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EDITORIÁL

EUROZÓNA 
JE ÚSPECH EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE A AJ 

ZRKADLO NEDOSTATKOV CELEJ EÚ
v prípade kríz, v tom čase najmä mi-
moriadne zadlženému Grécku. 

Na jednej strane je do určitej miery 
problémom, že pre krajiny eurozóny 
je ťažké presvedčiť občanov o tom, že 
podobné mechanizmy sú potrebné. 
Na druhej strane je ešte vážnejším 
problémom, že takéto fondy existu-
jú. Aj príbeh Grécka totiž ukazuje, že 
menová únia stojí na pravidlách, ktoré 
sa nedodržiavajú. Grécko ani zďaleka 
neplní pravidlá o rozpočtovej zod-
povednosti a zďaleka to neplatí iba 
o ňom. Okrem toho sa do eurozóny 
neponáhľajú krajiny, ktoré sa k tomu 
síce zaviazali, no eurozóna ich neláka. 
Takou krajinou je napríklad Česko. 
Viac o členstve Slovenska v eurozóne 
sa dočítate na stránkach aktuálneho 
vydania magazínu Financial Report, 
ktoré držíte v rukách. 

Vstup do eurozóny môžeme pova-
žovať za inšpiráciu na zásadnejšiu 
zmenu aj v osobnom živote. Na čosi 
také človek potrebuje čosi viac ako 
okrúhly dátum v kalendári, napriek 
tomu však nový rok je symbolickým 
prísľubom nového začiatku.

V mene redakcie magazínu Financial 
Report vám prajem pevnú vôľu a veľa 
šťastia.

Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu 
Financial Report

svojej destinácii následne boli núte-
ní takúto svetovú menu vymieňať za 
lokálne platidlo. Vôbec to však nemu-
síme takto komplikovať, inú menu 
po vstupe do eurozóny nepotrebuje-
me, napríklad pri návšteve Rakúska. 
Nákupy za hranicami či na internete 
sú jednoducho dostupnejšie. 

Je dôležité si však priznať, že existen-
cia eurozóny odhaľuje aj pálčivé prob-
lémy celej EÚ. Viaceré členské krajiny 
majú problémy so svojou európskou 
identitou. Mnohé krajiny, medzi nimi 
aj Slovensko, majú sklon vyberať si 
hrozienka z koláča. Členstvo v eurozó-
ne formálne prispelo k rozpadu vládne-
ho kabinetu premiérky Ivety Radičovej. 
Koalícia, na ktorej čele stála, totiž 
stroskotala na hlasovaní o rozšírení 
Európskeho finančného stabilizačného 
nástroja (EFSF). Bol to mechanizmus, 
ktorý mal pomáhať krajinám eurozóny 

O tomto čase pred desiatimi rok-
mi bolo významné obdobie pre 

Slovenskú republiku. Ako každý rok 
sme si dali novoročné predsavzatia, 
no tentoraz sa náš každodenný život 
skutočne zmenil bez ohľadu na to, či 
sa nám podarilo schudnúť, prestať 
fajčiť, viac sa hýbať, či viac čítať.

Slovensko sa totiž vzdalo suverénnej 
menovej politiky a začali sme použí-
vať menu euro. Vstup do eurozóny 
pre Slovensko znamenal, že sme spe-
čatili svoju európsku identitu tým, že 
sa slovenská koruna stala históriou. 
Uplynulých desať rokov eurozóny 
ukázalo úspech a aj vážne nedostatky. 
Okrem toho sa začali obavy z toho, 
že obchodníci využijú horšiu orientá-
ciu spotrebiteľov v nových cenovkách 
a ceny budú zdražovať. Euroskeptici 
videli v tejto zmene to, čo chceli, eu-
rooptimisti tiež. 

V porovnaní so slovenskou korunou 
má euro potenciál byť omnoho sta-
bilnejšou a silnejšou menou, ktorá 
ekonomike môže pomôcť v nároč-
ných časoch. Firmy si uvedomujú, že 
s eurom sa ľahšie podniká v zahraničí, 
občania na vlastnej koži okúsili, že sa 
ľahšie cestuje. Ak slovenskí občania 
cestovali pred rokom 2009 do niek-
torej exotickej, napríklad africkej kra-
jiny, mohlo sa stať, že výmenu meny 
museli absolvovať dokonca dvakrát. 
Na Slovensku boli nútení zaobstarať 
si jednu z väčších svetových mien a vo 

Foto: Tomáš Griger
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

KRÁTKE	SPRÁVY	· Finančné aktuality

Mladí	zostávajú	v „mama	hoteli“.	Dosahujú	najvyšší	podiel	v EÚ	

Slovensko má jeden z najvyšších počtov mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov, ktorí zostávajú žiť s rodičmi. 
Obsadilo tak tretiu priečku za Chorvátskom a Maltou. „Mama hotel“ využíva viac chlapcov (89,2 %) ako dievčat 
(78,9 %). Najnižšie percento mladých žijúcich s rodičmi má Fínsko (40,8 % chlapcov a 30,1 % dievčat) a Dánsko 
(39,5 % chlapcov a 37,9 % dievčat). 

Za posledných sedem rokov sa na Slovensku počet mladých v mama hoteloch mierne znížil. Vo vekovej ka-
tegórii 20 až 24 rokov je však stále vysoký podiel mladých, ktorí zostávajú doma, a to až 93 % prípadov. Vo veko-
vej kategórii 25 až 29 rokov bývajú pritom stále dve tretiny mladých s rodičmi. V porovnaní s okolitými krajinami 
si mladí vedú najhoršie, teda najmenej sa chcú osamostatniť.                                                                                                                                

„Mladí ľudia na Slovensku sú v tejto štatistike výraznejšie nad priemerom EÚ. Stredoškoláci vo väčšine žijú 
s rodičmi, a tak im vykrývajú mesačné náklady na život. Vysokoškoláci sa už viac osamostatňujú, aj keď nie tak 
ako mladí v zahraničí, a niektorí žijú na privátoch či internátoch. S tým im ruka v ruke stúpajú aj výdavky, kto-
ré sú spojené so stravou, ubytovaním, školou, zábavou a obliekaním,“ povedala Lenka Buchláková, analytička 
Slovenskej sporiteľne. 

