny kontakt,“ hovorí
Bialožyt. Len v inom množstve a kvalite. Malé firmy bývajú na tento pomer vyváženejšie.
7. Introverti a extroverti v práci
„Napríklad introvert potrebuje viac času pre seba
a extrovert, naopak, viac sociálneho kontaktu,“ hovorí Bialožyt. Podľa toho, ku ktorej kategórii ľudí
sa radíte, zvážte aj prácu vo veľkých korporáciách
s množstvom ľudí, alebo v menšej firme, kde vás
bude pár, a aj to bude mať občas niekto dovolenku.
Ak to spravíte opačne, stane sa z vás fluktuant.
8. Skupinkovanie
Je rozdiel, či socializácia v práci prebieha pri príprave kávy, keď spolu zamestnanci diskutujú, čo je
v ich živote a ako sa im darí, alebo či sa medzi sebou vzájomne ohovárajú a vytvárajú skupinky. Viac
ľudí znamená aj viac skupiniek.
9. Šéf je všade zlý
Jedno má korporácia aj malá firma spoločné. Ak
hľadáte dobrého šéfa, tak budete musieť začať podnikať sami. Ak sa totiž spýtate zamestnancov na
vedenie, odpoveď bude rovnaká. Vedia si predstaviť niekoho lepšieho. Nuž, aspoň niečo majú veľké
i malé firmy spoločné. No ani byť sám sebe šéfom
sa nemusí oplatiť. Najmä ak pracujete z domu.
10. Home office
Zostať doma je super, akurát potom musíte riešiť
otázku, kto vám ten pobyt zaplatí. Home office sa
nehodí pre každého. Hoci ho vedia dať menší podnikatelia aj veľké korporácie, starostlivo strážia, komu
dovolia nechodiť do kancelárie. „Existujú dva fenomény z oblasti sociálnej psychológie. Sociálna facilitácia a sociálna inhibícia. Facilitácia znamená, že
ľudia podávajú lepší výkon v dobre naučených činnostiach, pokiaľ ich pri tom iní pozorujú. Inhibícia
znamená, že prítomnosť ostatných ľudí, naopak,
znižuje výkon na komplexných a zatiaľ nenaučených
úlohách,“ hovorí Bialožyt. Takže aj podľa charakteru
práce je vhodné voliť home office alebo dohľad napríklad aj celého poschodia v open space.
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VÄČŠINA ĽUDÍ NIKDY NEVYHORÍ, PRETOŽE SA PRE
SVOJU PRÁCU ANI NENADCHNE
Autor: Ivana Brillová
Foto: archív Petra Krištofoviča

Zamestnávateľ by nemal mať zamestnancov,
ale spoluzamestnancov, ktorí vnímajú
pozitívne zmysel svojej činnosti. Ak ich práca
baví a sú v dobrom kolektíve, potom peniaze
často nie sú hlavným motivačným faktorom.
Investície do osobného a odborného rozvoja
ľudí môžu priniesť firme v budúcnosti želaný
efekt. O tom, aký vzťah by mal mať šéf so
zamestnancami a ako by ich mal motivovať,
hovorí pre magazín Financial Report
podnikateľ a motivačný kouč Peter Krištofovič.
Ste dlhoročný podnikateľ a kouč.
Vedeli by ste z vlastných skúseností povedať, či existuje ideálny
podnikateľ?
Neexistuje. Každý človek má individuálne danosti, žije v jedinečnom
prostredí, vplýva naňho niekoľko premenlivých faktorov. Ľudia už desiatky rokov hľadajú recept na zaručený
úspech. No vždy nájdete výnimku
z pravidla. Taktiež nie je jedno, či sa
budeme rozprávať o ideálnom podnikateľovi, ktorý bude mať firmu so
ziskom do 1 milióna eur – takých je
podľa mňa 90 %. Iba menej ako 10 %
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podnikateľov dokáže vybudovať firmu
so ziskom väčším ako 1 milión eur.
Čiže spoločné charakteristiky, ktoré sa
dajú „štandardizovať“, má podľa mňa
9 z 10 ľudí. Výnimočne úspešní ľudia
sú mimo normálu a štandardu.
Ak neexistuje ideálny podnikateľ,
ako by mala vyzerať ideálna firma? Čo je kľúčové pre firmu, aby
vytvárala ideálne prostredie pre
zamestnancov?
Osobne ani ja sám neverím v existenciu ideálnej firmy, pretože taká tiež
neexistuje. Krásnym historickým

príkladom je Baťova firma v rokoch
1920 až 1940, podľa môjho názoru
fascinujúci príklad úspechu a geniality Baťovcov. Baťa bol nielen cieľavedomý podnikateľ, ale bral predovšetkým svojich zamestnancov ako
spoluzamestnancov, to znamená, že
zamestnanec a zamestnávateľ boli na
jednej úrovni. Celkový prístup k spoluzamestnancom bol úplne neštandardný, a to z Baťu urobilo, podľa
mňa, génia. Pre niektorých kritikov
batizmu práve naopak. No pravdy sú
vždy dve, moja pravda a pravda toho
druhého človeka.
September/Október 2019

Podnikateľ má mať podľa vás
spolupracovníkov, nie zamestnancov. Aký by mal teda by ť
vz ťah me dzi z amestnancom
a zamestnávateľom? Mal by si
šéf udržiavať väčší odstup od zamestnanca, alebo naopak, mal by
byť viac priateľský?
Závisí to od osobnosti majiteľa či
manažéra firmy. U niekoho funguje
lepšie vykanie a držanie si odstupu,
u niekoho zase priateľský prístup.
Keby sme ich vymenili nasilu, neprinieslo by to žiaden efekt. Tiež
záleží na type organizácie a sektore
podnikania. Ja osobne verím viac na
povzbudzovanie, pozitívnu a neformálnu atmosféru. Verím na peknú
myšlienku – ruky ľudí si môžeme
kúpiť, no ich srdcia si musíme získať.
Neverím, že ľudia dokážu v atmosfére striktných pravidiel a formálneho prístupu podávať dlhodobo
nadštandardný výkon.
Priateľský prístup šéfa k zamestnancovi však často znamená, že
zamestnanec si nedovolí sťažovať
sa mu, prípadne mu je nepríjemné hovoriť o zvýšení platu. Ako
takúto situáciu riešiť?
Všetko záleží na tom, aký má zamestnávateľ prístup k svojim spoluzamestnancom a či chce hľadať a budovať
stále lepšie prostredie na to, aby sa
dokázali jeho ľudia realizovať. Ak je
niekomu nepríjemné hovoriť o zvýšení platu, má priestor na svoj rast
a schopnosť asertívnej komunikácie.
Každý môže byť lepší, a keď je niekomu nepríjemné hovoriť o zvýšení platu,
bude musieť žiť so súčasným platom...
Tak človek vníma, kde ma slabé miesto
a môže na tom zapracovať. Moja filozofia je roky rovnaká – komu dávaš
vinu, tomu dávaš moc. Ak pripisuje

niekto vinu svojmu šéfovi, dáva mu
moc nad svojím životom a kariérou.
Jediný, kto má zodpovednosť a kontrolu nad svojím životom, je sám človek.
Sú teda peniaze najväčšou motiváciou pre zamestnancov? Alebo
ich treba motivovať aj inak?
Fungujú po určitú hranicu príjmu v podmienkach, kde človek žije.
Napríklad, v regiónoch to môže byť
iná suma ako vo veľkých mestách.
Psychológovia nám tvrdia, že spokojnosť ľudí sa dá zvýšiť peniazmi,

no šťastie v živote nemá s peniazmi
priamu spojitosť. Baťa platil svojim
ľuďom trojnásobné výplaty, no aj tak
čelil nespokojnosti a odchodom zamestnancov. Ľudia by mali byť adekvátne zaplatení, opäť však nefunguje
univerzálne pravidlo pre všetky posty,
odbory podnikania a pracovné sféry.
Ľudia nedajú to najlepšie zo seba kvôli
peniazom, ale kvôli myšlienkam, ľuďom a svojmu srdcu. Ak vnímajú zmysel práce pozitívne, baví ich, čo robia
a s kým robia, tak peniaze nie sú spravidla hlavný motivačný faktor.
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Istou formou odmien a motivácie môže byť aj investícia do zamestnancov. Do akej miery by
mal zamestnávateľ investovať
do svojich ľudí a najmä v akých
oblastiach?
Ľuďom k úspechu v práci a v živote
pomáha správne nastavenie mysle
a taktiež funkčné nástroje – zručnosti. Čiže firmy by mali formovať
podnikateľské myslenie svojich ľudí
a podporovať získavanie nových
zručností. Osobnostný a odborný
rozvoj. Vzhľadom na očakávané
zmeny na trhu práce, technologické trendy a z toho vyplývajúce
zmeny v našich životoch, odporúčam pracovať viac s postojmi ľudí
vo firmách. S veľkou pravdepodobnosťou do najbližších 20 rokov
môžeme očakávať veľké zmeny na
trhu. Lepšie je byť pripravený, ako
prekvapený.

v dobrom. Odhadujem, že len okolo
dvadsiatim percentám ľudí naozaj
záleží na firmách, v ktorých pracujú, a svojich kariérach, snažia sa
im dávať viac, a preto im hrozí vyhorenie. Čiže vyhorenie hrozí vždy,
ak je človek dlho vo výraznom, nadštandardnom nasadení. Pomoc je vo
vytvorení prostredia, ktoré podporuje vybalansovanie firemného a súkromného života.
Ak sa zamestnanec vo svojej práci naozaj necíti komfortne, mal
by hneď podať výpoveď?
Dať výpoveď je zdanlivo najjednoduchšie riešenie. Zvyknem radiť,
že problém je v tom, že pred sebou
človek neutečie. Nájsť spokojnosť
a byť šťastný je proces vnútorného
nastavenia. Šťastie a spokojnosť
idú zvnútra von. A teda ja som vždy
najprv za hľadanie spoločnej cesty
tam, kde človek je, a až keď to necíti ako svoju cestu, má tú cestu
zmeniť.

sa môžu inšpirovať množstvom
príbehov z rôznych častí sveta.
Obdivované firmy sú roky analyzované, študované, napodobňované. Ja
verím, že každý majiteľ, líder alebo
manažér si nájde vlastnú cestu, no
stále by sa mal inšpirovať a svoju firmu posúvať vpred.
Principiálne dáva zmysel všímať
si firmy, ktoré sú lepšie v segmente,
kde už daná slovenská firma pôsobí.
Vždy, v každej ľudskej činnosti sa
vieme učiť od lepších. A taktiež verím tomu, že na Slovensku a v Česku
sú a budú firmy, ktoré môžu inšpirovať podnikateľov zo sveta. Takou je
napríklad česká firma Fosfa alebo na
Slovensku Lidl.

V mnohých prípadoch sa stáva,
a je to čoraz bežnejšie, že zamestnanec „vyhorel“ a má šéfa,
ktorý ho nevie motivovať. Ako
zabrániť vyhoreniu, ako rozpoznať, že niečo také hrozí?
Myslím si, že väčšina ľudí nikdy nevyhorí, lebo väčšina ľudí sa ani nezapáli pre svoju prácu. Myslím to

Viete uviesť príklady firiem
zo zahraničia, ktorými by sa
Slovensko v rámci firemnej kultúry, prostredia a pohodlia vedelo inšpirovať?
Naši podnikatelia a lídri, manažéri

Odrádza dnes mnohých mladých
podnikateľov zbytočná byrokratická záťaž?
Osobne si myslím, že nepodpora
podnikania alebo byrokracia sú veličiny, ktoré neovplyvňujú samotný
proces rozhodovania. Ak niekto cíti,
že sa chce postaviť na vlastné nohy
a robiť niečo, čo ho baví v podobe
vlastného podnikania, byrokracia ho
len tak nezastaví. Väčšina podnikateľov však nepríde šťastne do vysnívaného cieľa, iba 1 % firiem prežije viac
ako 20 rokov.

Peter Krištofovič
Je slovenský podnikateľ a investor,
ktorý spoluvlastní viac ako 40 firiem
v piatich krajinách. V roku 1995 získal
vysokoškolský titul na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Niekoľko rokov bol
prispievateľom pre Hospodárske noviny a neskôr publikoval viacero knižných
titulov.

V roku 1996 založil Allfinanz
Slovakia, najväčšiu slovenskú nezávislú
poradenskú spoločnosť, v ktorej bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. Neskôr zakladal finančné
inštitúcie špecializované na investičné
služby, cenné papiere a rizikový kapitál.
V roku 2008 získala jeho firma Fincop
ocenenie Broker roka v Rumunsku

a v roku 2009 bol finalistom súťaže
Mladý inovatívny podnikateľ. V roku
2012 sa stal maloobchodným riaditeľom slovenskej Poštovej banky a spolupracoval na výstavbe jednej z najväčších
obchodných sietí v krajine. Po dvadsiatich rokoch úspešného budovania firiem
založil v roku 2015 PK Academy, projekt
pre vzdelávanie ľudí.
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Porovnávajte ponuky rizikového životného poistenia
na základe analýzy potrieb klienta

Analytický nástroj pre agentov
Porovnanie ponuky rizikového životného poistenia od 11 poisťovní
Možnosť zadania vlastných alebo odporúčaných poistných súm
Vytvorenie kalkulácie poistného
Porovnanie produktov podľa ceny a rozsahu krytia
Prehľad výhod a nevýhod produktu
Vytvorenie PDF ponuky s predajnými argumentmi

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
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ZAMESTNANECKÝ POMER,
RÔZNE DOHODY AJ ŽIVNOSŤ.
SPÔSOBOV, AKO MÔŽU ŠTUDENTI
PRACOVAŤ, JE VIAC
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Zamestnávanie študentov má pre firmy
aj mladých ľudí význam. Spôsobov,
ako zamestnať študentov, je niekoľko.
Z rôznych foriem vzájomného vzťahu
vyplývajú rôzne povinnosti a nie všetky
možnosti sú rovnako výhodné.