Slovensko má pritom jeden z najnižších podielov mladých vo veku 16 až 29 rokov, ktorí sú ohrození chudobou 
či sociálnym vylúčením. Zo susedných krajín sa pred nami ocitla len Česká republika, ktorá má v tejto skupine 
12,1 % mladých, čo je o takmer 5 % menej ako na Slovensku.

S	úmyselným	neplatením	faktúr	sa	stretávajú	takmer	4	z	10	
slovenských	firiem 	

S úmyselným neplatením faktúr sa stretlo až 37 % slovenských firiem. Európsky priemer je 33 %. Vyplýva to zo 
štúdie „European Payment Practices 2018“, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI.

„Slovenské firmy sa tak nachádzajú v prvej päťke európskych krajín, ktoré úmyselné neplatenie vnímajú najin-
tenzívnejšie. Na prvom mieste je Dánsko, kde to riešilo až 48 percent firiem, na druhom Rumunsko so 46 percen-
tami. Naopak, zámerné vyhýbanie sa platbe zažilo len 21 percent švajčiarskych firiem, čo je z jednotlivých krajín 
najmenej,“ upozorňuje spoločnosť EOS KSI. 

Dôvody firiem na to, aby neplatili faktúry, sú rôzne. „V minulosti sa im možno tento postup osvedčil, na ich 
dlh sa zabudlo a ony to skúšajú znovu. Spoliehajú sa na to, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane. Dôvodom 
môžu byť aj obchodné vzťahy – ak sa narušili alebo má firma pocit, že nedostala presne taký produkt alebo službu, 
ako si želala, môže platbu odďaľovať a skúšať, či časom získa zľavu,“ vysvetľuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ 
spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.
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Finančné aktuality ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Firmy	by	si	mali	dávať	pozor	na	„falošných	šéfov“	

Firmám hrozia útoky založené na falošnej komunikácii zamestnanca s vedením firmy. Na túto hrozbu upozorňuje ČSOB 
banka. „Oddelenie firmy zodpovedné za účtovníctvo a platby dostane e-mail od vedenia spoločnosti s urgenciou o okam-
žitý prevod finančných prostriedkov na účet. E-mail pôsobí dôveryhodne a naliehavo. Prípadne od dodávateľa služieb 
dostane faktúru, na ktorej figuruje iné číslo účtu príjemcu, ako býva štandardne. To sú typické príklady takzvaného CEO 
fraudu a Invoice fraudu, ktoré sa objavujú čoraz častejšie už aj na Slovensku,“ upozorňuje ČSOB banka. 

„CEO fraud je forma podvodnej komunikácie, keď sa podvodník vydáva za autoritu alebo vysoko postaveného 
predstaviteľa spoločnosti (generálneho riaditeľa, štatutára, spoločníka spoločnosti a pod.) a požaduje naliehavým 
spôsobom vykonať prevod finančnej sumy. Požiadavka sa javí ako legitímna, no v skutočnosti je jediným cieľom 
uviesť jej príjemcu do omylu a získať finančné prostriedky,“ hovorí banka.

„V prípade Invoice fraudu podvodníci vystupujú napríklad v mene dodávateľa a firme nahlásia zmenu svojho 
bankového účtu e-mailom, poštou alebo telefonicky. Prípadne môže ísť o urgentnú žiadosť o zaplatenie pohľadávky 
po lehote splatnosti. Podvodníci môžu tiež zachytiť originálne e-mailové správy, ktoré obsahujú faktúry a v nich 
zmeniť číslo účtu príjemcu alebo len pošlú falošnú faktúru s novými bankovými údajmi,“ dopĺňa banka.

Sociálne	príspevky	znižujú	počet	rodín	ohrozených	chudobou	
v EÚ	len	mierne 	

Vďaka sociálnym dávkam a príspevkom sa tretina ich poberateľov dostáva mimo pásma chudoby. Dve tretiny 
v ňom však naďalej zostávajú. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat. Od roku 2010 podiel sociálnych 
transferov na znižovaní počtu chudobných domácností pritom klesol z takmer 37 % na 32 % v roku 2018.

 Na Slovensku je aktuálne 15,8 % rodín pod hranicou chudoby. Tá sa odvíja od mediánového príjmu a v našom 
prípade je na úrovni 360 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s dvoma dospelými 
a dvomi deťmi do 14 rokov je to 750 eur mesačne. „Po tom, ako rodiny dostanú od štátu sociálne príspevky, sa 
podiel chudobných domácností zníži len na 12,4 %. Sú to často troj- či štvorčlenné rodiny, ktoré musia mesačne 
vyžiť v priemere ani nie s 500 eurami,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Sociálne transfery znižujú chudobu najviac vo Fínsku (57 %) či Dánsku (51 %). Najmenší podiel na znižovaní 
chudoby ľudí majú sociálne dávky či príspevky v Grécku (16 %) a Rumunsku (17 %). 

Obraty	slovenských	rodinných	firiem	rastú	

Rodinným podnikom sa na Slovensku darí. Siedmim z desiatich firiem sa za posledný rok zvýšil obrat a viac ako 80 % 
rodinných podnikov v roku 2018 zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť. Údaje vyplývajú z analýzy spoločnosti KPMG 
a združenia EFB. Priemerná slovenská rodinná firma pôsobí na trhu dlhšie ako 20 rokov, má viac ako 50 zamestnancov 
a tržby menšie ako 10 miliónov eur ročne. Vlastní ju stále rodina zakladateľa, ktorý vo firme ešte osobne pôsobí. 

Napriek tomu, že v 80 % rodinných firiem na Slovensku stále pôsobí pôvodný zakladateľ, viac ako tretina rodín už 
má vybratého nástupcu, ktorý už vo firme pracuje – či už na plný úväzok, alebo formou brigády. Tretina slovenských 
rodinných firiem by dokonca uvažovala o vymenovaní generálneho riaditeľa, ktorý by nebol členom rodiny.
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

Národná	banka	Slovenska
Minister financií Peter Kažimír má záujem stať sa guvernérom Národnej banky Slovenska 
(NBS). Svoje rozhodnutie zverejnil po tom, ako súčasný guvernér NBS Jozef Makúch ozná-
mil odchod z funkcie guvernéra.

„Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra 
financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť 
nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy 
vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka možnosť zostať už iba vo svete čísel,“ pove-
dal Peter Kažimír.