Z

amestnávatelia môžu zamestnať
študentov, ktorí ukončili povinnú desaťročnú školskú dochádzku
a dovŕšili 15 rokov. Ako ich najlepšie zamestnať, aby to vyhovovalo
obom stranám? Základné možnosti
ponúka Zákonník práce: pracovnú zmluvu, dohodu o brigádnickej
práci študenta, dohodu o pracovnej
činnosti, dohodu o vykonaní práce. Ale spolupracovať so študentmi
sa dá aj inak, napríklad môžu mať
živnosť, alebo v prípade nezávislej
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činnosti sa dá využiť zmluva o dielo.
Najvýhodnejšia forma závisí od toho,
akú prácu študent vykonáva a koľko
za ňu dostáva.
Pracovná zmluva
Pracovná zmluva so študentom
sa nelíši od štandardnej pracovnej
zmluvy, situácia je však komplikovanejšia, ak ešte nemá 18 rokov. Na
uzavretie pracovnej zmluvy s takýmto človekom si zamestnávateľ
musí vyžiadať vyjadrenie zákonného

zástupcu, inak mu hrozí sankcia.
Mladistvý záujemca o zamestnanie
musí absolvovať aj lekársku prehliadku a treba dodať, že to nemusí byť
výlučne študent.
Zároveň pre mladistvých pracovníkov platí obmedzenie týkajúce sa
pracovného času. Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne,
aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec
September/Október 2019
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starší ako 16 rokov má pracovný
čas najviac 37,5 hodiny týždenne, aj
keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Pracovný čas mladistvého
zamestnanca nesmie v priebehu 24
hodín presiahnuť osem hodín, zároveň podľa Zákonníka práce môže
vykonávať len ľahké práce, ktoré neohrozujú jeho zdravie, bezpečnosť či
ďalší vývoj.
Pri zamestnaneckom pracovnom
pomere platia pre zamestnanca a aj
zamestnávateľa všetky daňové a odvodové povinnosti. Zamestnávateľ
zaplatí zdravotné a sociálne poistenie vo výške 35,2 % hrubej mzdy,
zamestnancovi sa z hrubej mzdy
odvedú odvody vo výške 13,4 %. Po
odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej
časti základu dane (pre rok 2019 je

to 328,12 eura/mesiac) musí z tejto
sumy ešte zaplatiť 19 % daň z príjmu.
Dohoda o brigádnickej práci
študentov
Dohoda o brigádnickej práci študentov je k dispozícii študentom strednej školy a študentom dennej formy vysokoškolského štúdia vysokej
školy. Študent môže na základe tejto
dohody pracovať do veku 26 rokov.
Platnosť dohody sa teda končí najneskôr v mesiaci, v ktorom študent
dosiahne 26 rokov.
Dohoda musí byť písomná a brigádnik podľa Zákonníka práce nesmie
odpracovať v priemere viac ako 20
hodín týždenne. Musí byť v nej
uvedená dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času a lehota,

na ktorú sa uzatvára. Dohoda môže
byť uzavretá najviac na 12 mesiacov.
Študenti zároveň musia predkladať
potvrdenie o návšteve školy.
Aj v tomto prípade študentom a zamestnávateľom vznikajú daňové
a odvodové povinnosti. Plateniu
sociálnym odvodom sa však brigádnik môže úplne vyhnúť, ak jeho mesačný príjem, alebo priemerný mesačný príjem, nepresiahne 200 eur
a uplatní si odvodové oslobodenie.
Zamestnávateľ v takomto prípade
zaplatí odvody len vo výške 1,05 %
z odmeny brigádnika.
Ak odmena presahuje 200 eur a brigádnik si uplatnil odvodové oslobodenie, zamestnávateľ mu sťahuje len
7 % z presahujúcej hodnoty. Zároveň
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však zamestnávateľ musí platiť za
brigádnika sociálne odvody vo výške
22,8 %, no tiež iba z rozdielu odmeny
a odvodového oslobodenia. Ak má
študent viacero dohôd o brigádnickej
práci, odvodové oslobodenie sa dá
uplatniť len na jednu dohodu.
Vo všeobecnosti platí, že príjmy z brigádnickej práce študentov sa zdaňujú. Daň odvádza za brigádnika zamestnávateľ, ak sa nedohodnú inak.
Povinnosť platiť daň a podať daňové
priznanie má len študent, ktorý dosiahne v roku 2019 príjem 1 968,68
eura. Ak však zamestnávateľ odvádzal preddavky na daň aj za brigádnika, ktorý zarobil menej, môže podať
daňové priznanie a vypýtať si tak od
štátu zaplatenú daň späť.
Z dohody o brigádnickej práci študenta nevzniká povinnosť platiť
zdravotné odvody. Pre brigádnika
a aj firmu môže byť teda aj preto táto
forma dohody výhodnejšia ako štandardný pracovný pomer.
Dohoda o pracovnej činnosti
a dohoda o vykonaní práce
Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce nie sú v pracovnom vzťahu firmy a študenta časté
a ani výhodné. Pre obe dohody platia
rovnaké odvodové podmienky ako
pri pracovnej zmluve, rozdeľujú sa
však ešte na dohody s pravidelným
a nepravidelným príjmom. Využívajú
sa predovšetkým na zamestnanie poberateľov starobného a invalidného
dôchodku, ktorí majú pri týchto dohodách obdobné podmienky ako študenti pri dohode o brigádnickej práci.
Dôchodca si pri týchto typoch dohôd
môže rovnako uplatniť odvodové
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oslobodenie, a ak jeho mesačný príjem, alebo priemerný mesačný príjem, nepresiahne 200 eur, žiadne
odvody platiť nebude. Zamestnávateľ
vtedy odvedie len 1,05 % z odmeny.
Ak by mesačný príjem presiahol 200
eur, zamestnávateľ zaplatí odvody vo
výške 19,80 % a dôchodca 4 % len zo
sumy, ktorá presiahne 200 eur.
Zmluva o dielo
Zmluvu o dielo pozná Obchodný aj
Občiansky zákonník. Študenta sa
týka iba úprava podľa Občianskeho
zákonníka, keďže podľa Obchodného
zákonníka môžu postupovať iba podnikateľské subjekty.
Zmluva o dielo je vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Ide
o takzvanú jednorazovú alebo príležitostnú činnosť. Zmluva o dielo nemôže zahŕňať takzvanú závislú prácu.
Na tento druh príjmu nie je možné
uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Zároveň sa týchto príjmov
netýkajú sociálne odvody. Študent
v tomto prípade platí 19 % daň z príjmu fyzickej osoby a jednorazovo aj
14 % zdravotné odvody.
Zhotoviteľ si môže uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 eur, ale
jedine v prípade, že objednávateľ,
v tomto prípade spoločnosť, si neuplatní vyplatenú sumu v daňových
nákladoch.
Živnosť
Ďalšou možnosťou, ktorá môže byť
zaujímavá pre študentov od 18 rokov,
je živnosť. V súčasnosti čoraz viac
využívaná forma pri šikovnosti samotných študentov. Prirodzene, výhodnou je vtedy, keď študent nemá
povinnosť platiť sociálne odvody.

Zo živnosti sa štandardne platia
dane a sociálne a zdravotné odvody.
Nejde o zamestnanecký vzťah, všetky daňové a odvodové bremená sú
na pleciach živnostníkov. Odvody do
Sociálnej poisťovne však živnostníci
v roku 2019 musia platiť iba v prípade, že za rok 2018 dosiahli príjmy
viac ako 5 724 eur. V roku 2020 sa
budú posudzovať príjmy za rok 2019,
povinnosť platiť sociálne odvody
vznikne v prípade, že príjem v tomto
roku presiahne hranicu 6 078 eur.
Zdravotným odvodom sa však nevyhne ani študent. Hoci je takzvaným poistencom štátu, čo zaručuje
prístup aj nepracujúcemu študentovi k zdravotnej starostlivosti, študent-živnostník bude musieť platiť
zdravotné poistenie aj zo živnosti. Po
podaní prvého daňového priznania
vykoná zdravotná poisťovňa ročné
zúčtovanie a študent doplatí poistenie jednorazovo podľa výšky príjmu,
zároveň sa dozvie, či je povinný začať
platiť mesačné preddavky.
Živnostník, prirodzene, musí zaplatiť aj 19 % daň z príjmov. Môže však
využiť paušálne výdavky a odpočítať
si 60 % z príjmov, nezdaniteľnú časť
základu dane ( pre rok 2019 je to
3 937,35 eura) a tiež odvody, ak ich
za uplynulý rok už platil. Po odpočítaní všetkých položiek sa môže stať,
že živnostníkovi vznikne dokonca
daňový preplatok.
Spolupráca so študentmi-živnostníkmi je čím ďalej tým obľúbenejšia
aj pre spoločnosti. Pre nich nepredstavuje takáto forma žiadne ďalšie
finančné zaťaženie. Záleží len na šikovnosti študentov, ako dokážu narábať so svojimi príjmami.
September/Október 2019
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Druh pracovného pomeru

Výška hrubej mzdy 200 €

Dohoda o brigádnickej
práci študenta
Hrubá mzda
Zdravotné poistenie
Sociálne poistenie
Daň
Čistý príjem
Cena pre zamestnávateľa

Brigádnik
študent
200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
200,00 €

Dohoda o pracovnej činnosti a vykonaní práce s pravidelným príjmom
Hrubá mzda

Zamestnávateľ
0,00 €
2,10 €

Výška hrubej mzdy 360 €
Brigádnik
študent
360,00 €
0,00 €
15,13 €
3,93 €
344,87 €

202,10 €
Zamestnanec

Zamestnávateľ

200,00 €

Zamestnávateľ
0,00 €
38,58 €

Výška hrubej mzdy 520 €
Brigádnik
študent
520,00 €
0,00 €
54,60 €
32,20 €
465,40 €

398,58 €
Zamestnanec

Zamestnávateľ

360,00 €

Zamestnávateľ
0,00 €
75,06 €

595,06 €
Zamestnanec

Zamestnávateľ

520,00 €

Zdravotné poistenie

8,00 €

20,00 €

14,40 €

36,00 €

20,80 €

52,00 €

Sociálne poistenie

18,80 €

50,40 €

33,84 €

90,72 €

48,88 €

131,04 €

Čiastkový základ dane

173,20 €

311,76

450,32 €

Nezdaniteľná časť základu dane

328,11 €

328,11

328,11 €

0,00 €

0,00 €

23,22 €

Daň
Čistý príjem

173,20 €

Cena pre zamestnávateľa
Dohoda o pracovnej činnosti a vykonaní práce s nepravidelným príjmom
Hrubá mzda

311,76 €
270,40 €

Zamestnanec

Zamestnávateľ

200,00 €

427,11 €
486,72 €

Zamestnanec

Zamestnávateľ

360,00 €

703,04 €
Zamestnanec

Zamestnávateľ

520,00 €

Zdravotné poistenie

8,00 €

20,00 €

14,40 €

36,00 €

20,80 €

52,00 €

Sociálne poistenie

14,00 €

45,00 €

25,20 €

82,08 €

36,40 €

118,56 €

Čiastkový základ dane

178,00 €

320,40 €

462,80 €

Nezdaniteľná časť základu dane

328,11 €

328,11 €

328,11 €

0,00 €

0,00 €

25,59 €

Daň
Čistý príjem

178,00 €

Cena pre zamestnávateľa
Trvalý pracovný pomer
Hrubá mzda

320,40 €
265,50 €

Zamestnanec

Zamestnávateľ

200,00 €

427,11 €
478,08 €

Zamestnanec

Zamestnávateľ

360,00 €

690,56 €
Zamestnanec

Zamestnávateľ

520,00 €

Zdravotné poistenie

8,00 €

20,00 €

14,40 €

36,00 €

20,80 €

52,00 €

Sociálne poistenie

18,80 €

50,40 €

33,84 €

90,72 €

48,88 €

131,04 €

Čiastkový základ dane

173,20 €

311,76 €

450,32 €

Nezdaniteľná časť základu dane

328,11 €

328,11 €

328,11 €

0,00 €

0,00 €

23,21 €

Daň
Čistý príjem

173,20 €

Cena pre zamestnávateľa
Živnosť
Mesačný príjem
Ročný príjem
Uplatnené paušálne výdavky
Zdravotné poistenie mesačne
Sociálne poistenie mesačne
Čiastkový základ dane
Nezdaniteľná časť základu dane za rok
Daň
Čistý mesačný príjem
Cena pre zamestnávateľa

311,76 €
270,40 €

Živnostník
študent
200,00 €
2 400,00 €
1 440,00 €
7,53 €
0,00 €
960,00 €
3 830,02 €
0,00 €
192,47 €

Spoločnosť

200,00 €

427,11 €
486,72 €

Živnostník
študent
360,00 €
4 320,00 €
2 304,00 €
15,82 €
0,00 €
2 016,00 €
3 830,02 €
0,00 €
344,18 €

Spoločnosť

360,00 €

703,04 €
Živnostník
študent
520,00 €
6 240,00 €
3 744,00 €
19,59 €
158,11 €
2 496,00 €
3 830,02 €
0,00 €
342,30 €

Spoločnosť

520,00 €
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KRÔČIK

K ZABEZPEČENIU DIEŤAŤA
Autor: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Sponzorom článku je Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Sporiť na bývanie či sporiť pre dieťa sa
ukazuje ako jedno z najlepších finančných
rozhodnutí. V stavebnom sporení získate
oboje v jednom, aj niečo navyše...

Deti rastú ako z vody, nechajte pre
ne rásť aj vklady. Dalo by sa povedať,
malé deti – malé vklady, veľké deti –
veľké úspory. Chce to len začať sporiť.
Čím skôr, tým lepšie, hoci menšími
sumami. Získať totiž viac financií, to
chce výnimočný nápad alebo efektívne detské stavebné sporenie Krôčik,
ktoré sa radí k najvýhodnejším formám sporenia na trhu. Nevyžaduje
počiatočný kapitál, zúročí celé vklady
W-bonusom až 3,5 % v prvom roku
sporenia a štátnou prémiou 2,5 %
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z vkladov 2019 (max. 70 €/dieťa),
pričom dieťaťu poskytne aj grátis
dvojakú poistnú ochranu. Tá zahŕňa
poistenie trvalých následkov úrazu
dieťaťa až do výšky 5 000 € a poistenie zákonného zástupcu dieťaťa
pre prípad úmrtia s dosporením až
1 000 €/rok od Wüstenrot stavebnej
sporiteľne, každoročne až do dovŕšenia 6-ročného cyklu na zmluve
o stavebnom sporení. Je veľkou výhodou, že aj nižšími vkladmi je možné pravidelným sporením zabezpečiť
dieťaťu za viac rokov slušný finančný
štart do dospelosti. Vtedy umožní
nasporená suma, navyše, získať aj
výhodný úver na financovanie bývania. V stavebnej sporiteľni peniaze
naozaj pracujú pre vás – úročia sa
a zároveň participujú na tom, aby
o pár rokov neskôr majiteľ zmluvy
(dieťa) dostal úver na bývanie s nízkym úrokom, nízkou splátkou a dokonca s garanciou pravidiel splácania

až na 30 rokov. To je benefit, ktorý dokáže poskytnúť len stavebné
sporenie. Preto takých ponúk nie
je veľa. Napokon, posúďte sami
– vďaka bonusu, ktorý poskytuje
Wüstenrot, je možné spolu so štátnou prémiou, na ktorú majú deti
nárok automaticky, v tomto roku
dosiahnuť zhodnotenie vkladov až
6 %, teda podstatne viac ako na
bežnom účte. Ako už bolo spomenuté, uzavretím detského sporenia
Krôčik vo Wüstenrote zabezpečí rodič dieťaťu automaticky aj poistnú
ochranu počas šiestich rokov sporenia, maximálne až do 18-teho roku
veku dieťaťa, a to bez akýchkoľvek
ďalších výdavkov rodiča. Takýmto
sporením urobí rodič svojim potomkom nielen radosť, ale pomôže
im pri vstupe do reálneho sveta. Na
prahu dospelosti to určite ocenia.
www.wuestenrot.sk
*6060 (0850 60 60 60)
September/Október 2019

V ÝHODÁM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
NEODZ VONILO

TERAZ S VÝHODNÝM
ÚROČENÍM 1,5% ROČNE
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ZLOMENÁ RUKA, STRATENÉ
VECI ČI ROZBITÉ OKNO.
KTO JE ZODPOVEDNÝ
ZA DETI V ŠKOLE
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Školský rok je často spojený s obavou
rodičov o svoje deti, ktoré zrazu nemajú pod
kontrolou. Škola je totiž miestom, odkiaľ sa
deti zvyknú vracať nielen s vedomosťami,
ale často aj s drobnými zraneniami či bez
vecí. Preto je zodpovedné myslieť na ochranu
žiakov a ich vecí aj formou poistenia.
Poistená je škola, drahé
predmety žiakov nie
Ak odovzdáte dieťa do školy, v tom
momente preberá za jeho zdravie aj
veci zodpovednosť škola. Preto sa
štatutári školy kryjú poistením pre
prípady, aby stratené veci a úrazy detí
nemuseli hradiť z vlastného vrecka.
Poisťovne pre školy ponúkajú napríklad poistenie budovy školy, ktoré
obsahuje aj poistenie zodpovednosti
za škodu. Z poistenia je možné kryť
52

úraz počas vyučovania, ale aj náhradu odcudzených vecí žiakov v budove
školy. Zároveň takéto poistenie kryje
situácie, keď žiaci školy spôsobia škodu niekomu ďalšiemu. Teda ak by napríklad lopta vykopnutá zo školského
areálu poškodila susedovi okno.
„Poistenie sa uzatvára pre prípad
odcudzenia poistených vecí krádežou alebo lúpežou, a takéto poistenie je možné uzavrieť ako pre žiakov
a študentov, tak aj pre zamestnancov

škôl. Pod školou sa rozumejú detské
jasle a všetky druhy škôl bez ohľadu
na právnu formu ich zakladateľa,“ vysvetľuje Helena Kanderková z Allianz
– Slovenskej poisťovne.
Poistenie sa vzťahuje na šatstvo,
dáždniky, obuv, školské a športové
potreby, hudobné nástroje, slúchadlá,
ktoré slúžia žiakom s poruchou sluchu, dioptrické okuliare, hodinky,
ostatné zdravotné pomôcky, ktoré
žiak nevyhnutne potrebuje v rámci
zdravotnej starostlivosti o chorých,
napríklad glukomer, inzulínové pero
a podobne.
Mnohé školy však nemajú nastavené vysoké poistné krytie, a preto v školskom poriadku upozorňujú, že drahé
predmety a cennosti do školy nepatria.
Deti ich môžu mať pri sebe len na vlastné riziko. Poškodený mobil či stratené
zlaté šperky za niekoľko stoviek eur tak
v poistnom krytí nenájdete, a poisťovňa v takejto situácii nepomôže.
September/Október 2019
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Poistenie platí aj mimo
školy
Vyučovací proces sa neodohráva len
v budove školy, ale aj mimo nej. Aj
v tomto prípade však môžu byť rodičia
pokojní a nemusia pre svoje dieťa uzatvárať špeciálne poistenia na školské
výlety a akcie. Ak sú teda pod oficiálnou
hlavičkou školského zariadenia. „Školy
majú možnosť uzavrieť aj skupinové
úrazové a cestovné poistenie, či poistenie na školské akcie a výlety,“ hovorí

Beata Lipšicová z poisťovne UNIQA.
Takéto poistenie sa vzťahuje na
školskú, mimoškolskú vzdelávaciu
a výchovnú činnosť, ak je táto činnosť
plnením úloh školy. „Poistenie pre školy sa vzťahuje aj na činnosti pri praktickom vyučovaní, exkurziách, školských
výletoch, športových pobytových výcvikoch, ako aj pri kultúrnych alebo iných
súťažiach, vystúpeniach a ostatných
akciách organizovaných školou nielen
na území Slovenskej republiky, ale aj

v zahraničí,“ objasňuje H. Kanderková
z Allianz – Slovenskej poisťovne.
„Ak má škola kvalitné poistenie,
nie je potrebné individuálne žiakov
poisťovať, ani samostatne poisťovať
riziko krádeže vecí žiakov,“ dodáva
Kanderková. To, aké má škola poistenie, a čo všetko kryje, sa rodičia môžu
dozvedieť na rodičovských združeniach,
prípadne sa môžu informovať u triednych učiteľov alebo vedenia školy.
Iná situácia nastane, ak dieťa odchádza na internát, či už na strednú,
alebo vysokú školu. Internát niekedy
nemusí prevádzkovať priamo školské
zariadenie, ktoré žiak navštevuje, ale
môže bývať napríklad na internáte
inej školy. S tým sa mení aj zodpovednosť za jeho majetok na internáte,
ale aj veci, ktoré potrebuje na bývanie.
„Poistenie vecí učňov a študentov v internátoch pre prípad krádeže alebo
straty je možné riešiť prostredníctvom
individuálneho neživotného poistenia,
pričom poistníkom by bol prevádzkovateľ internátu,“ hovorí Daniela
Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Natália Hučková,
právnička skupiny Positive

a nemôže s ňou disponovať. Škola nesie
zodpovednosť za škodu, ktorá žiakovi
vznikne po odložení jeho vecí na určenom
mieste, či na mieste, kde sa takéto veci
zvyčajne odkladajú.
Zodpovednosti sa nemožno zbaviť vyhlásením školy, že za stratu alebo poškodenie vecí nezodpovedá. Vyhlásenie by bolo
platné, pokiaľ by škola vyhlásila, že nezodpovedá za veci odložené mimo priestoru
určeného na odkladanie vecí. Školská trieda
nie je posudzovaná ako bežné miesto na
odkladanie vecí. Pokiaľ by však došlo k odloženiu vecí v triede na výzvu učiteľa, a trieda
by nebola zaistená proti strate, bolo by možné zvažovať nárok žiaka na náhradu škody.

Zodpovednosť sa vzťahuje aj na klenoty,
peniaze a iné cennosti (napríklad mobilný telefón), pokiaľ škoda vznikla po odložení takýchto vecí na školou určenom
mieste, väčšinou v zamknutej šatni alebo
skrinke. Škola v takomto prípade zodpovedá za škodu do výšky určenej nariadením vlády. Tá je v súčasnosti určená sumou 332 eur. Limit sa vzťahuje na všetky
veci spoločne, nie na každú z cenností
samostatne.
Nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť do 15 dní, odkedy sa žiak
o škode dozvedel. Márnym uplynutím
tejto lehoty zaniká právo na náhradu
škody.

V súvislosti s poistením školy je potrebné
odlišovať, v akých prípadoch nesie škola
zodpovednosť za škodu na vnesených alebo odložených veciach žiaka. Ide napríklad o veci v školských šatniach, kde žiak
stráca bezprostredný dozor nad vecou

53

BANKY A POISŤOVNE · Stačí vám v zahraničí len európsky preukaz zdravotného poistenia?

STAČÍ VÁM V ZAHRANIČÍ
LEN EURÓPSKY PREUKAZ
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA?
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Počas dovolenkovej sezóny stúpa počet
prípadov, v ktorých dovolenkári a turisti musia
využiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí.
Mnohé náklady im pritom kryje zdravotné
poistenie. Výhodou je, ak má človek so
zdravotnými ťažkosťami pri sebe európsky
preukaz zdravotného poistenia.
Len akútne stavy v štátnych
zariadeniach
Európsky preukaz zdravotného poistenia umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 28 členských
štátoch EÚ, okrem toho na Islande,
v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo
Švajčiarsku. Poistenci tak majú prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych
zariadeniach.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí sa riadi podmienkami daného štátu. Čiže ak je
v danom štáte určitý lekársky zákrok hradený zo zdravotného poistenia, v rovnakom rozsahu má na
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poskytnutie zdravotnej starostlivosti nárok aj zahraničný návštevník,
ktorého zákrok bude tiež hradený zo
zdravotného poistenia.
Zákroky, ktoré svojim poistencom hradí zahraničná zdravotná
poisťovňa, budú slovenským poistencom v zahraničí preplatené zo
slovenskej zdravotnej poisťovne. Ak
je teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti bezplatné pre miestnych
obyvateľov členského štátu EÚ, za
zdravotnú starostlivosť nemusia platiť ani slovenskí poistenci.
Zdravotné poistenie však v takýchto prípadoch kryje len naliehavú
zdravotnú starostlivosť, bez ohľadu

na to, či ide o nemocničnú alebo ambulantnú starostlivosť. Lekári v zahraničí ošetria len pacienta s akútnym
stavom, napríklad so zlomeninou
končatiny, následky po dopravných
nehodách či s infarktom. Akútnym
prípadom môžu byť aj predčasné
pôrody alebo ťažkosti, pri ktorých je
nevyhnutné očkovanie.
Pri chronicky chorých pacientoch
sú určité náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí pokryté zdravotným poistením, i keď nespĺňajú
výslovne požiadavku akútneho stavu. To sa však nevzťahuje na prípady, ak človek vycestuje do zahraničia

EPZP zaručuje
nevyhnutnú starostlivosť
v zahraničí v štátnych
zdravotníckych
zariadeniach.
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zámerne s cieľom vyhľadať lekársku
starostlivosť.
Nezabudnite si preukaz
vziať na dovolenku
O preplatenie vzniknutých nákladov
na zdravotnú starostlivosť v zahraničí môžete požiadať už počas pobytu
v zahraničí vo vybranej zdravotnej
poisťovni. To však platí len v niektorých krajinách EÚ. Ktoré to sú, zistíte
na webových stránkach alebo infolinkách slovenských poisťovní.
Náhradu nákladov si môžete
uplatniť aj po návrate domov, a to
priamo v zdravotnej poisťovni. Tak
sa postupuje najmä v prípade, ak
európsky preukaz zdravotného poistenia nemá človek s ťažkosťami v zahraničí pri sebe.
Preto ak by ste si tento preukaz
zabudli vziať na dovolenku, neznamená to automaticky, že všetky náklady spojené s naliehavou zdravotnou starostlivosťou si musíte hradiť
z vlastného vrecka. Podmienky pre
uplatňovanie náhrady výdavkov však

budú trochu iné. Výška náhrady za
zdravotnú starostlivosť sa posudzuje podľa nákladov, ktoré sú na vykonaný lekársky úkon potrebné v domovskej krajine. To môže byť menej,
ako boli skutočné výdavky spojené
s ošetrením v zahraničí. Zároveň sa
nahradia len také výdavky za ošetrenie, na ktoré by ste mali nárok aj na
Slovensku.
Pred cestou do zahraničia preto
odporúčame skontrolovať si platnosť
európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pokiaľ zistíte, že jeho
platnosť vypršala, môžete požiadať
vašu zdravotnú poisťovňu o vydanie
náhradného certifikátu, ktorý vám
bude zaslaný bezodkladne a po určené obdobie plnohodnotne nahrádza
európsky preukaz.
Nenahrádza cestovné
poistenie
Napriek tomu, že európsky preukaz
zdravotného poistenia umožňuje
náhradu nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou v zahraničí,

Svoj nenahraditeľný
význam má stále aj
komerčné cestovné
poistenie.

svoj nenahraditeľný význam má stále aj komerčné cestovné poistenie.
Práve to totiž kryje doplatky za zdravotnú starostlivosť v zahraničí.
Ide najmä o prípady, keď v členskom štáte EÚ nie je zo zdravotného poistenia krytá kompletná
lekárska starostlivosť, respektíve
niektoré zákroky. V takomto prípade budete musieť za zdravotnú
starostlivosť platiť výdavky v rovnakej výške ako miestni pacienti.
Uvedené výdavky môžu byť pokryté
komerčným cestovným poistením.
Jeho uzatvorenie je nevyhnutné aj
v prípadoch dovolenky mimo krajín
Európskej únie.
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FINANCIE · Zvyšujme ochranu finančného spotrebiteľa, nie byrokraciu

ZVYŠUJME OCHRANU

FINANČNÉHO
SPOTREBITEĽA,
NIE BYROKRACIU
Autor: Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP

F

inanční spotrebitelia majú možnosť preverovať profesionalitu finančných agentov už deväť
rokov, odkedy sa stanovili prísne požiadavky na
výkon finančného sprostredkovania a finančného
poradenstva a zaviedol sa verejný register finančných agentov. V ňom si každá osoba, ktorá príde do styku s finančným agentom, resp. finančným sprostredkovateľom, má možnosť overiť,
či je osobou oprávnenou ponúkať dané služby.
Register je dostupný na webovom sídle Národnej
banky Slovenska www.nbs.sk, ktorá vykonáva
dohľad. S cieľom neustále zvyšovať ochranu práv
finančných spotrebiteľov sa za ten čas podmienky
zvyšovali a podnikanie finančných agentov a poradcov sa sťažilo do tej miery, že je potrebné si
položiť otázku, čo sme dosiahli a či sme naozaj
zabránili nekalému podnikaniu ohrozujúcemu
majetok občanov.

V predchádzajúcom kalendárnom roku sme na celoeurópskej úrovni riešili transpozíciu viacerých
smerníc a nariadení do národnej regulácie finančného sprostredkovania a nezávislého finančného
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poradenstva, ktoré sú v Slovenskej republike, žiaľ,
striktne rozlišované ako dve vzájomne nezlučiteľné formy podnikania. Pozornosť finančných
agentov a poradcov sa preto sústredila na prispôsobenie interných predpisov zmenám, ktoré vyplynuli zo smernice o distribúcii poistenia, a najmä
zo smernice o trhoch s finančnými nástrojmi – tzv.
MiFID II/MiFIR. Obe smernice ovplyvnili výkon
sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia
a v sektore kapitálového trhu. Podmienky pre investičné spoločnosti sa v rovnakej miere v časti
ochrany finančného spotrebiteľa uplatnili na finančných agentov. Regulátor, ktorým je Ministerstvo financií SR, rozhodol, že nepoužije mieru primeranú,
ale totožnú na celé sprostredkovanie investičných
služieb a zásadným spôsobom obmedzil finančné
sprostredkovanie investičných služieb len na postúpenie pokynov na majetkové a dlhové cenné
papiere a investičné poradenstvo. Definitívne bola
finančným agentom vylúčená možnosť sprostredkovania obchodov s derivátmi. Novou službou
v sektore kapitálového trhu je investičné poradenstvo, vykonávané síce na tzv. závislom základe, no
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Foto: AFISP

s možnosťou inkasovania odplaty od klienta. Výkon
nezávislého finančného poradenstva zostal naďalej
výhradne v kompetencii osobitne licencovaných finančných poradcov, čo považujeme stále za zásadnú slabinu slovenskej regulácie. Na trhu evidujeme
od zavedenia plošnej regulácie iba 12 nezávislých
poradcov, pričom kapitálovému trhu sa venuje iba
jeden, sektoru poistenia alebo zaistenia traja a zostávajúci sa venujú poradenstvu v sektore poskytovania úverov, najmä hypotekárnych.
Značnú energiu venovali agenti i poradcovia splneniu náročnejších kritérií pre odbornú spôsobilosť.
Stanovila sa povinnosť absolvovať každoročne
vzdelávanie v rozsahu 15 hodín, ako v sektore poistenia, tak i v sektore kapitálového trhu. V zostávajúcich štyroch sektoroch finančného trhu pre úvery,
vklady, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové
dôchodkové sporenie je to v rozsahu siedmich hodín. Osobitné finančné vzdelávanie môžu od apríla
minulého roku poskytovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú registrované NBS.
Napriek legislatívnej aj administratívnej záťaži
bol však rok 2018 v objeme sprostredkovaného
obchodu najúspešnejší za ostatných deväť rokov. Členovia AFISP v roku 2018 vykázali výnosy
190 716 000 eur. Počet ich klientov vzrástol o vyše
5 percent, no počet podriadených finančných agentov mierne klesol. Legislatívnu záťaž nezvládli
najmä subjekty, ktoré finančné sprostredkovanie
nerobili ako hlavný predmet podnikania, čo hodnotíme ako pokračujúci očistný proces.