Pôsobenie na ministerstve financií je príbehom postupnej konsolidácie a ozdravovania 
verejných financií, ktoré sa na budúci rok pretaví do vyrovnaného rozpočtu. „Dôležitejšie 
než tá magická nula je však udržateľnosť verejných financií,“ dodal Kažimír.

V uplynulých rokoch bolo prijatých množstvo opatrení, čo viedlo predovšetkým 
k efektívnejšiemu výberu daní. V odbornej verejnosti sa zásadne zvýšil aj vplyv a pozícia 
Inštitútu finančnej politiky, ktorý je spolu s útvarom Hodnoty za peniaze kľúčovou, reš-
pektovanou a nezávislou inštitúciou.

„Na ministerstve financií som zažil a zažívam zásadné okamihy: zavádzanie eura, naj-
väčšiu finančnú a hospodársku krízu v dejinách, kritické momenty eurozóny, slovenské 
predsedníctvo EÚ, kandidatúru na šéfa euroskupiny a v posledných rokoch konečne aj 
konjunktúru a dobré obdobie,“ povedal Kažimír.

Foto: MF SR

Kia	Motors	Slovakia	
Novým prezidentom a výkonným riaditeľom výrobného závodu Kia Motors Slovakia sa 
s účinnosťou od 1. decembra 2018 stal Kyong-Jae Lee, ktorý doterajšieho prezidenta vy-
menil z pozície viceprezidenta zodpovedného za vedenie divízie Výroba.

Kyong-Jae Lee svoju kariéru v spoločnosti Hyundai Motor naštartoval v roku 1985. 
Pracoval vo výrobnom závode Hyundai Motor Manufacturing Alabama v rokoch 2002 až 
2006. Následne svoj profesijný rast rozvíjal v závode Hyundai Motor Manufacturing Czech 
do roku 2012. Od januára 2016 pôsobil v spoločnosti Kia Motors Slovakia ako viceprezi-
dent divízie Výroba. Od 1. decembra 2018 bude pôsobiť aj ako jej prezident a výkonný 
riaditeľ.

Odchádzajúci prezident spoločnosti Dae-Sik Kim ukončil svoje pôsobenie v pozícii 
prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Kia Motors Slovakia k 30. novembru 2018 
a odchádza pracovať do materskej spoločnosti Kia Motors Corporation v Južnej Kórei. Za 
jeho pôsobenia sa spoločnosť naďalej rozvíjala a investovala do výroby nových modelov, 
čím potvrdila svoju pozíciu medzi lídrami slovenskej ekonomiky.

Foto: Kia Motors Slovakia 
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Manažérske rošády ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Samsung	
Tomáš Balík je od 3. decembra novým šéfom mobilnej divízie v spoločnosti Samsung 
Electronics Czech and Slovak. Bude zodpovedný za produktový marketing a predaj v di-
vízii zastrešujúcej všetky mobilné zariadenia a súvisiace služby v Českej republike a na 
Slovensku.

„Samsung je lídrom mobilných zariadení v Česku a na Slovensku, a preto je mojím 
cieľom udržať a ešte viac upevniť túto pozíciu. Nasledujúci rok bude plný revolučných 
noviniek, takže sa všetci na neho tešíme a bude pre nás veľkou výzvou,“ uviedol Tomáš 
Balík na konci roku 2018.

Tomáš Balík prichádza do Samsungu zo spoločnosti Datart, jedného z kľúčových pre-
dajcov spotrebnej elektroniky v Česku a na Slovensku, kde strávil viac ako desať rokov na 
oddeleniach nákupu, predaja a starostlivosti o firemných zákazníkov. Do Samsungu pri-
chádza z pozície výkonného riaditeľa. Je absolventom Fakulty medzinárodných vzťahov 
na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.                                                                                          

Foto: Samsung

UniCredit	Bank	
Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia schválila vymenovanie 
Jakuba Dusílka za nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia. Jakub Dusílek nastúpi na novú pozíciu 2. apríla 
2019 po schválení Českou národnou bankou.

Vo funkcii nahradí Jiřího Kunerta, ktorý 30 rokov viedol UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia a jej predchodkyne, ktoré sa postupne stali súčasťou skupiny 
UniCredit. Jiří Kunert odíde z pozície predsedu predstavenstva a generálneho riadi-
teľa banky ku dňu skončenia svojho mandátu 1. apríla 2019.

„Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť, ku ktorej pristupujem s pokorou a 
nadšením. Teším sa na spoluprácu s tímami v oboch krajinách. Chcem naďalej pokra-
čovať v doterajšom úspešnom rozvoji UniCredit Bank ako jednej z popredných bánk 
na českom a slovenskom trhu,“ hovorí Jakub Dusílek.

Jakub Dusílek začal svoju kariéru v skupine UniCredit v roku 2003 ako mana-
žér regionálnej pobočky a potom riaditeľ podpory obchodu firemného bankovníctva 
v Živnostenskej banke, ktorá sa stala súčasťou skupiny UniCredit. Následne pôsobil 
ako riaditeľ divízie retailového bankovníctva a produktov a ako riaditeľ strategické-
ho rozvoja UniCredit Bank Czech Republic. V rokoch 2011 a 2012 zastával pozíciu 
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Leasing na Slovensku. 
V roku 2012 bol vymenovaný za člena predstavenstva a riaditeľa globálnych banko-
vých služieb v Českej republike. Medzinárodnú kariéru následne rozvíjal v UniCredit 
Bank Rumunsko v rokoch 2016 až 2018. Jakub Dusílek absolvoval Právnickú fakultu 
Masarykovej univerzity v Brne a študoval tiež CIME so zameraním na manažment 
na Českom vysokom učení technickom. Je držiteľom titulu MBA z Hallam University 
v britskom Sheffielde.                                                                                       

Foto: UniCredit Bank 
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Rozpočtový deficit nesmie presahovať 3 % hrubé-
ho domáceho produktu (HDP) a verejný dlh nesmie 
presahovať 60 % HDP. 

Ešte v decembri 2007 bola najaktuálnejšia zná-
ma výška rozpočtového deficitu vo výške 3,7 %. 
K marcu 2008 už bola hodnota verejného deficitu 
2,2 % HDP a kritérium Slovenská republika splnila. 
S druhou časťou fiškálneho kritéria, teda s verej-
ným dlhom, Slovensko problém nemalo. Do marca 
2008 klesla výška verejného dlhu na 29,4 % HDP. 

Inflačné kritérium
Dôležité bolo aj inflačné kritérium. Priemerná in-
flácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa 
HCIP, nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ 
s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability 

Slovensko podmienky na vstup do eurozóny spl-
nilo relatívne tesne pred úplným prepuknutím 

globálnej hospodárskej krízy v Európe, do ťažkých 
časov teda išla s ekonomikou v dobrej kondícii.

Maastrichtské kritériá a ich plnenie
Slovensko naozaj muselo pred vstupom do euro-
zóny dostať ekonomiku do formy. Maastrichtské 
kritériá vyžadujú rozpočtovú disciplínu, stabilitu 
cenovej hladiny, úrokových sadzieb a výmenného 
kurzu. Všetky kritériá malo Slovensko splnené 
k marcu 2008 a od 1. januára nasledujúceho roku 
prijalo menu euro. 

Rozpočtové kritérium
Rozpočet musí byť z pohľadu prístupových kritérií 
pod kontrolou v dvoch základných ukazovateľoch. 

SLOVENSKÁ EKONOMIKA 
BOLA PRI VSTUPE DO EUROZÓNY VO FORME, 
NÁSLEDNE OČAKÁVANIA NENAPLNILA

Slovensko plnilo prístupové Maastrichtské 
kritériá bez kompromisov. Všetko, čo Slovensko 
splniť muselo, splnilo. To platilo k marcu 
roku 2008. Ešte v júli roku 2008 Národná 
banka Slovenska očakávala, že Slovenská 
republika bude plniť Maastrichtské kritériá 
aj v ďalších rokoch, Európu však čakala kríza 
a Slovensko dodnes nedosiahlo ciele, ktoré si 
naprojektovalo už pri vstupe do eurozóny.  

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Slovenská ekonomika bola pri vstupe do eurozóny vo forme, následne očakávania nenaplnila
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o viac ako 1,5 percentuálneho bodu. Pre Slovensko 
bola v tomto prípade referenčnou hodnotou miera 
inflácie na úrovni 3,2 %. V marci 2008 bola miera 
inflácie na Slovensku 2,2 %.

Stabilita výmenného kurzu
Pre splnenie kritéria o stabilite výmenného kur-
zu muselo byť Slovensko dva roky pred hodnote-
ním zapojené do mechanizmu výmenných kurzov 
ERM II. Počas tohto obdobia nesmelo Slovensko 
jednostranne devalvovať slovenskú korunu, záro-
veň nesmela vybočiť z dohodnutého fluktuačného 
pásma. Slovensko bolo v ERM II od 28. novembra 
2005 a v sledovanej lehote sa slovenská koruna do-
kázala výrazným výkyvom vyhnúť. 

Stabilita úrokových sadzieb
Pred vstupom do eurozóny musela slovenská eko-
nomika vykazovať aj stabilitu dlhodobých úroko-
vých sadzieb. Toto kritérium hovorí, že priemer 
trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych 
alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť 
priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami 
v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuál-
ne body. Pre Slovensko teda vzhľadom na to platila 
referenčná hodnota 6,5 %. V marci 2008 Slovensko 
dosahovalo úroveň 4,5 %.

Pri vstupe do EÚ v máji 2004 Slovensko spĺňalo 
jediné kritérium, ktorým je stabilita dlhodobých 
sadzieb, keďže hodnota 5,1 % bola vyhovujúca. 
Miera inflácie bola na úrovni 8,9 % a Slovensko 
nebolo súčasťou ERM II. Fiškálne kritérium vtedy 
Slovenská republika spĺňala len čiastočne. Verejný 
dlh bol síce na úrovni 42,8 % HDP, no verejný defi-
cit bol na úrovni 3,5 % HDP.

Nesplnené	očakávania
Práve rok 2008 mal byť tým rokom, keď sa defi-
nitívne naštartujú pozitívne trendy v slovenskej 
ekonomike. Analytické oddelenie Národnej banky 
Slovenska (NBS) v júli 2008 očakávalo, že pozitívny 
rozpočtový a inflačný trend bude pokračovať. Do 
konca roku 2008 mal verejný deficit klesnúť na 2 % 
HDP a v ďalších rokoch postupne na 1,7 % HDP 
v roku 2009 a 0,8 % HDP v roku 2010. Na rok 2011 

prognózovalo analytické oddelenie NBS dokonca 
vyrovnaný rozpočet. 

Podobne optimistické boli aj odhady vývoja ve-
rejného dlhu. Ten mal postupne neustále klesať 
z hodnoty 29,2 % HDP v roku 2008 na 25,2 % HDP 
v roku 2011. 

Už v roku 2008 sa však prejavila hospodárska krí-
za, ktorá sa odzrkadlila v obrate pozitívneho tren-
du slovenskej ekonomiky na negatívny. Z údajov 
štatistického úradu Eurostat vyplýva, že rok 2008 
Slovensko ukončilo s deficitom vo výške 2,4 % HDP 
a v ďalšom roku deficit stúpol až na 7,8 % HDP. 
Vyrovnaný rozpočet Slovensko nezaznamenalo do-
posiaľ ani raz, naplánovaný je až na rok 2019. 

Negatívny trend vykázal aj vývoj verejného dlhu. 
V roku 2008 sa podľa Eurostatu dostal na 28,5 % 
HDP a postupne sa zvyšoval. Hoci doteraz nedo-
siahol kritickú hranicu 60 % HDP, problém s dlhom 
Slovensko riešilo. V roku 2012 sa dostal na 52,2 % 
HDP a 54,7 % HDP v roku 2013. 

Práve v marci 2012 začal platiť ústavný zákon o dl-
hovej brzde, ktorý vláde ukladá povinnosť šetriť už 
pri dlhu verejnej správy, ktorý presahuje úroveň 
50 % HDP. Ak by dlh presiahol limit kritéria, teda 
60 % HDP, vláda musí požiadať parlament o vyslo-
venie dôvery. Od roku 2013 verejný dlh postupne 
klesá, podľa údajov Eurostatu sa v roku 2017 do-
stal na 50,9 % HDP.