Finanční agenti oceňujú sprísnenie nárokov na
rast odbornej spôsobilosti. Neustále sa vzdelávajú, aby poskytli občanom komplexné informácie o požadovaných finančných produktoch,
o finančných trhoch a prispievajú k vzdelávaniu
občanov aj organizovaním programov finančnej
gramotnosti.
Napriek plneniu obrovského počtu administratívnych úkonov preverujúcich finančný status
klienta a spojených so šírením množstva informácií a poučení, o ktorých relevantnosti sa už dá
pochybovať, pretože sú klientami často prijímané
s nevôľou, musíme konštatovať, že sa nepodarilo
zabrániť, aby záujem občanov nezneužívali osoby,
ktoré nemajú oprávnenie sprostredkovať finančné
služby. Dokladajú to posledné informácie o zneužívaní inštitútu pôžičky či tichého spoločníka
v obchodnej spoločnosti s prísľubom výnosov,
ktoré nie sú dosiahnuteľné na verejných a organizovaných trhoch. Vzdelávanie obyvateľstva od
detstva až po dôchodcov je preto rovnako dôležité
ako vzdelávanie finančných agentov, ak nie ešte
dôležitejšie.
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov má záujem propagovať programy
rastu finančnej gramotnosti, ktoré prevádzkujú
jej členovia, pretože pokrývajú, bez potreby propagovať konkrétne produkty finančných inštitúcií,
skutočné potreby človeka pri finančnom zabezpečení v priebehu celého života – od detstva až po
starobu.
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NIČIVÝCH BÚROK
PRIBÚDA.

AKO RIEŠIŤ ŠKODY
PO ŽIVELNÝCH POHROMÁCH?
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Meteorologický vývoj za posledné roky
posúva Slovensko klimaticky do rozbúrenej
oblasti. Stúpa priemerná teplota vzduchu
a škody spôsobené živlami dosahujú ročne
státisíce eur. V najbližších rokoch sa nedá
očakávať výraznejší obrat k lepšiemu.
Lepšiu však môžete mať poistku.

Jedno krupobitie spôsobilo škody za
3 milióny
Zmena klímy už dolieha aj na Slovensko. Ničivé
dôsledky živlov postihujú oblasti, na ktorých sa
doposiaľ nevyskytovali, alebo mávali slabšie prejavy. „Počet dní s búrkou sa síce nezvyšuje, zvyšuje
sa však počet extrémnych javov, ktoré sa pri búrke
objavujú, ako aj ich sila,“ hovorí meteorologička
Miriam Jarošová.
Extrémne prejavy počasia sa prejavujú aj škodami, ktoré dokáže počasie napáchať za jediný deň.
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Príkladom je silné krupobitie, ktoré sa koncom júna
prehnalo Košicami a zanechalo spúšť. Klienti Allianz
– Slovenskej poisťovne nahlásili len z jedného dňa až
1 809 poistných udalostí. „Škody pôsobené krupobitím boli v odhadovanej výške takmer 3,41 milióna
eur,“ uviedla hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.
Krúpy vo veľkosti golfových loptičiek vtedy
poškodili vozidlá, eternitové strechy, lexanové
striešky nad vchodmi domov, strešné okná, fasády domov, terasy, žalúzie a slnečné kolektory.
Takýchto škôd bolo vyše sto.
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Ako postupovať v prípade živelnej
škodovej udalosti?
Nepriaznivé daždivé počasie často spôsobuje škody cez porušené strešné krytiny či obvodový plášť
domu. Poškodenia v dôsledku búrok sa týkajú aj
častí strešných krytín, komínov či satelitných parabol. Škody na domoch, bytoch a zariadeniach
domácnosti následkom búrky kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.
Pre uhradenie škody na vozidle, napríklad po
krupobití, je potrebné mať uzatvorené havarijné
poistenie a v rámci neho riziko živlu, ktoré kryje aj
škody spôsobené krupobitím. Prípadne PZP s pripoistením živly.
Ak už ku škode prišlo, je potrebné konať rýchlo
a zdokumentovať ju, aby ste mali nárok na plnenie. „Ak vám zatopilo dom, pivnicu či garáž, mali
by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili
zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať.
K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis
poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia,
a je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“
radí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková.
Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či
domácnosti bezplatnú asistenčnú službu, ktorá by
v takomto prípade mala pomôcť. „Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy havarijného
stavu, ktorý spôsobila záplava. Dokáže pomôcť napríklad s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou, a v prípade

núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ pripomína S. Vlasková.
Pozor na staré poistky
Rozhodovať o počasí nie je možné, no pripraviť
sa na to, že scenáre tohto leta sa budú opakovať,
môže každý. Na Slovensku je však dlhodobým
problémom podľa poisťovní fakt, že mnoho ľudí
si neuvedomuje, ako vie živel poškodiť ich majetok
a poisteniu domácnosti či nehnuteľnosti stále nevenujú dosť pozornosti.
„Stále pripomíname, že problémom pri likvidácii škôd po povodniach či záplavách bývajú
veľmi staré poistné zmluvy, ktoré sú stanovené
na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú potom sklamaní, keď pri
poistnej udalosti nedostanú plnú sumu, ktorú
od poisťovne požadovali. Treba si uvedomiť, že
ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15 000 eur, dnes to môže byť 150 000 eur.
Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi
poistnými sumami veľkým problémom, napriek
značným škodám sa potom poistné plnenie kráti
pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“
hovorí S. Vlasková.
Keďže klimatické zmeny budú prinášať extrémne prejavy počasia aj do regiónov, ktoré od
nich boli doteraz ochránené, je dobré s tým počítať
a pripraviť sa na vývoj udalostí práve kvalitným
poistením.
„Zvlášť teraz, keď aj následkom klimatických
zmien prichádza k náhlym zmenám počasia, ktoré
vedia za krátky čas napáchať veľké škody, klientom odporúčame skontrolovať si staré zmluvy.
Následne zreálniť poistné sumy na základe ich
aktuálnej hodnoty. Nová
poistka im už garantuje,
že ak nám uviedli správn u roz l o h u n e h n u te ľ nosti, nedôjde k podpoisteniu,“ uzatvára Silvia
V l a s ková z p oi s ťov ne
UNIQA.
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KRYJE PZP AJ ŠKODU
SPÔSOBENÚ ZAPARKOVANÝM VOZIDLOM?
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
umožňuje náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prevádzkou motorového vozidla. Čo však v prípade,
ak škoda vznikne poruchou na zaparkovanom
vozidle? Je aj odstavené vozidlo na parkovisku
alebo v garáži stále v prevádzke? Vysvetlenie
k nejasnej situácii poskytol Súdny dvor EÚ.

S

údny dvor sa zaoberal prípadom,
keď sa vznietilo motorové vozidlo zaparkované v garáži, mimo
prevádzky na ceste viac ako 24 hodín. Príčinou vzniknutého požiaru
bol elektrický skrat vo vozidle. Požiar
spôsobil škodu na budove, v ktorej
bolo vozidlo zaparkované. Náhradu
vzniknutej škody uhradil poistiteľ
budovy, ten však následne podal žalobu na poisťovňu, v ktorej bolo poistené vznietené vozidlo. Požadoval,
aby mu bola vrátená náhrada škody,
ktorú vyplatil vlastníkovi budovy.
Všeobecné súdy v danom prípade
považovali za prevádzkovú udalosť aj
situáciu, keď začne horieť vozidlo dočasne zaparkované v súkromnej garáži. Ku škode však musí dôjsť z príčin,
ktoré majú pôvod vo vozidle a bez
zásahu tretích osôb.
Súdny dvor EÚ už v predchádzajúcom období vyjadril názor
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k poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Pod prevádzku vozidla
nezaraďoval len situácie v cestnej
premávke. Ide totiž o akékoľvek používanie vozidla, ktoré je v súlade
s jeho zvyčajnou funkciou dopravného prostriedku. Rozhodujúci nie je
ani charakter terénu či komunikácie,
na ktorej sa vozidlo nachádza, ani

skutočnosť, že sa vozidlo v čase nehody nepohybuje a je na parkovisku.
Pri posudzovaní škodovej udalosti nie je potrebné určovať, ktorá
súčiastka bola príčinou elektrického
skratu. Pri povinnom zmluvnom poistení sa vozidlo posudzuje vždy ako
jednotný celok.
Parkovanie a situácie, keď vozidlo
stojí bez pohybu, tak predstavujú prirodzené etapy používania dopravného
prostriedku – prevádzky motorového
vozidla. Uplatnenie náhrady škody z povinného zmluvného poistenia je teda
v danom prípade opodstatnené.
Tak znie verdikt rozhodnutia Súdneho
dvora EÚ z 20. júna 2019 medzi
dvoma španielskymi spoločnosťami Línea Directa Aseguradora, S. A.
a Segurcaixa, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros.
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Find New
Business
Opportunities
PE & VC Investors Conference in Prague

16th October 2019
Hotel Grandium
Don't miss 10% discount:
Enter promo code PRG19FIN
at www.0100conferences.com
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INVESTOVANIE · Podnikanie na burze je technicky najjednoduchšie podnikanie na svete

PODNIKANIE NA BURZE

JE TECHNICKY NAJJEDNODUCHŠIE
PODNIKANIE NA SVETE
Autor: Zuzana Mecková
Foto: archív Jiřího Mazura

Úspešný český podnikateľ a mentor, ktorý má za
sebou už 29 rokov podnikania. Jiří Mazur si prešiel
podnikateľskou cestou od stavebníctva, distribúcie
a poradenstva až po aktuálny online svet podnikania
na burze. V súčasnosti vlastní a vedie viaceré firmy,
ktoré sám vytvoril. Dnes podáva návod na to, ako sa
vzdelávať vo svete financií a uspieť v podnikaní na
burze. Okrem toho inšpiruje a motivuje na svojom
blogu k ceste k finančnej nezávislosti, približuje
úskalia, ako aj výhody online podnikania.

Žiadne oficiálne povolenie
Podnikáte na burze, k tomu vzdelávate ďalších ľudí, vytvorili ste
viaceré online programy pre podnikanie. Mohli by ste nám priblížiť, o čom je vlastne podnikanie
na burze?
Vývin burzy má za sebou už stovky až
tisíce rokov. V podstate ide o miesta,
kde sa vymieňajú rôzne komodity za
peniaze. Sú to aktíva, ako ropa, plyn,
zlato, poľnohospodárske komodity
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a veľa ďalších. Ceny všetkého, čo je
na trhu – komodít, akcií, mien – sa
stále vyvíjajú. Na jednej strane trhu
sú ľudia, ktorí chcú tieto aktíva predávať, a na druhej tí, ktorí ich chcú
nakupovať. Burza je ich sprostredkovateľom, ktorá si z toho berie určitý
podiel, všetci ostatní sú obchodníci.
Toto obchodovanie na burze však prešlo svojím vývinom a dnes fungujú na
burze najmä špekulanti, ktorí sa chcú
zviezť na cenovom vývoji najrôznejších

aktív. Na burze sa teda dá zarábať bez
ohľadu na to, či ceny aktív rastú, alebo
klesajú. Zarábajú na cenovom rozdiele,
nad ktorým špekulujú. Dnes je na burze viac ako 90 % ľudí, ktorí nechcú na
burze iba obchodovať, ale hlavne špekulovať. Okrem toho na burzu dnes
vstupujú investori. Keďže burzy sú
cenovými tvorcami všetkého, čo sa na
trhu reálne vyskytuje, dianie na burze
ovplyvňuje dynamiku svetového hospodárstva. Najväčšou burzou na svete
s menovými pármi je Forex.
September/Október 2019

Čo pre vás znamená obchodovanie na burze?
Podnikanie na burze beriem ako profesionálnu hru, nielen ako priestor
pre špekulácie, ale ako seriózne prostredie pre podnikanie s peniazmi. Je
to technicky a technologicky najjednoduchšie podnikanie na svete, keďže nepotrebujete žiadne oficiálne povolenie či živnostenský list. Je v tom
veľká sloboda. Stačia peniaze a vedieť,
čo s nimi urobiť. Najlepšia cesta je
absolvovať kurz, vzdelávať sa a byť
v kontakte s ľuďmi, ktorí to vedia.
Ako dlho obchodujete na burze?
V roku 2000 som si to vyskúšal prvýkrát. Bola to pre mňa nová výzva
a niekoľko rokov som sa učil základy
obchodovania na burze. Skúšal som si
tam rôzne stratégie a techniky, a postupne som sa do toho ponoril. Popri
tom som vtedy ešte klasicky podnikal.
S vážnymi peniazmi som začal obchodovať približne o tri-štyri roky neskôr.
Do vzdelávania ľudí ohľadom burzy
som sa pustil v roku 2005, keďže som
rád v kontakte s ľuďmi, a chcel som sa
v tomto odbore viac vyprofilovať. Tým,
že som učil ďalších, sám som sa mnoho
naučil a vyskúšal ďalšie systémy.

Je to technicky
a technologicky
najjednoduchšie
podnikanie na svete,
keďže nepotrebujete
žiadne oficiálne
povolenie či
živnostenský list.