Slovenská ekonomika bola pri vstupe do eurozóny vo forme, následne očakávania nenaplnila ·	EKONOMIKA

Slovensko malo mať 
podľa pôvodných prognóz pri 

vstupe do eurozóny 
vyrovnaný rozpočet v roku 2011, 

no dodnes sa tak nestalo.
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V. MASÁR: 
EURO JE INÁ VÁHOVÁ KATEGÓRIA 
AKO BOLA SLOVENSKÁ KORUNA. 

VSTUP DO EUROZÓNY 
BOL SPRÁVNY KROK

Autor:	Ján	Beracka

LÍDRI	· V. Masár: Euro je iná váhová kategória ako bola slovenská koruna. Vstup do eurozóny bol správny krok

Eurozóna je projekt, ktorý má svoje problémy, 
no na Slovensku so vstupom do eurozóny 
panuje spokojnosť. Exguvernér Národnej 

banky Slovenska (NBS) upozorňuje na to, že 
vstup do eurozóny je vo veľkej miere politické 

rozhodnutie. V rozhovore pre magazín 
Financial Report hovorí aj o dohodách, 

ktoré sa v rámci eurozóny nedodržiavajú.  

emóciám voči slovenskej korune, že to pre nás 
bol krok správnym smerom. Zároveň som pre-
svedčený, že aj dnes, napriek turbulenciám, kto-
ré počas desiatich rokov vznikli, bol vstup do 
eurozóny perspektívnym rozhodnutím. Platí to 
aj napriek tomu, že niektoré problémy, ktoré sa 
objavili, by krajiny eurozóny možno efektívnejšie 
riešili v prípade, že by mali suverénnu menovú 
politiku. 

Ako hodnotíte eurozónu ako celok?
Už v čase vstupu Slovenska a aj pri úvahách, či 
Slovensko vstúpi do eurozóny, prebehlo množ-
stvo diskusií podložených fundovanými argu-
mentmi, bola tu profesionálna snaha o zhod-
notenie výhod a nevýhod opustenia suverénnej 
menovej politiky. Vtedy, keď sme vstupovali, vý-
hody jednoznačne prevyšovali nad nevýhodami. 
Ja osobne som bol presvedčený, napriek mojim 
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Krajiny, ktoré do eurozóny zatiaľ nevstúpili, per-
manentne uvažujú nad tým, kedy nastane správny 
okamih pre vstup. Členstvo v eurozóne Slovensku 
prináša rôzne úspory transakčných nákladov, úspo-
ry sa objavujú pri úrokových nákladoch pri hedžin-
gu a podobne. Zmiernila sa administratíva, to všet-
ko sú pozitívne efekty. Treba to vnímať aj tak, že 
euro je mena, za ktorou stoja obrovské ekonomiky, 
čiže aj z tohto pohľadu je váha tejto meny úplne 
iná ako bola váha slovenskej koruny, za ktorou stá-
la slovenská ekonomika. 

V roku 2004 vstúpilo do EÚ spolu so Slovenskom 
ďalších deväť krajín, všetky sa zaviazali, že euro 
prijmú, nikto však neurčil, kedy sa tak má stať. 
Ako hodnotíte to, že krajiny euro prijať musia, 
ale vlastne nemusia?
Toto nie je jediná dohoda, ktorá sa dôsledne nedo-
držiava a nesleduje. Benevolentne sa pristupovalo 
k množstvu ďalších záväzkov, hoci podľa mňa by 
bolo ich dodržiavanie jednoznačne správne a dobré. 
Dobrým príkladom sú Maastrichtské kritériá. Ich 
nedodržiavanie napokon viedlo k niektorým prob-
lémom, ktoré eurozóna v uplynulých rokoch mala. 
Proces budovania EÚ je spojený s tým, že sa tolerant-
nejšie pristupuje k rôznym záväzkom a vyhláseniam. 

Slovensko do eurozóny v istom momente 
vstúpilo, všetky ostatné krajiny V4 sú zatiaľ 
mimo menovej únie. Čomu to pripisujete?
Svoju úlohu určite zohrala politická situácia v jed-
notlivých krajinách, nálady obyvateľstva a pozícia 
vedenia jednotlivých centrálnych bánk. Tieto tri 
meny si však nežijú samostatný život. Ak sa na ne 
pozriete bližšie, uvidíte obrovské previazanie s eu-
rom, ktoré vychádza zo samotnej podstaty ekono-
mických vzťahov.  

Nie je to o dôvod viac, aby sa tieto krajiny do 
eurozóny viac ponáhľali?
Aj tieto krajiny určite analyzujú výhody a aj ne-
výhody vstupu, je to politicko-ekonomické 
rozhodnutie. 

Čo považujete za najväčšiu nevýhodu vstupu 
do eurozóny?
Samozrejme, je to strata autonómie krajiny, pokiaľ 
ide o menovú politiku. Členské krajiny eurozóny 
strácajú možnosť riešiť niektoré makroekonomic-
ké problémy pomocou nástrojov menovej politiky. 
Predsa len je to tak, že krajina mohla, hoci len do-
časne, ventilovať niektoré nerovnováhy. Na druhej 
strane, zo strednodobého a dlhodobého pohľadu 

Foto: Deloitte
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rastu ekonomík. Je teda v záujme každej krajiny, aby 
ich dodržiavala, nemusíme sa teda na Maastrichtské 
kritériá dívať ako na nejakú povinnosť. Spĺňať 
Maastrichtské kritériá by malo byť snahou všetkých 
makroekonómov, ktorí sa snažia o udržateľný rast. 
Keď to niektoré krajiny nedodržiavajú, v konečnom 
dôsledku to je v ich neprospech, keďže tieto kritériá 
sú znakom zdravej ekonomiky. 

Ekonomika, ktorá spĺňa Maastrichtské kritériá, sa 
dá prirovnať k človeku, ktorý má zdravú telesnú 
teplotu. Ak krajina kritériá neplní, je to v podsta-
te zvýšenie telesnej teploty, teda signál, že niečo 
v organizme nie je v poriadku. To, že sa budeme 
ku krajinám, ktoré kritériá neplnia, správať zho-
vievavo ešte neznamená, že problémy zmiznú. My 
sa spoločne môžeme dohodnúť na tom, že horúčku 
napríklad 39 stupňov Celzia budeme považovať za 
nový štandard, to však neznamená, že sa náš po-
merne vážny zdravotný problém v tom okamihu 
sám stratí. 

je lepšie, že krajiny nemajú možnosť menovou po-
litikou riešiť veci, ktoré spadajú do iných oblastí 
makroekonómie. 

Pri kríze, ktorá vznikla v Grécku, sa hovorilo 
o tom, že krajine by pomohlo, keby mala mož-
nosť devalvovať svoju menu. To však nebolo 
možné, keďže krajina je v eurozóne. Súhlasíte 
s takýmto názorom?
Problematický bol už základný model fungovania 
gréckej ekonomiky. Táto krajina si vytvárala menej 
zdrojov, ako míňala, respektíve chcela míňať. Toto je 
systém fungovania, ktorý nie je dlhodobo udržateľ-
ný a v tomto prípade je úplne jedno, akú menu Gréci 
používajú. Keby Grécko aj prešlo na lokálnu menu, 
to napätie by tam aj tak pretrvávalo. Nemyslím si, 
že hlavný problém gréckej ekonomiky bolo samotné 
euro, samozrejme, tak to nebolo. Problémy Grécka 
by aj pri návrate k pôvodnej mene pretrvali, navyše 
by krajina mala problémy vyplývajúce z toho, že má 
enormne nestabilnú menu. Čiže odchod od eura by 
bolo krátkodobé kozmetické riešenie.

V čom vidíte najzásadnejšie súčasné problémy 
eurozóny?
Nemyslím si, že je na obzore nejaký nový problém, 
ktorý by sa v eurozóne rodil. Na druhej strane pre-
trvávajú niektoré problémy z minulosti. Za naozaj 
vážny problém považujem dlhy niektorých štátov, 
tento problém sa navyše bude zhoršovať vzhľadom 
na to, že sa dá v eurozóne očakávať nárast miery 
inflácie a taktiež zvyšovanie úrokových sadzieb. To 
povedie k tomu, že sa zvýšia náklady na takzva-
nú obsluhu týchto dlhov. Tieto dlhy, žiaľ, od roku 
2008 neklesajú, dokonca v absolútnej hodnote 
v niektorých štátoch rastú. 

Ako vnímate skutočnosť, že sú v eurozóne 
krajiny, ktoré nikdy nespĺňali Maastrichtské 
kritériá a na vstup do menovej únie im stačil 
predpokladaný pozitívny trend smerom k spl-
neniu týchto kritérií?
Osobne som nikdy Maastrichtské kritériá nevnímal 
ako pravidlá, ktoré sa musia nevyhnutne dodržiavať 
len kvôli plneniu záväzkov. Môj pohľad je skôr taký, 
že tieto kritériá fungujú ako meradlá udržateľného 

LÍDRI	· V. Masár: Euro je iná váhová kategória ako bola slovenská koruna. Vstup do eurozóny bol správny krok

Euro počas gréckej krízy nebolo 
najväčším problémom tejto 

krajiny. Ak by v tom čase Grécko 
z eurozóny vystúpilo, k mnohým 

ďalším problémom by sa 
pridala nestabilná mena.
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Občas sa objavujú obavy o to, že eurozóna ne-
musí prežiť nasledujúcich desať rokov. Ako to 
vnímate vy?
Zo zásady optimisticky. Tento druh otázok si môžete 
položiť v súvislosti s akoukoľvek menou, akoukoľ-
vek krajinou či nadnárodným zoskupením. Je ne-
vyhnutné robiť všetko pre to, aby to bol úspešný 
projekt, lebo je to dobrý projekt. Ja dúfam, že eu-
rozóna prežije viac ako ďalšie desaťročie. 

Eurozóna teda podľa vás nemá kritickú slabi-
nu, ktorá by viedla k jej kolapsu... 
Problém sa môže objaviť kedykoľvek, no vždy je 
šanca riešiť ho. Ide skôr len o to, či sa mobilizujú 
sily na hľadanie riešenia. Problém nastane, ak pre-
vážia sily, ktoré chcú ten projekt pochovať. 

Na nadnárodnej úrovni sa stáva, že európ-
ske orgány váhajú s udelením sankcie za ne-
dodržiavanie pravidiel napríklad zo strany 
veľkých ekonomík. Má podľa vás eurozóna 

vytvorené dostatočne silné inštitúcie na to, 
aby sa podarilo presadiť správne opatrenia 
v správnom čase?
Tu hovoríme o nikdy sa nekončiacich procesoch. 
Nikdy to nie je tak, že sa vytvoria konkrétne in-
štitúcie a konkrétne opatrenia, ktoré budú univer-
zálne fungovať. Vždy budú prichádzať turbulencie 
a rovnováha sa bude hľadať nanovo. Ak si dnes 
niekto myslí, že dnes niečo vyriešime a na ďalších 
dvesto rokov bude pokoj, nie je to tak. 

Ktoré krajiny sú podľa vás na rade s prijatím 
eura? Ako je na tom Česká republika?
Odpoveď na túto otázku je zložitá, keďže ekonomi-
ky EÚ, ktoré do eurozóny nepatria, sú z ekonomic-
kého a menového uhla pohľadu na vstup z veľkej 
časti pripravené. Navyše sú tieto krajiny veľmi sil-
ne naviazané na euro, majú teda už aj dnes veľmi 
silný vzťah. Načasovanie vstupu týchto krajín bude 
skôr vecou politického rozhodnutia. Nepôjde teda 
o dlhomesačnú či niekoľkoročnú prípravu z pohľa-
du menových kritérií. 

Pokiaľ ide o Českú republiku, myslím si, že na 
vstup do eurozóny bola pripravená už v čase, keď 
sme tam vstupovali my. Vidím teda rozdiel skôr 
v politickom prístupe k tejto otázke. Váhanie 
Českej republiky môže ešte nejaký čas trvať, no po 
každých voľbách sa to môže zmeniť. 

Vladimír Masár 
Vladimír Masár je v súčasnosti prezidentom sloven-
skej kancelárie spoločnosti Deloitte. V bankovom a ve-
rejnom sektore pracoval takmer dvadsať rokov. Od 
júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra 
Národnej banky Slovenska. Predtým pôsobil vo via-
cerých významných funkciách, ako napríklad tiež spl-
nomocnenec vlády a predseda prípravného výboru na 
zriadenie Národnej banky Slovenska, štátny tajomník 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, prvý ná-
mestník ministra financií Slovenskej republiky. 