Predpovedať ceny na burze je
ako predpovedať počasie
Ktoré komodity vám prinášajú
najväčší úspech?
Dnes je obrovská ponuka možností,
s čím sa dá obchodovať. Tak ako keď
človek vojde do supermarketu a má
na výber z niekoľkých regálov vína
rôznej kvality. Z toho množstva je
veľká štatistická možnosť, že ho neskôr vyleje do umývadla, pretože sa
jednoducho netrafí. My obchodujeme akciové indexy, ktoré združujú
niekoľko stoviek akcií v istom relatívnom čísle. Ďalej zlato, ropu, ktoré
sú indikátormi svetového sentimentu alebo nálady a rýchlo reagujú na
rôzne potreby trhu. Z menových
párov tie najlikvidnejšie, americký dolár s eurom a americký dolár
s jenom. Nemá zmysel zaoberať sa
jednotlivými akciami alebo exotickými menami a už vôbec nie českou
korunou.
Prečo práve akciové indexy, zlato,
ropa a menové páry?
Zistili sme, že je dobré obchodovať
so šiestimi až desiatimi aktívami,

ktoré zo všetkých najlepšie odrážajú, čo sa deje vo svetovej ekonomike. Musia byť veľmi likvidné, teda,
že sa dajú obchodovať neustále,
v ktorúkoľvek hodinu od pondelka
do piatka a sú cenovo predvídateľnejšie. S cenami na burze je to trochu ako s počasím, predpoveď na
niekoľko hodín dopredu je presnejšia ako predpoveď na mesiac. Preto
nemám rád dlhodobé špekulácie, je
to ako veštenie z kryštáľovej gule.
Kde bude ekonomika o mesiac alebo
o pol roka, nevie nikto.
Na akej platforme obchodujete?
Meny a akcie sa dajú obchodovať na
CFD Forex platformách, kde sa obchodujú zaisťovacie deriváty, ktoré
sa volajú „Contract for difference“
(v preklade Zmluva o cenovom rozdiele). Tu zarábam na kladnom cenovom rozdiele v čase od počiatočného
predaja po spätný nákup alebo opačne. Samozrejme, cenový rozdiel môže
byť i záporný. Potom existujú klasické
komoditné platformy pre obchodovanie s komoditami, ktoré však vyžadujú omnoho väčší kapitál a opatrnosť.
Určite to nie je pre začiatočníkov.
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Ako často za týždeň obchodujete
na burze?
V zásade si myslím, že pre efektívne
obchodovanie sú ideálne 2 až 3, maximálne 4 dni v týždni. Ako full-time
trader som sa tým zvykol zaoberať pár
hodín 3 až 4 dni v týždni. Momentálne
mám vytvorený systém burzových
signálov, na základe ktorých viem,
v akom čase a čo konkrétne je ideálne
zobchodovať. Popritom mi tím ľudí
spravuje moje účty podľa našich nastavených pravidiel, takže do toho zasahujem už oveľa menej. Všeobecne na
burze funguje nepriama úmera, čím
menej nad tým strávim času, tým väčšiu šancu mám zarobiť peniaze.
Jednoduchšie ako normálne
podnikanie
Je v skutočnosti ťažké sa na burzu dostať?
Je to veľmi jednoduché, prakticky
sa na burzu dostane každý. Otázkou
je, či človek vie, čo má na burze robiť. My máme platformu, kde sa dá
zadarmo stiahnuť demo účet, ktorý
je takmer rovnaký ako skutočný účet,
ale nepotrebujete tu žiadne peniaze
a pracujete s virtuálnym kapitálom.
V zásade je to priestor, kde sa dá učiť.
Nastáva tu najlepšia reality šou, akú
poznám. Začnete operovať na burze,
pritom sledujete trhy a správy zo sveta, vývoj grafov a zarábate virtuálne
peniaze. Pocit, že vaša špekulácia
bola správna a zarobili ste, aj keď len
virtuálne, je veľmi hodnotný. Tým
sa človek veľa naučí. Základné fungovanie burzy ľudia bežne pochopia
behom jedného mesiaca, ale v rámci
burzových cyklov to môže trvať i rok,
kým si prejdete rôznymi možnými
vývojmi. Určite je dobré časom dať
na burzu i reálne peniaze, pretože sú
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v tom odlišnosti, najmä psychika potom funguje inak.
S akými reálnymi peniazmi je
dobré na burze začať?
Na začiatku stačí kapitál pár tisíc eur
alebo mikro loty. Tak máte stále ambíciu učiť sa operovať na burze, nie zarábať peniaze. Pokiaľ sa tým chcete živiť,
je dobré mať kapitál niekoľko desiatok
tisíc alebo lepšie stovky tisíc eur a viac.
Druhá možnosť, ako zarábať na burze,
je naučiť sa na burze obchodovať a vedieť to dokázať. Následne púšťať do
hry kvalifikovaných investorov, ktorí majú peniaze. Tak je šanca zarobiť
pekné peniaze pre seba i pre investora
s riadením jeho zvereného kapitálu.
To je to, k čomu vediem svojich ľudí.
Sú aj systémy, ktoré púšťajú na burzu
investorov s menšími kapitálmi okolo
tisíc až dvetisíc eur. Tí však majú ambície zarobiť veľmi rýchlo, ale pritom
nadmerne riskujú. Finančná páka
spôsobí, že buď takto perfektne zarobia, alebo sa dostanú do veľkej straty. Veľkú úlohu v tomto hrajú ľudské
emócie. Investori s malým kapitálom
oveľa viac riskujú, sú viac emocionálne
ovplyvnení a ich racionálne správanie
ide bokom. Takto robia oveľa častejšie
nesprávne rozhodnutia. Výsledkom
toho je, že deväťdesiat percent investorov s malým kapitálom je stratových.
Čo bolo vaším hlavným podnetom, aby ste začali obchodovať
na burze?
Pred tým, ako som začal fungovať na
burze, som klasicky podnikal. Viedol
som v istom čase 100 zamestnancov.
V tejto forme podnikania potrebujete zháňať zákazky, viesť účtovníctvo, mať právnikov a poradcov, robiť
marketing... Kto podniká, tak to pozná. Peniaze sa zarábajú náročným

Najdôležitejšie na burze
je naučiť sa pracovať
so svojou mentalitou,
ambíciami, strachom a
eufóriou To je mnohokrát
oveľa náročnejšie ako
technicky porozumieť
fungovaniu na burze.

spôsobom, i keď je to lepšie ako chodiť do práce. Počas mojich začiatkov
podnikania na burze som si uvedomil,
že môžem pracovať s kapitálom na
burze, a pritom nemať starosť o zamestnancov, účtovníctvo, nemusím
vlastniť autá či sklady. Najdôležitejšie
na burze je naučiť sa pracovať so svojou mentalitou, ambíciami, strachom
a eufóriou. To je mnohokrát oveľa náročnejšie ako technicky porozumieť
fungovaniu na burze.
Kde alebo od koho ste sa to učili?
Som samouk. Keď som začínal v roku
2000, neexistovala takmer žiadna literatúra ani vzdelávacie portály. Na
začiatku som nad grafmi strávil celé
dni. Bohužiaľ, až časom som zistil, že
väčšina kníh, ktoré sa mi dostali pod
ruku, boli manipulácie. Písali ich ľudia,
ktorí sa snažili stiahnuť ľudí pre určitý
typ obchodovania na burze a na základe pohybu ich peňazí na nich zarábali. V mojom vzdelávaní bolo najviac
prospešné stýkanie sa s ľuďmi, ktorí
už reálne obchodovali. Postupom
času na základe našich úspechov i neúspechov sme dokázali odvodiť pravidlá nášho ziskového obchodovania
na burze, ktoré neustále vyvíjame.
September/Október 2019
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Investovanie na burze nie je
pre každého
Koľko dokážete priemerne zarobiť ročne ako full-time trader?
Po mojich niekoľkých pokusoch, ktoré mi dali skúsenosť, ako efektívne
obchodovať na burze a učiť sa, ako
zaobchádzať so svojou hlavou, som
zistil, že je dobré mať nižšie ambície
na zisk. Niekoľkokrát sa mi podarilo
dosiahnuť i stopercentné zhodnotenie, no ak chcete prilákať cudzí kapitál od investorov, bude to problém,
pretože týmto vysokým ambíciám
nebudú veriť. Nehovoriac o tom, že
pri vysokých ambíciách a zhodnocovaní je obrovské riziko nielen mojich,
ale aj ich peňazí. So zverenými peniazmi investorov som nemal ambície zarábať 100 % ročne. Klienti by
boli nadšení, ak by sa obchod podaril, ale v opačnom prípade pri 100 %
strate by mi určite nepoďakovali. Ak
si ako profesionálny trader zvolím
stratégiu zhodnotiť zverené peniaze
od investora o 20 až 40 % ročne, čo
sú nádherné peniaze, mojou úlohou
bude zhodnotiť svoj účet o 2 až 3 %
mesačne. S využitím našej mobilnej
aplikácie burzových signálov a mojich znalostí na trhu mi stačí desať
hodín mesačne a zarobím slušne ako
podnikateľ i oveľa viac peňazí.
Postupne ste vytvorili program
vzdelávania pre tých, ktorí chcú
byť na burze úspešní. Ako to
vzdelávanie prebieha?
Na začiatku v rokoch 2005 až 2007
som učil ľudí obchodovať na derivátovej burze. Vzdelávanie prebiehalo
formou osobných stretnutí a čiastočne online. Týmito kurzmi prešlo
doposiaľ vyše tisíc ľudí. Na živých
stretnutiach sme riešili, čo na burze

funguje a čo nefunguje. V roku 2007
sme prišli na to, že dokážeme s 80
až 90 % pravdepodobnosťou dopredu identifikovať situácie, ktoré vedú
k zisku, a ako vedieť riadiť riziko. To
nás doviedlo k vytvoreniu prvej verzie mobilnej aplikácie, ktorá zasiela
burzové signály na obchodovanie.
Zasiela ich náš tím burzových analytikov klientom v danom okamihu do
celého sveta. Tím sa pravidelne obmieňa na základe úspešnosti jednotlivcov v tréningových signáloch, čím
sa zabezpečuje jeho stála úspešnosť.
Dnes dokážeme identifikovať 90 %
situácií, ktoré vedú k zisku. Na našich webových stránkach pravidelne
zverejňujeme všetky naše výsledky.
Tí, ktorým príde daný signál cez mobilnú aplikáciu, však musia vedieť, čo
s ním urobiť a ako ho zobchodovať.
To vzdelávanie dopĺňajú moje kurzy
Podnikáme a hrajeme si na burze.
Okrem toho vytvárame expertný
tím, v ktorom je momentálne okolo
40 ľudí. Títo obchodujú na burze už
profesionálne.
Je investovanie na burze pre
každého?
Nie je. Myslím si, že na samotné
podnikanie má talent a predpoklady
asi 20 % populácie, čo je dané geneticky, mentálnym nastavením či
motiváciou. Človek musí mať určité
predpoklady, aby mal šancu uspieť, aj
keby technicky vedel, ako na to. Na
burze je to podobné. Úspech spočíva
v schopnosti stanoviť si primeraný
rizikový kapitál, v schopnosti držať
disciplínu a emócie a jasný zámer,
ako naložiť s kapitálom a rizikom.
Na burze uspejú ľudia, ktorí prepoja
podnikateľskú náturu s mentalitou
špekulanta. Je potrebné tieto dve
osobnosti prepojiť. Pre burzu majú

Pre burzu
majú predpoklady
maximálne
4 % populácie.
Vyskúšať si to však
môže každý.

predpoklady maximálne 4 % populácie. Vyskúšať si to však môže každý.
Poradili by ste nováčikom na burze, ktoré najdôležitejšie pravidlá
treba dodržiavať, ak chcú byť na
burze úspešní?
Ako prvé mať pod kontrolou emócie,
obchodovať, keď som v pohode, nie
keď som pod stresom a pod vidinou,
že musím zarobiť veľké peniaze. Je
jednoduché stiahnuť si demo účet,
nastaviť si výšku kapitálu, ktorá
zodpovedá mentalite daného človeka. Naučiť sa vnímať, čo je technická
a fundamentálna analýza a pochopiť,
že všetko, čo na burze vytvára cenové pohyby, je sentiment alebo nálady
na trhu. Vybrať si štyri až šesť aktív
na obchodovanie, ktorým rozumejú.
Obchodovať v správnych časových
intervaloch a učiť sa obchodovať
s nízkym rizikom. Stanoviť si jedny pravidlá, ktorých sa budú držať.
Nepreskakovať z jedného na druhé,
lebo to človeka iba zmätie. Ak chce
človek na burze začať vážne podnikať, musí investovať v prvom rade
do vzdelania. Je to okrem iného doplnenie finančného vzdelania, ktoré
v škole nedostanete. Cena vzdelania
je však minimálna oproti tomu, aké
peniaze následne človek do podnikania na burze dá.
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NAJBOHATŠÍ
REALITNÍ MAGNÁTI
SÚ Z ÁZIE,

NAJVIAC ICH JE V USA
Autor: Marek Mittaš

Nehnuteľnosti patria dlhodobo
k dobrým investičným
príležitostiam. Nie sú to len
dôchodkové fondy a investičné
skupiny, ktoré v nich vidia
príležitosť na dlhodobé
zhodnotenie financií. Reality
vyniesli na svetlo sveta aj
jednotlivcov, ktorí si rozhodne
nekupujú nehnuteľnosti na to,
aby v nich bývali.

R

ealitní magnáti už dlhodobo bodujú v rebríčku magazínu Forbes ako najbohatší muži
planéty. Aj to je dôkaz o tom, že nehnuteľnosti stále zarábajú a rastie aj počet miliardárov.
Napríklad v roku 2016 bolo vo svete 184 miliardárov podnikajúcich s realitami a v roku 2019
Forbes odhaduje toto číslo na 200. Väčšina
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miliardárov pochádza z Číny, Hongkongu, Indie
a Singapuru. USA sa však vzhľadom na počet
obyvateľov a miliardárov, ktorých stvorili reality, stali krajinou s najvyšším počtom realitných
magnátov na svete.

Foto: Wikipedia / Tksteven

Lee Shau-kee
Tento pán má 91 rokov a v súčasnosti je jedným
z najbohatších ľudí na svete, ktorého záujmom sú
výsostne reality. Lee Shau-kee sa narodil v roku
1928 v čínskom meste Foshan. Vrhol sa na podnikanie s nehnuteľnosťami, ktoré mu vyniesli rozprávkový majetok. Do jeho portfólia patria najmä
nehnuteľnosti pod značkou Miramar Hotel and
Investment, a čistá hodnota jeho majetku je približne 24,8 miliardy dolárov.
September/Október 2019
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Foto: Flickr / Fortune Live Media

Wang Jianlin
Ďalší Číňan, ktorý v 64 rokoch púta pozornosť
svojimi 24,2 miliardami dolárov. Vyniesli ho na
pomyselné druhé miesto v rebríčku najznámejších
miliardárov sveta nehnuteľností. Wang Jianlin sa
narodil v roku 1954 v čínskom meste Mianyang,
vyštudoval Liaoning University a je zakladateľom
najväčšej realitnej spoločnosti v Číne Dalian Wanda
Group. Je činný po celom svete, v roku 2014 získal
pozemok v Beverly Hills na vybudovanie komplexu bývania, zábavy, hotelov a luxusného života,
zároveň oznámil plány na výstavbu najväčších filmových štúdií v Číne Oriental Movie Metropolis.
V januári 2015 odkúpil napríklad aj 20 % podiel
v španielskom futbalovom klube Atlético Madrid.

Foto: Shutterstock

Donald Leroy Bren
Pravoverný Američan, ktorý sa narodil v roku 1932
v Los Angeles v Kalifornii. Ide o miliardára, ktorý
sa síce zaujíma o množstvo investičných príležitostí, ale najväčší kapitál získal práve prostredníctvom
realitného trhu. Je absolventom obchodnej fakulty
University of Washington a v súčasnosti zakladateľom a jediným akcionárom realitnej spoločnosti
Irvine Company. Donald Leroy Bren je v súčasnosti
považovaný za najbohatšieho Američana podnikajúceho v oblasti nehnuteľností. Jeho majetok je
odhadnutý na 16,4 miliardy.

Foto: The Reuben Foundation

Foto: Wikipedia / Exploringlife

Thomas Kwok Ping-kwong
O tom, že Čína je dnes krajina síce komunistická, ale
kapitalisticky zmýšľajúca, svedčí aj to, že tretí najbohatší realitný magnát pochádza takisto z východnej
Ázie. Vďaka svojmu ňuchu na dobré investičné príležitosti v realitách sa vypracoval na jedného z najbohatších mužov sveta. Thomas Kwok sa narodil v roku 1951
v Macau a momentálne prevádzkuje jednu z najväčších
realitných spoločností v Hongkongu. Majetok, ktorý
má investovaný v nehnuteľnostiach, predstavuje 17
miliárd dolárov a odhaduje sa, že vďaka rozvoju Číny
porastie, aj keby už do konca života nerobil vôbec nič.

David Reuben a Simon Reuben
Bratské magnátske duo z Británie, ktoré sa narodilo pred vyše 70 rokmi v indickom Mumbaii
židovske j rodine. V má ji 2019 boli bratia
Reubenovci pomenovaní ako druhá najbohatšia
rodina v Spojenom kráľovstve. Okrem nehnuteľností sú populárni aj vďaka mnohým filantropickým aktivitám po celom svete. Kombinované
bohatstvo bratov sa odhaduje na viac ako 16
miliárd dolárov. Patria im najznámejšie londýnske budovy na dobrých adresách. Do portfólia
bratov tak patrí Millbank Tower, Carlton House,
Market Towers, London Primark na Oxford Street,
vo vlastníctve majú aj letiská v Londýne Oxford
a London Heliport.
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AKCIOVÉ TRHY V ROZKVETE,
ZLATO JE NAJVYŠŠIE ZA
POSLEDNÝCH 6 ROKOV
Autor: Marek Šimo

Grafy najvýznamnejších svetových akciových
a komoditných aktív ukazujú, že akciové trhy
sú stále v rozkvete. Podľa ceny aktív kríza
neprichádza, čo prináša investorom vyššie
a vyššie zhodnotenie. Čo môžeme očakávať
v druhej polovici roka 2019 a aké udalosti
by mohli pohyb na trhoch ovplyvniť?
S & P 500 od začiatku roka
rastie
Barometrom akciového trhu je už tradične americký akciový index, ktorý
v sebe zahŕňa 500 najväčších amerických firiem – S & P 500. Od začiatku
tohto roka zaznamenal index prudký rast, ktorý bol korigovaný dvoma
miernymi poklesmi. Oba poklesy
však boli v priebehu rýchleho času
vymazané.
Aktuálne je najvyššou métou hranica 3 000 bodov. Cena túto hranicu už
prekročila v priebehu leta, no išlo o veľmi pevnú hranicu. Septembrový návrat investorov z dovoleniek by mohol
znamenať opätovné prekonanie tejto
hranice a ďalší rast. Na vývoj akcií do
konca roka budú mať vplyv najmä zasadnutia FED-u ohľadom prípadného
ďalšieho zníženia úrokových sadzieb.
68

Na európskych akciových trhoch je
vývoj podobný, ale o niečo viac kolísavý. Krátkodobé prepady sú v Európe
častejšie ako v USA. Ku koncu aktuálneho roka bude najmä zaujímavé
sledovať vývoj na britskom akciovom
indexe. V prípade neriadeného vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie
by tento akciový index mohol zaznamenať masívny prepad.
Ropa, zlato a kukurica
Cena benzínu v priebehu leta mierne poklesla, a to je znakom toho, že
aj cena ropy sa dostáva počas leta na
nižšie úrovne. Od začiatku roka nenastali v cene ropy výrazné zmeny. Tá
sa pohybuje prevažne v rozmedzí 50
až 65 dolárov za barel. Z krajín vyvážajúcich ropu aktuálne neprúdia žiadne významnejšie správy a do konca

roka 2019 sa tak neočakávajú pri cene
ropy podstatné zmeny.
Zlato je jedným z najpozitívnejších
prekvapení. Od začiatku roka vzrástla
jeho cena o viac ako 200 dolárov za
uncu zlata, a dostalo sa tak na svoje
maximum za posledných šesť rokov.
Zlato je vo všeobecnosti preferované
z dôvodu bezpečia, pretože v prípade krízy a neistoty na trhu poskytne
vždy bezpečný prístav. Cena zlata
bude pravdepodobne rásť, až kým sa
na trhu neobjaví aktívum, ktoré túto
štafetu preberie.
Komodity sú všeobecne sezónne
plodiny, aj preto majú často štandardný vývoj počas roka. Napríklad
kukurica počas posledných piatich
rokov zaznamenala vždy na začiatku a v strede roka významnejší rast.
Výnimkou nie je ani rok 2019. Od
mája začala cena kukurice prudko rásť
na tohtoročné maximum 195 dolárov
za metrickú tonu. Oproti maximálnym hodnotám z rovnakého obdobia
v roku 2012 (333 dolárov za metrickú
tonu) je veľmi ďaleko. V auguste už
cena kukurice naspäť prudko klesla.
V prípade skorého vstupu do trendového pohybu je možné aj na menej
známych komoditách zobchodovať
zaujímavé zisky.
September/Október 2019
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RÓBERT KOPÁL:

NEPANIKÁRTE PRI POKLESE TRHOV, VĎAKA
ĽUDSKÉMU POKROKU BUDÚ DLHODOBO RÁSŤ
Autor: Ján Beracka
Foto: archív Róberta Kopála

Slováci investujú málo, hoci príležitostí
majú dostatok. Ak sa predsa len odhodlajú
investovať, často nevhodne. Investujú
všetky peniaze, ktoré majú k dispozícii,
a pri prvom poklese trhu panikária. Podľa
Róberta Kopála, riaditeľa Asociácie
obchodníkov s cennými papiermi (AOCP),
by sa Slováci mali inšpirovať rozprávkou
O troch grošoch. Jeden vracať, z druhého žiť
v súčasnosti a tretí odkladať do budúcnosti.
Odkladať by si ho však mali rozumne.
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Slováci nielenže šetria málo, ale ešte aj
nevhodne

menej, pretože hodnota peňazí medzičasom z dôvodu rastu cien klesla.

Ako Slováci využívajú investičné príležitosti?
Slováci rozhodne nevyužívajú investičné príležitosti v miere, ktorá by bola žiaduca. Takmer 70 %
prostriedkov majú Slováci na terminovaných alebo bežných účtoch v bankách. A takto uložené
financie nie je možné považovať za investovanie,
pretože tieto im nikdy neprinesú reálne zhodnotenie. Je to ako keby tieto peniaze vložili do truhlice, a tú zakopali hlboko do zeme. Keď si po čase
prídu túto truhlicu s peniazmi vybrať, tak v nej
nájdu len to, čo si tam uložili, ba dokonca ešte

Do čoho teda investujú najčastejšie?
Slováci investujú v podstate len v rámci druhého
dôchodkového piliera, no aj tam väčšina z nich
šetrí len v takzvaných garantovaných fondoch, čo
vzhľadom na ich investičný horizont nie je optimálne. Investícií, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú stabilne najlepšie reálne zhodnotenie úspor,
je veľmi málo, a to je škoda. Dá sa povedať, že
Slováci nielenže šetria málo, ale ešte aj nevhodne.
Reálne zhodnotenie prinášajú investície napríklad
do akciových fondov.
September/Október 2019

Okrem spomínaných dôchodkových pilierov
existuje aj takzvaný štvrtý pilier. Čo to je?
Ako štvrtý pilier môžeme označiť všetky tie nástroje, ktoré nezvýhodňuje štát, a občanom slúžia na
dlhodobé odkladanie peňazí mimo druhého a tretieho piliera. Sú to všetky typy sporenia v bankách,
v správcovských spoločnostiach, vo fondoch či
u obchodníkov s cennými papiermi. Patrí sem napríklad aj sporenie v poisťovniach cez investičné životné poistenie. Všetky tieto produkty dohromady
tvoria štvrtý pilier.
Ako by sa mal investične správať človek, ktorý
pracuje?
Mal by sa správať tak, ako v rozprávke O troch grošoch. Prvý groš, ktorý mi berie štát zo mzdy formou daní a odvodov, je grošom, ktorý sčasti slúži
na dôchodok pre našich rodičov. Čiže je to groš,
ktorým splácame náš dlh voči nim. Z druhého groša žijeme tu a teraz. No a tretí groš by sme mali odložiť na svoju budúcnosť. Šetrenie si na svoj vlastný
dôchodok v čase, keď pracujeme, je dôležité najmä
preto, aby sme raz na dôchodku neboli odkázaní
len na takzvanú medzigeneračnú solidaritu. Teda
na to, čo nám pošle štát ako dôchodok z prvého
piliera.
Na bežnom účte v banke znehodnocuje
peniaze inflácia
Nie je to problém, keď Slováci len ťažko vytvárajú úspory?
Vo všeobecnosti sa Slováci domnievajú, že zarábajú
málo a že z týchto nízkych zárobkov nie sú schopní ešte aj šetriť. Pravda je však taká, že sú krajiny, kde sú mzdy ešte nižšie ako u nás, a napriek
tomu ich obyvatelia dokážu šetriť viac. Napríklad
Česi, ktorí zarábajú viac ako Slováci, minú na kúpu
auta v priemere o 900 eur menej ako Slováci. Čísla
o zadlženosti a finančných úsporách obyvateľstva
v jednotlivých krajinách EÚ radia Slovákov k najzadlženejším s najnižšími finančnými úsporami na
obyvateľa. To nie je dobrá vizitka nášho finančného zdravia. A to žijeme aktuálne v dobrých ekonomických časoch.

Čo by sme teda mali robiť?
Prvým krokom je nastaviť si zdravú finančnú životosprávu, kde základným pravidlom je dokázať z mesačnej výplaty niečo odložiť, teda ušetriť.
Dlhodobo si treba odkladať desať až pätnásť percent príjmu. Svoju spotrebu by si mal teda každý človek nastaviť tak, aby dokázal tieto úspory
dlhodobo tvoriť. V druhom kroku je potrebné sa
rozhodnúť, kam tieto peniaze vložiť. Ak končia
v banke na účte, to ani náhodou nie je rozumné. Na
bežných účtoch sa peniaze infláciou znehodnocujú.
Treba ich teda vkladať do produktov, ktoré prinášajú reálne zhodnotenie, a to je investovanie.
Ak človek zarábajúci priemernú mzdu dokáže
odložiť do 200 eur, čo má s nimi urobiť, ak má
30 rokov a do dôchodku mu teda ostáva viac
ako 30 rokov?
Samozrejme, nie všetko z ušetrených 200 eur ide
na dôchodok. Takmer každý z nás potrebuje mať
železnú rezervu. Tú je dobré mať poruke napríklad
na bankovom účte. Tiež je vhodné, aby väčšina
z nás mala pokryté viaceré riziká, či už majetkové,
alebo životné. Takže je potrebné platiť si poistenie. Samozrejme, prakticky každý z nás by si mal
šetriť aj na dôchodok nad rámec prvého a druhého dôchodkového piliera. Takéto šetrenie by malo
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byť dlhodobé. V praxi to znamená, že by sme mali
šetriť desiatky rokov. Zároveň by sme tieto peniaze
mali vkladať do finančných produktov, ktoré sú na
to najvhodnejšie. Sú to napríklad rôzne investičné
schémy alebo akciové fondy, podielové fondy, prípadne indexové ETF.
Padajúce trhy sú požehnaním
V súčasnosti sa pravdepodobne ekonomika
nachádza na konci dlhšieho obdobia hospodárskeho rastu a môže prísť pokles. Mal by
to človek, ktorý sa chystá investovať, v súčasnosti nejako zohľadniť?
Ak som človek v produktívnom veku a nechystám
sa do dôchodku v krátkom čase, tak pre mňa je
koniec konjunktúry veľmi dobrou správou. Ľudia
často robia obrovskú chybu, že keď sa trhy dostanú do recesie, okamžite sa snažia predávať.
Padajúce trhy sú pritom pre nich požehnaním. To
však súvisí s finančnou gramotnosťou. Ľudia by
mali vedieť, že pokles trhu ich nemusí trápiť a je
pre nich dobré, ak trhy padajú v čase, keď nakupujú. Ľudia by nemali panikáriť a mali by si skôr
hovoriť, že prichádza čas, keď za rovnakú sumu
peňazí nakúpia viac aktív, napríklad viac akcií. Až
keď sa blíži dôchodkový vek, je čas zamýšľať sa
nad predajom a znižovať riziko náhleho poklesu.
Každý človek by sa mal správať podľa toho, v akej
fáze života je.

Takmer 70 % prostriedkov majú
Slováci na terminovaných alebo
bežných účtoch v bankách. Takto
uložené financie nie je možné
považovať za investovanie,
pretože im nikdy neprinesú
reálne zhodnotenie.
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To už hovoríme o situácii, keď trhy padajú.
Mnohí sa však boja, že nakupujú tesne pred
pádom...
Vieme, že príde recesia, netušíme však, či to bude
o rok, o dva, prípadne o tri. To, čo robia centrálne
banky, je, že len predlžujú cyklus hospodárskeho
rastu a nikto nevie, ako dlho ho ešte dokážu predlžovať. Investorom teda neodporúčam sledovať
novinové titulky a čakať, pretože môžu premeškať nejakú zaujímavú príležitosť. Vyčkávať a časovať nákupy nie je podľa mňa rozumná stratégia.
Rozumnejšie je pravidelne investovať s tým, že investor nerieši, či by nebolo lepšie ešte tri roky počkať a potom kupovať lacnejšie. Každý, kto investuje
pravidelne, kupuje v istom momente drahšie, inokedy zase lacnejšie. Časovanie môže znamenať, že
investor bude čakať napríklad pridlho.
Akciové trhy dlhodobo rastú. Dá sa tento rast
považovať za nekonečný? Čo za ním stojí?
Vysvetlenie, prečo je trend z dlhodobého hľadiska
stále rastúci, je podľa mňa v tom, že my ako ľudia
sa neustále posúvame vpred vďaka technológiám
a inováciám. Za akciovými trhmi, ktoré tvoria konkrétne spoločnosti, nie je nič iné, iba náš ľudský
um a potenciál posúvať veci dopredu. Prichádzajú
nové produkty, efektívnejšie postupy. Ak je pravdou, že toto je hnacím motorom permanentného
rastu, potom verím tomu, že to tak bude stále, až
do konca existencie ľudstva.
S pádmi akciových trhov však počítať určite
musíme...
Samozrejme, že korekcie prídu. Dokonca recesie
prinesú aj výraznejšiu volatilitu, respektíve zmenu
trendu z rastúceho na klesajúci. No po každej recesii vždy príde oživenie a rast. S kolísaním kurzov
je jednoducho potrebné pri investovaní počítať.
Som však presvedčený, že žiadna recesia nebude
trvať desiatky rokov, preto je dobré investovať dlhodobo a pravidelne. Ľudský potenciál, schopnosť
robiť veci efektívnejšie, lepšie, inovatívnejšie je
predpokladom, že investovanie do akcií bolo, je
a aj vždy bude z dlhodobého pohľadu tou najlepšou investíciou prinášajúcou investorom najlepšie
zhodnotenie.
September/Október 2019
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Investovanie ako práca na poli
Dá sa za investičnú príležitosť považovať aj
klimatická zmena? Čo ak namiesto inovácie
a posunu vpred budeme musieť zachraňovať
životné prostredie?
Verím, že ľudstvo nájde spôsob, ako sa vyrovnať
s tým, že nám niečo prestalo fungovať. O tom, že
fosílne palivá nie sú obnoviteľný zdroj vieme už
desiatky rokov, a správame sa tak, akoby boli tieto zásoby nevyčerpateľné. To môže rast akciových
trhov minimálne spomaliť a na krátke obdobie
aj zastaviť. Môžu to byť roky. Myslím si však, že
dostatočne včas si uvedomíme zodpovednosť za
zachovanie našej planéty aj pre budúce generácie.
Budeme musieť nájsť cestu, ako zabezpečiť trvalo
udržateľný ekonomický rozvoj, ktorý bude k našej
planéte podstatne šetrnejší. Už teraz si začíname
postupne uvedomovať negatívne dôsledky našej
činnosti, najmä vzhľadom na negatívne vplyvy,
ktoré prináša globálne otepľovanie. Faktom je, že
ľudstvo bolo často nútené hľadať racionálne riešenia, až keď vyčerpalo tie ostatné.
Aj keby prišiel významnejší výkyv, tak akciové trhy majú potenciál neustále rásť?
Presne tak, som o tom presvedčený. Dokonca tie
jednotlivé výkyvy vnímam skôr ako príležitosť
a nie ako hrozbu. Hrozba je to až vtedy, keď sa budem blížiť k dôchodku a budem sa snažiť urobiť
moje portfólio cenných papierov istým spôsobom
imúnne. Urobím teda opatrenie, aby som nemal
všetko v akciách. Nepredám všetko hneď, lebo
úspory neminiem v prvý deň dôchodku, ale budem
sa snažiť minimalizovať riziko.
Investovanie prirovnávate k práci na poli.
Prečo?
Ľudia, ktorí sú mladí alebo v strednom veku života
a pracujú, v podstate ešte len zasievajú. Ak to robia rozumne, tak časť svojich zŕn si nechajú v mechu, teda v banke na účte, no časť zasejú a budú
očakávať, že z úrody budú žiť v dôchodku. Keď
doma zasejete zrno, nezačnete ho v zime vykopávať iba preto, že vám sused povedal, že jemu to
zrno v zemi hnije. Úrodu pôjdete zbierať až vtedy,