Pôsobil aj v prvej súkromnej banke so zahraničnou 
účasťou pôsobiacou na Slovensku (Tatrabanka, a. s., 
Bratislava) a ako námestník riaditeľa najväčšej slo-
venskej komerčnej banky (Všeobecná úverová banka, 
a. s., Bratislava).

V. Masár: Euro je iná váhová kategória ako bola slovenská koruna. Vstup do eurozóny bol správny krok ·	LÍDRI

Maastrichtské kritériá nevnímam 
ako pravidlá, ktoré sa musia 
nevyhnutne dodržiavať. Fungujú 
skôr ako meradlá udržateľného 
rastu ekonomík, mal by ich 
dodržiavať každý, kto sa 
snaží o udržateľný rast.
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Autor:	Marek	Mittaš

ANKETA	· Ako hodnotíte prínosy a negatíva pre Slovensko za desať rokov v eurozóne?

ANKETA: 
AKO HODNOTÍTE PRÍNOSY A NEGATÍVA PRE SLOVENSKO 

ZA DESAŤ ROKOV V EUROZÓNE?

totiž dokážu jednoduchšie porovnávať domáce ceny 
tovarov a služieb s cenami v krajinách, v ktorých sa 
tiež platí eurom. Aj európske firmy importujúce na 
slovenský trh majú po prijatí eura zjednodušené 
podmienky vstupu na náš trh. A to je tiež výhoda 
pre bežného spotrebiteľa, pretože príchod nových 
zahraničných firiem rozširuje ponuku tovarov na 
našom trhu, zostruje sa konkurenčný boj o zákazní-
ka, a to tlačí na rast kvality a pokles cien. 

Prijatie eura sa podpísalo aj pod zrýchlenie hos-
podárskeho rastu, ktorý sám osebe ďalej pôsobí na 
zvyšovanie životnej úrovne a rast zamestnanosti 
a miezd. Existencia eura na Slovensku je totiž lákad-
lom pre zahraničných investorov, keďže zjednodušu-
je prístup na náš trh. Prílev zahraničných investícií 
sa preklápa do zvýšeného dopytu po pracovných si-
lách, čo následne znižuje nezamestnanosť. 

Na druhej strane finančné inštitúcie prišli 
o časť svojich výnosov práve zo zmenárenských 
transakcií a devízových obchodov. 

Jana	Glasová	
analytička Poštovej banky 
 

Tým, že máme rovnakú menu ako ďalších 18 krajín 
eurozóny, sa výrazne zjednodušuje situácia aj pre 
bežných spotrebiteľov. Ceny tovarov a služieb sa tak 
totiž stávajú na európskom trhu transparentnejšími, 
čo pôsobí na zostrovanie konkurencie. Spotrebitelia 

Foto: Jana Glasová

Keďže väčšina slovenského zahraničného obchodu 
je so štátmi EÚ, jednotná mena výrazne prospieva 
zahraničnému obchodu, a tým aj rastu ekonomiky. 
Obchod s EÚ tvorí približne 68 % celkového dovozu 
a 86 % celkového vývozu Slovenska, z toho do veľkej 
miery priamo s členmi eurozóny. Slovensko prijalo 
euro pri silnom kurze, a to pomohlo zvýšiť aktíva 
slovenských obyvateľov, na druhej strane exportujú-
ce firmy boli v roku 2009 počas krízy vďaka silnému 
euru oproti susedným krajinám s vlastnou menou 
znevýhodnené. Meny okolitých krajín voči euru osla-
bili, čo tamojším exportérom pomohlo. 

 Slovensko však stratilo kontrolu nad samostat-
nou monetárnou politikou. Eurozóna ešte nespĺňa 
všetky podmienky optimálnej menovej oblasti 
(OCA), ale postupne sa navrhovanými reformami 
snaží k tomu čoraz viac približovať.

Katarína	Muchová	
analytička Slovenskej sporiteľne 
 

Euro ako spoločná mena eliminuje riziká spojené 
s výmenným kurzom aj transakčné náklady pre firmy. 

Foto: Katarína Muchová
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Ako hodnotíte prínosy a negatíva pre Slovensko za desať rokov v eurozóne? ·	ANKETA

Jakub	Rosa	
analytik Across Private Investments 
 

Členstvo Slovenska v EÚ, ale aj v eurozóne, prinies-
lo mnoho priamych, okamžitých plusov a tiež aj 
nepriamych výhod, ktoré sa môžu naplno prejaviť 
až v budúcnosti. Medzi pozitíva prijatia eura bez-
pochyby patrí schválenie štrukturálnych ekonomic-
kých reforiem, ktoré naštartovali ekonomický rast 
a zatraktívnili Slovensko pre zahraničných investo-
rov. Spoločná európska mena priniesla pre podniky 

zníženie transakčných nákladov, pre Slovákov vyš-
šiu kurzovú stabilitu a pre štát lepšie podmienky 
financovania dlhu na finančných trhoch v dôsledku 
„tlaku“ na dodržiavanie rozpočtových pravidiel a dl-
hodobého ozdravovania verejných financií.

Euro prinieslo aj negatíva. Patrí medzi ne na-
príklad účasť na záchrannom balíku pre Grécko, 
ktorá znamená priame a neodvolateľné záruky 
premietnuté v zhoršení ukazovateľov verejného 
dlhu Slovenska. Ako negatívum hodnotíme aj odo-
vzdanie kompetencií nastavenia menovej politiky 
do Frankfurtu. Národná banka Slovenska (NBS) 
stratila možnosť „šiť“ menovú politiku na mieru 
slovenskej ekonomiky. Pri jej nastavení prihlia-
da Európska centrálna banka (ECB) na celý blok 
krajín platiacich eurom. Rovnaká menová politika 
pre Nemecko, ale napríklad aj Grécko, však nie je 
šťastná. Ak by držala kormidlo NBS, takmer s ur-
čitosťou by vzhľadom na náznaky prehrievania 
ekonomiky a rastúce inflačné tlaky sprísňovala 
menové podmienky. Zabránila by tým masívnemu 
zadlžovaniu. Slováci sa aktuálne zadlžujú najrých-
lejšie v EÚ.