Budeme musieť nájsť cestu,
ako zabezpečiť trvalo udržateľný
ekonomický rozvoj, ktorý
bude k našej planéte
podstatne šetrnejší.

keď ju potrebujete. To sa presne deje s našimi peniazmi. Ľudia si aj niečo odložia, no keď začnú
akciové trhy padať, je dôležité nepanikáriť. Ľudia,
ktorí dali do fondov všetko, urobili chybu hneď na
začiatku, pretože nemysleli na to, že budú potrebovať peniaze na bežný život. Tí, ktorí odložili len
časť, ktorú aktuálne nepotrebujú, nebudú pri páde
akciových trhov v panike vyberať peniaze. Tu už
hovoríme o určitej finančnej gramotnosti a základných zásadách investovania, ktoré keď budú ľudia
dodržiavať, bude pre nich investovanie omnoho
bezpečnejšie.
Ako vyzerá správne zvolená stratégia stiahnutia sa z trhu?
Povedzme, že sa blíži dôchodkový vek. Investor
v takej situácii potrebuje dosiahnuť to, aby sa
zachovávala hodnota jeho aktív. V prvom rade si
musí stanoviť, koľko peňazí chce čerpať v prvých
rokoch. Je totiž jasné, že všetky svoje prostriedky
nevyčerpá hneď s nástupom na dôchodok. Časť
prostriedkov sa teda môže ďalej zhodnocovať
v menej rizikových aktívach. Z čisto akciových
fondov sa dá postupne prejsť do zmiešaných, dlhopisových či peňažných fondov. Ak by investor
presunul v prvý deň dôchodku všetky prostriedky zo svojich fondov na bežný účet, tiež by urobil
chybu. Na dôchodku môže stráviť desaťročia, a za
ten čas by mu inflácia peniaze na bežnom účte
veľmi znehodnotila. Existujú rôzne investičné
stratégie, ktoré sa venujú tomu, ako tieto úpravy
uskutočniť.
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SVETOVÝ SÚBOJ
DLHODOBO VYHRÁVAJÚ AMERICKÉ
A BRITSKÉ UNIVERZITY
Autor: Jakub Zibura
Foto: Shutterstock

V tvrdej konkurencii uspejú len najlepší. Súperenie medzi vzdelávacími
inštitúciami je v mnohých aspektoch totožné s hospodárskou
súťažou medzi konkurenčnými podnikmi. Svetový súboj podľa troch
najznámejších rebríčkov ARWU (Šanghajský rebríček), QS World
University Rankings a Times Higher Education World University
Rankings dlhodobo ovládajú americké a britské univerzity.

R

ebríček QS World University
Rankings siedmy rok za sebou
vyhral Massachusettský inštitút
technológie. Autori rebríčka posudzujú viac ako 4 000 univerzít
a zaradia doň tisícku najlepších na
svete. Hodnotia reputáciu medzi
akademikmi a zamestnávateľmi, počet študentov a učiteľov, pomer zahraničných študentov a učiteľov či
počet citácií.
Do rebríčka najlepších univerzít
sa pravidelne dostávajú aj tri slovenské vysoké školy – Univerzita
Komenského v Bratislave, Slovenská
technická univerzita v Bratislave
a Technická univerzita v Košiciach.
V aktuálnom vydaní sa umiestnili
v ôsmej, respektíve deviatej až desiatej stovke.
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1. Massachusettský inštitút
technológie (MIT)
V čase svojho založenia (rok 1861)
bol neveľkou komunitou zručných
vynálezcov a milovníkov vedy s ambíciou urobiť svet lepším. Dnes majú
jeho fakulty okolo 1 000 pedagógov, z ktorých viacerí sú držiteľmi

Pulitzerovej ceny a Guggenheimovho
štipendia. Počet študentov presahuje
11 000. Medzi primárne sféry výskumu na MIT patria umelá inteligencia,
adaptácia na meniacu sa klímu, liečba AIDS, rakoviny a zmiernenie biedy vo svete. Je rozdelený na päť škôl.
Pýši sa jedným z najvšestrannejších
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športových programov na svete
a úspechmi na poli tridsiatich troch
športových odvetví. Akademická
pôda hostí 12 múzeí a galérií. Pri
každoročnom výnose 1,9 bilióna dolárov MIT uviedla na trh vyše 30 000
aktívnych firiem a vytvorila 4,6 milióna pracovných miest.
2. Stanfordská univerzita
V roku 1885 kalifornský senátor
Leland Stanford s manželkou Jane na
rodinnej farme založili univerzitu, na
ktorej sa bez ohľadu na majetkové pomery a vierovyznanie spoločne vzdelávali muži i ženy. Akademická obec
má v súčasnosti 2 240 pedagógov,
z toho 17 laureátov Nobelovej ceny.
Počet študentov je 16 520. Univerzita
je zameraná na štúdium humanitných,
sociálnych a exaktných vied, technológií a strojárstva. Je rozdelená na 18
medziodborových výskumných inštitútov a 7 škôl. Pre úspešnosť firiem,
založených absolventmi Stanfordu, sa
univerzita stala známou ako továreň
na miliardárov.
3. Harvardská univerzita
Vznikla v roku 1636 v období turbulentných vzťahov medzi pôvodnými obyvateľmi amerického kontinentu a európskymi kolonistami.
Sídli v meste Cambridge v štáte
Massachusetts. Akademickú obec

tvorí 2 400 pedagógov. Univerzitu
navštevuje približne 22 000 študentov. Zameriava sa na štúdium
podnikania, pedagogiky, dentálnej
medicíny, teológie, humanitných
a exaktných vied, dizajnu, strojárstva,
všeobecnej medicíny a práva. V areáli
sa nachádza tiež Radcliffov inštitút
pre postgraduálne štúdiá, dve divadlá,
päť múzeí a najrozsiahlejšia akademická knižnica na svete.
Aj vo štvrtom storočí svojej existencie zostáva Harvard centrom akademickej elity. Až 60 % študentov
vďačí za prítomnosť na jeho pôde
štedrým finančným príspevkom.
Štúdium na Harvarde absolvovalo
8 amerických prezidentov, viac ako
60 miliardárov, držitelia Pulitzerovej
a Nobelovej ceny a osobnosti svetovej kinematografie.
4. Oxford
Univerzita v Oxforde je najstaršou
univerzitou v anglicky hovoriacom
svete. Dátum jej vzniku však nie je
známy. Predpokladá sa, že výučba začala prebiehať už v 11. storočí.
Takmer 1 800 pedagógov poskytuje
vzdelanie vyše 22 000 študentom.
Univerzita sa špecializuje na výučbu
humanitných vied, exaktných vied,
medicíny a sociálnych vied. V medicínskom odbore jej patrí svetové
prvenstvo. Pozostáva zo 44 kolégií,

z ktorých každé má vlastnú administratívu. Disponuje najrozsiahlejším
knižničným systémom v Spojenom
kráľovstve. Preslávila sa každoročným súperením s univerzitou
v Cambridgei vo veslárskych pretekoch na rieke Temža.
5. ETH Zürich – Švajčiarsky
federálny inštitút
technológie
Jediná vysoká škola TOP 10 rebríčka
QS World University Rankings, ktorá nesídli v USA alebo Veľkej Británii.
Vznikla v roku 1855 pod názvom
Švajčiarska federálna polytechnická
škola ako centrum inovácie a poznania. Združuje vyše 6 400 pedagógov
a 18 000 študentov. Má 16 oddelení
zameraných na akademické teoreticko-praktické vzdelávanie a vedecký
výskum v oblasti inžinierstva, architektúry, chémie a fyziky. Absolvovalo
ho viac ako 20 laureátov Nobelovej
ceny. Od roku 1880 sa tam v sprievode živého orchestra a osobností
domácej hudobnej scény každoročne
koná Ples polytechnikov. Je tiež dejiskom najväčšieho športového podujatia švajčiarskych univerzít – štafetový beh SOLA na vzdialenosť 116,1
km. Študenti ETH absolvujú 2-krát
viac prednášok a seminárov ako na
ostatných švajčiarskych vysokých
školách.
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MÓDA AKO ÚČELNÝ
PRACOVNÝ PROSTRIEDOK
Autor: Adela Jasenovcová, agentúra Kremsa, redakcia FR
Foto: Milan Maršalka

Mnohí si to stále nepripúšťajú, ale oblečením a svojím zovňajškom
komunikujeme svoj postoj nielen k móde, ale aj to, ako sme pripravení,
dôslední, napríklad i kreatívni, alebo konzervatívni... Oblečenie
môže byť vyjadrením vlastného sebavedomia, ale aj prejavom úcty
k obchodnému partnerovi. Je to skrátka účelný a plnohodnotný pracovný
nástroj. Je potrebné ho len správne použiť.Na stretnutie Streetmeet
Work & Fashion, ktorý organizovala agentúra Kremsa, boli pozvaní ľudia
z biznisu a politiky, ktorých povolanie núti vyrovnať sa s otázkou výzoru
a upraveného zovňajšku. Na terase príjemného podniku v Eurovei sa pri
káve a nealku ochotne podelili o svoje osobné skúsenosti a názory. Medzi
pozvanými bola aj naša šéfredaktorka Jana Schochmann.
JANA SCHOCHMANN
Šéfredaktorka a riaditeľka časopisu
Financial Report
V oblasti žurnalistiky a PR pôsobí viac
ako 15 rokov. Pred ôsmimi rokmi rozbehla a následne viedla finančný časopis Next Future. Dnes riadi vlastný ekonomický a finančný časopis Financial
Report. Móda bola odjakživa jej koníček, ale stretávala sa s ňou aj v profesionálnej rovine ako PR manažérka pre
odevné značky či osobná poradkyňa.
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Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
Za posledných osem rokov som pracovala ako šéfredaktorka pre dva
finančné a ekonomické časopisy
a popritom som robila osobného
poradcu v oblasti PR. Novinári, pokiaľ nepracujú pre televíziu, oblečeniu veľký význam neprikladajú,
ja som však k tomu pristúpila inak.
Jednak mám módu rada a súčasne
preto, že som sa pohybovala medzi
September/Október 2019
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manažérmi z prostredia bánk, poisťovní a finančného poradenstva,
kde mi upravený zovňajšok a pekné
oblečenie nepochybne pomohli urobiť dobrý prvý dojem. Ešte v prvom
magazíne sme každý mesiac mali
zasadnutia redakčnej rady, kde sme
sa stretávali s vyšším manažmentom bánk, poisťovní a s maklérmi.
Na týchto rokovaniach všetci dodržiavali biznis dress code. Nikto
to síce formálne nepožadoval, ale
v tejto oblasti je to bežné. Vo vlastnom časopise Financial Report už
biznisové, ale rozhodne šik, oblečenie považujem za normálnu súčasť
pracovných stretnutí. Keď si dám
na vzhľade záležať, cítim sa lepšie
a aj ľudia okolo mňa na to reflektujú. Niekedy si ma pamätajú aj kvôli
tomuto. Dámy sa dokonca občas za
mnou ohľadne oblečenia prišli poradiť, a určite mi to pomohlo získať aj

zákazky v oblasti PR. Samozrejme,
iba zovňajšok v biznise nestačí, svoju odbornosť a profesionalitu je potrebné predviesť aj iným spôsobom.
Zanedbať to však môže byť len na
škodu.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a tvorbe imidžu si necháte poradiť od odborníkov,
alebo si dokážete pomôcť sama?
Rady odborníka som zatiaľ nevyhľadala. Lichotí mi, že dámy, ale aj páni
z biznisu, sa občas poradia so mnou.
Považujem to už za súčasť PR aktivít
a osobného poradenstva, ktorým
sa taktiež zaoberám. Navyše, na
Slovensku je len veľmi málo odborníkov, ktorí by sa seriózne zaoberali aj biznis módou. Stretla som sa
s firmami a poradcami, ktorí podobné služby ponúkajú, no už pri ich

prezentácii na webových stránkach
je vidieť, že sa, žiaľ, zabudli niekde
v 80-tych, 90-tych rokoch. Možno
sa trochu vyznajú v etikete, ale
ich poradenstvo vôbec nejde s dobou. A to aj napriek tomu, že ide
o módu. Podľa mňa je pre dokonalý
výsledok nevyhnutné rešpektovať
aj módne trendy. Manažérky, s ktorými som sa stretla, rozhodne chcú
byť aj moderné a šik. Chcú vyzerať
atraktívne a nosiť trendové a kvalitné oblečenie. Hľadajú aj nové
inšpirácie a nápady. Chcú sa odlišovať, mať svoj vlastný štýl. Sú to
výrazné osobnosti a oblečením chcú
podčiarknuť svoju individualitu.
Popritom však to chcú byť dámy bez
náznaku vulgárnosti. Zrejme preto
málo využívajú aj služby „celebritných“ stylistov, ktorí vedia upraviť a „nastailovať“ dievčatá a ženy
pôsobiace v šoubiznise tak, aby sa
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stali neprehliadnuteľné. Manažérky
tento štýl prevažne, alebo dovolím
si rovno povedať, že takmer úplne,
odmietajú. Úprava zovňajšku celebrít, ktoré sa často objavujú v bulvárnej tlači, nespĺňa parametre biznis
obliekania. Dôvodom nie je konzervatívnosť daných dám, netúžia
ani po androgénnom/mužskom
vzhľade. Naopak, sú za vyzdvihnutie ženskosti u žien a podčiarknutie
mužného vzhľadu u mužov,. Ak si
však predstavím niektorú z krások,
ktoré nám servíruje bulvár (mimochodom, podľa mňa všetky vyzerajú
rovnako) na mieste vyššie postavenej manažérky z finančného prostredia, privolá mi to úsmev na tvári. Neviem, do akej miery by ju jej
obchodní partneri brali vážne, ale
možno sa mýlim.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Najideálnejší a najjednoduchší spôsob, ako si poradiť počas leta, je
obliecť si šaty. V tomto smere je aj
súčasná móda veľmi veľkorysá, takže sa iste nájde riešenie pre rozličné typy postáv. V biznis móde šaty
všeobecne dosť preferujem. Je to
super jednoduché a funkčné riešenie.
Osobne hľadám len kvalitné a nadčasové šaty, ktoré sa mi zdajú naozaj
krásne a očaria ma. Veľmi dbám na
materiál. Nech si potom vyberiem zo
šatníka ktorékoľvek, cítim sa v nich
dobre. Je pravda, že u nás nemáme
nepreberne veľa možností. Každý
však dnes veľa cestuje, vznikajú aj
nové slovenské značky a sú tu aj šikovní slovenskí dizajnéri. Ja si napríklad často vyberiem z tvorby módnej
dizajnérky Izabely Komjati. Jej štýl
mi vyhovuje.
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LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Poslankyňa Európskeho parlamentu
Predsedníčka Výboru pre zamestnanosť
a sociálne veci

mám vlastný štýl obliekania a som
s ním spokojná. Najviac sa venujem
mojim vlasom, baví ma meniť účesy
a nikdy dlho nezostanem pri tom
istom.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Väčšinou sa v rámci práce pohybujem v klimatizovaných priestoroch,
ale v lete všeobecne uprednostňujem
vzdušné, prírodné materiály.

MARIÁN CHRVALA
Komunikačný kouč, autor TALKFLOW®
Matka, manželka, športovkyňa a niekto, koho vyrušujú rôzne
skrivodlivosti sveta a má neustále nutkanie ich naprávať. Nielen
v parlamente, ale aj na ulici a v rodine. Pred ideológiou uprednostňuje zdravý rozum a úsudok. Má rada
slobodu. Miluje šport, najmä cestnú
cyklistiku a beh.
Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
Samozrejme, na vzhľade a oblečení si
dávam záležať. Upravený zovňajšok
je prejavom úcty voči okoliu a taktiež mi dodáva sebadôveru. Nie som
zástancom uniformity, mám rada
kreativitu.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a dotváraní imidžu si nechávate
p oradiť o d o db or níkov, alebo si dokážete pomôcť sama?
Pri mojej práci je imidž veľmi dôležitý, každodenne som na očiach verejnosti. Neriadim sa žiadnymi trendmi,

Pätnásť rokov pôsobí ako komunikačný kouč a tréner anglického a slovenského jazyka. Spolupracuje s ambasádami a obchodnými komorami,
špecializuje sa na kórejskú kultúru.
V roku 2013 vytvoril TALKFLOW® –
sériu workshopov a prednášok, kde
učí lídrov, ako branding, marketing
a behaviorálna psychológia ovplyvňujú rozhodovanie a nákupné správanie zákazníkov. Aktívne pracuje
s talentovanými študentmi, pripravuje ich na štúdium v zahraničí a inšpiruje ich, aby pracovali sami na
sebe.
September/Október 2019
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Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
Samozrejme. „I don’t dress to impress, I dress to influence.“(Neobliekam sa, aby som zapôsobil, obliekam
sa, aby som ovplyvňoval.) Každý deň
mám super jasno v tom, čo chcem
dosiahnuť, s kým mám „face-to-face meeting“ a hlavne kde. Ráno pozriem počasie, diár a hodím na seba
tú „správnu“ pomádu. Na každý deň
v mesiaci mám čistú košeľu, tak som
v pohode. Zladím topánky, hodinky,
opasok a manžetové gombíky. Tie
naozaj milujem. Rýchly pohľad do zrkadla, parfum podľa sezóny, schmatnem puzdro s tabletom a hurá to
terénu.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a tvorbe imidžu si necháte poradiť od odborníkov,
alebo si dokážete pomôcť sám?
Ako sa obliekame, ako komunikujeme a ako sa správame, to sú signály,
ktoré vysielame a ktoré definujú náš
osobný brand, naše hodnoty a postoj
k životu. Rockový koncert bez koženej bundy a cvokov si neviem predstaviť, na folklórnom festivale nosím
vyšívanú „košuľu“, krpce a klobúk,
a keď vyrazím do mesta na drink, tak
som „dressed down“(neformálne oblečenie). To, čo učím pri komunikácii, platí aj pri móde, a síce: „Respect
the platform, respect your audience.“ (Obliekaj sa podľa toho, kde si
a s kým si.)
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Neznášam leto, milujem zimu, sneh
a ľad. Našťastie „business casual“ je

pre mňa záchrana. Nečakám len na
piatok. Uvoľnená kravata, vyrolovaný rukáv na košeli a hipsterská vesta
to vždy istí. Keď viem, že je to okej,
hodím na seba roztrhané rifle kvôli
„extra vetraniu“ a poltopánky vymením za tenisky. Stále som v duši rocker a rebel.

ERIKA JANKAJOVÁ
Managing Director, In Form Slovakia,
s. r. o.

Veselá, usmievavá a večne zvedavá.
Už takmer dve desiatky rokov organizuje odborné konferencie z oblastí
marketingu, logistiky, stavebníctva,
ľudských zdrojov, manažmentu či informačných technológií.
Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
U mňa to platí skôr opačne – neupravený zovňajšok mi situácie
často sťažuje. Stávalo sa mi, že ma
kvôli neformálnemu oblečeniu považovali za asistentku alebo čašníčku. Prinieslo to i vtipné situácie,
keď som sedela s klientmi v reštaurácii, kam vošiel cudzí človek a vykročil priamo ku mne s otázkou, či

mám „marsky“. Odpovedala som,
že nie, že nefajčím, tak sa zamračil a vysvetlil mi, že ho moje fajčenie nezaujíma, chce však vedieť, či
v prevádzke predávame cigarety.
Odpovedala som, že tam nepracujem, že som hosť. Na to prebehol pohľadom moje neformálne oblečenie,
ospravedlnil sa a odišiel. Boli i situácie menej milé, keď mi na konci stretnutia môj obchodný partner
dal jasne najavo, že nabudúce chce
„riešiť“ veci s niekým kompetentným
a nie s asistentkou. Nezostávalo mi
nič iné, len mu opäť podať vizitku
s tým, že som za spoločnosť kompetentná konať. Našťastie sme to
ustáli a obchodné vzťahy sa nenarušili. Naučila som sa, že aspoň na
prvé obchodné stretnutia sa snažím
ísť adekvátne oblečená.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a dotváraní imidžu si nechávate
p oradiť o d o db or níkov, alebo si dokážete pomôcť sama?
O b áva m s a , ž e o b l e če n i e d o s ť
podceňujem. Mám to šťastie, že
moja veľmi dobrá priateľka Janka
Schochmann je v tomto odborníčkou,
a som jej vďačná, že ma v tejto oblasti skultúrňuje. Myslím, že sa jej podarilo usmerniť ma, čo s čím skombinovať, a toho sa držím. Faktom však
je, že bez jej asistencie v obchode rozhodne neexperimentujem, kupujem
iba overené strihy a farby. Doplnky
takmer vôbec nepoužívam.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Volím tenšie materiály a kratšie rukávy. Mne leto, čo sa týka oblečenia,
veľmi vyhovuje. Nemusím riešiť, ku
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ktorým nohaviciam si dám akú blúzku, a peklo pre mňa je k tomu vybrať
ešte aj sako. V lete si jednoducho oblečiem šaty a snažím sa zladiť už iba
topánky. Kabelky nenosím rada, tak
sa snažím vyberať šaty, ktoré majú
vrecká.

MIROSLAVA KLIMANTOVÁ
Generálna riaditeľka pre Upfield Česká
a Slovenská republika

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, 18 rokov pôsobí
v oblasti obchodu a manažment u , u p l y n u l ý c h 6 ro k o v v o v r cholových manažérskych pozíciách v korporátnej firme v Českej
a Slovenskej republike. Dva roky
viedla Slovenské zdr uženie pre
značkových výrobcov ako predsedníčka predstavenstva. Aktuálne sa
posúva do roly generálnej riaditeľky pre Upfield Česká a Slovenská
republika do súkromnej sféry, kde
pripravuje nové projekty zamerané
na riešenie vzniku odpadov a dlhodobú udržateľnosť.
Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
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Upravený zovňajšok považujem za
jeden zo základných spôsobov medziľudskej komunikácie. Verím, že naším
vzhľadom máme príležitosť prejaviť
rešpekt k ostatným a zároveň im pomôcť cítiť sa príjemne pri komunikácii. Je to pre mňa aj priestor na vyjadrenie hodnôt bez toho, aby som o nich
musela hovoriť.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a tvorbe imidžu si necháte poradiť od odborníkov,
alebo si dokážete pomôcť sama?
Oblečením a celkovým štýlom máme
možnosť ovplyvniť, ako nás ľudia
vnímajú, čo od nás očakávajú a ako
k nám budú pristupovať. Každý
máme svoje osobné posolstvo, ktoré
potrebujeme alebo chceme vyjadriť,
a náš imidž je výnimočne účinným
nástrojom. O výbere oblečenia a imidži sa rozhodujem sama, pretože ma
táto oblasť baví. Ak by ma nebavila, určite by som sa rada obrátila na
odborníkov.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Výhoda pri obchodných rokovaniach
je v tom, že sa odohrávajú v klimatizovaných priestoroch, takže človek
kvôli teplu veľmi netrpí. Výzvou je
najmä cestovanie, či už autom, alebo
verejnou dopravou, prípadne pešo,
a to pri presunoch na tieto stretnutia. Mne sa najviac osvedčila kombinácia topov s krátkym rukávom
a sukní spolu so sakom, ktoré pomôže neprechladnúť v klimatizovaných
priestoroch. Prekryje na hornej časti
oblečenia oblasti s dôkazom, že všetci sme ľudia a že aj my sme podľahli
teplu.

ŠTEFAN RAK
B2B marketingový manažér zodpovedný za segment korporátnych zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko

Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
Definitívne áno. Aj keď som zástancom
toho, že človek má ohúriť tým, čo vie
a nie tým, čo má na sebe, som si vedomý, aký efekt má na ľudí prvý dojem.
Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a dotváraní imidžu si nechávate
p oradiť o d o db or níkov, alebo si dokážete pomôcť sám?
Obliekaním sa oficiálne začína môj
pracovný deň, takže mu pripisujem
adekvátnu dôležitosť. Podľa toho,
aké stretnutia ma čakajú formálnosť
a farebnú paletu na konkrétny deň.
Čo sa týka konzultácie s odborníkom,
zatiaľ som nevyužil takúto možnosť.
Inšpiráciu čerpám z rôznych zdrojov
okolo seba, primárne od ľudí, ktorých sám považujem za štýlových.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Všetkými dostupnými možnosťami
September/Október 2019
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v mužskej móde. Ľahké materiály
ako ľan, prípadne vlna, nepodšité
saká a nazúvacia obuv.

a charizmy. Je šťastnou mamou
dvoch krásnych detí. Na Slovensku
udáva trend v oblasti reči tela a je
ním autenticita.

MONIKA STEHLÍKOVÁ
Odborníčka a mentorka neverbálnej komunikácie, CEO BodyTalks

Po m á h a v á m u p ra v e n ý z o v ňajšok a imidž pri vašej práci? Dávate si na ňom záležať?
Určite, dbám o svoj zovňajšok, pretože ten hovorí skôr, ako otvorím ústa
a prehovorím. Zovňajšok patrí k reči
tela, je to náš vizuál. Oblečením prehovárame, kým sme a za koho sa
pokladáme. Úpravou zas nevedome
hovoríme, ako si vážime samých seba
a aký máme k sebe vzťah. Pre mňa je
najviac prirodzenosť.

Monika je autorkou knihy Tajomstvo
reči tela, v ktorej čitatelia nájdu
praktický návod, ako odhaliť svoju
charizmu a autentickú reč tela. Tejto
problematike sa venuje viac ako 20
rokov. Vedie tréningy, workshopy,
prednášky na tému sebaistého vystupovania, reči tela, zvládania stresu

Akú dôležitosť tomu pripisujete? Pri výbere oblečenia a dotváraní imidžu si nechávate
p oradiť o d o db or níkov, alebo si dokážete pomôcť sama?
Celé roky mám okolo seba vizážistky a stylistky, ktoré mi radia.
Potrebujem rešpektovať dress code,
no zároveň moja práca nesie aj prvok tvorivosti, svojráznosti. Rada
si nechám poradiť, aby to bolo originálne, no zároveň nie prestrelené.

Je pre mňa dôležité, aby to bolo
sexy a príťažlivé, ale zároveň vzbudzovalo dôveru. Čo je však podľa
mňa ešte dôležitejšie, je skutočnosť, že oblečenie a úprava by mala
byť v súhre s naším vnútrom a vyžarovaním. Ak príde krásne upravená žena, ale stojí ako zvädnutá
kvetina, má pochmúrnu tvár alebo
si neustále ovíja nohy, nebodaj sa
hrbí, jej vyžarovanie bude v diskrepancii so zovňajškom a nebudeme
jej to veriť. Ak muž príde nahodený, upravený, ale nebude sa správať
ako džentlmen, ťažko nás presvedčí o tom, že si nás váži a rešpektuje
nás. Dôležitý je zámer. Či je mocenský, alebo profesionálne ľudský. Či
chceme byť za ozdobu, alebo sme
aktivistky. Ak je náš zámer v zhode
s naším zovňajškom, stane sa sláva,
ľudia to vnímajú ako charizmu.
A ko sa s for málny m pracov ným oblečením v yrovnávate
počas hor úcich letných dní?
Vo vnútri firiem a hotelov sú klimatizácie, takže s tým nie je problém.
Horúce dni riešim tak, že mám v kufri viaceré outfity.
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Múdro a spoľahlivo
Poradíme vám s problematikou

GDPR
Preveríme vaše zapracovanie

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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*

Access Point
Jeden prístupový bod umožní maklérom
vstúpiť do systémov poisťovní
Poisťovne

Makléri

*
www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 200
Positive Services s.r.o.
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Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
84

September/Október 2019