Foto: Jakub Rosa

Marián	Búlik	
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko 
 

Pre OVB Allfinanz Slovensko bol vstup Slovenska 
do eurozóny výbornou správou, ktorá nám 

umožnila rozšíriť naše podnikanie výrazne jedno-
duchšie do viacerých európskych štátov. Pre našich 
klientov bolo veľkým plusom odstránenie neistoty 
z finančného trhu, ktorá tu existovala pri voľných 
výmenných kurzoch národných mien. Nehovoriac 
už o lepšej dostupnosti zahraničných finančných 
produktov, ktoré máme dnes denominované tak-
povediac v našej národnej mene, a teda absolútne 
dostupné. 

Nemôžem opomenúť ani praktickú finančnú 
výhodu bez zbytočného zamieňania cudzej meny 
pri každom vycestovaní za hranice, či už pri do-
volenke, alebo služobnej ceste, a s tým súvisiaci 
aj výrazne vyšší výskyt POS terminálov. To všetko 
Slovákom prakticky uľahčuje život pri pracovných 
povinnostiach alebo voľnočasových aktivitách 
v rámci eurozóny.

Foto: Marián Búlik
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Na Slovensku denne prepočítava ceny na sloven-
skú korunu až 24 %. V rámci prieskumu je to naj-
vyšší podiel v rámci celej eurozóny. Pri veľkých ná-
kupoch prepočítava na korunu 11 % slovenských 
respondentov.

V tomto prieskume sa však odzrkadľujú diskusie 
o miere hĺbky spolupráce, ktorá by sa v rámci EÚ 
a eurozóny mala uplatňovať. Iba 12 % obyvateľov 
eurozóny a 17 % slovenských respondentov si mys-
lí, že miera koordinácie v rámci eurozóny je dosta-
točná. Viac koordinácie by privítalo až 53 % sloven-
ských respondentov a 69 % respondentov v rámci 
celej eurozóny. 

V rámci celej eurozóny považuje menu euro za 
dobrú vec pre krajiny eurozóny 64 % respon-

dentov, za zlý projekt považuje spoločnú menu 
25 % respondentov. Na Slovensku podporuje euro 
68 % respondentov, za zlé pre Slovensko považuje 
euro 20 % respondentov na Slovensku. 

Napriek tomu, že na Slovensku je obľuba spoloč-
nej meny nadpriemerná, množstvo obyvateľov si 
na menu za desať rokov nedokázalo úplne zvyknúť. 
V rámci celej eurozóny prepočítava na dennej báze 
do pôvodnej meny svojho štátu 15 % responden-
tov, rovnako 15 % prepočítava občasne, teda pri 
veľkých nákupoch nehnuteľnosti či automobilu. 

SLOVÁCI VNÍMAJÚ 
EURO POZITÍVNE, 
VÍTAJÚ HO AJ PODNIKATELIA

Slováci majú menu euro radi. Podiel ľudí, ktorí 
ho považujú za dobrú vec, je v porovnaní 
s celou eurozónou vyšší. Zároveň podiel ľudí, 
ktorí spoločnú menu považujú za zlú vec, je 
v porovnaní s celou eurozónou nižší. Ukázal to 
prieskum Eurobarometer, ktorý Európska komisia 
(EK) zverejnila v novembri minulého roka.   

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Slováci vnímajú euro pozitívne, vítajú ho aj podnikatelia
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Euro	vítajú	aj	podnikatelia
Ešte spokojnejší so spoločnou európskou menou 
na Slovensku ako občania sú slovenskí podnikate-
lia. Vyplýva to z prieskumu ČSOB banky. „Až 83 % 
oslovených zástupcov podnikateľskej sféry uvied-
lo, že sú s týmto krokom spokojní,“ uvádza ČSOB 
banka. 

„Nie je prekvapením, že najväčšiu spokojnosť 
s eurom, až 85,7 %, vyjadrujú firmy s obratom 

nad 200 000 eur, no rovnako dôležité je aj to, že 
spokojnosť prevláda aj v prípade malých firiem 
a živnostníkov (76,7 %), keďže tie tvoria aj naj-
viac pracovných miest na Slovensku,“ uviedla Dáša 
Polláková, manažérka segmentu pre mikro a malé 
podniky ČSOB. Z prieskumu banky zároveň vyplý-
va, že za hlavný prínos prijatia eura podnikatelia 
považujú predovšetkým zmazanie kurzových roz-
dielov a zjednotenie meny, zjednodušenie obchodu 
a administratívy. Viac ako polovica respondentov 
prieskumu nevníma žiadne negatívum vstupu 
Slovenska do eurozóny. 

Slovenskí podnikatelia sú citliví na rast cien a 40 % 
podnikateľov v prieskume ČSOB uviedlo, že vní-
majú nárast cien a kurzových rozdielov. Analytik 
však upozorňuje, že tento pocit je skreslený. „Rast 
celkovej cenovej hladiny pred a po zavedení eura 
sa zatiaľ dramaticky nelíši. V troch rokoch po sebe 
sme dokonca čelili síce malej, ale predsa len deflá-
cii,“ zhodnotil hlavný ekonóm ČSOB na Slovensku 
Marek Gábriš. 

Slováci	sú	aj	pesimisti
Prekvapivo pesimistický je však pohľad Slovákov 
na vplyv spoločnej európskej meny na cestova-
nie. Jednoduchšie sa s eurom cestuje podľa 39 % 
Slovákov, nemyslí si to až 40 % respondentov 
Eurobarometra. Menej optimistickí sú v tom-
to smere už len Taliani. Naopak najvyšší podiel 
optimistov z pohľadu cestovania je v Írsku. Tam 
predovšetkým pozitíva pri cestovaní so spoloč-
nou menou vníma až 86 % účastníkov prieskumu. 
Priemerný podiel eurooptimistov za celú eurozónu 
je 50 %. 

Menej príjemnou správou pre budovanie európ-
skej identity obyvateľov eurozóny je fakt, že iba 
27 % respondentov je presvedčených, že mena 
euro im pomohla k tomu, aby sa cítili byť viac 
Európanmi ako v čase, keď spoločnú menu ne-
používali. Slovensko v tomto prípade kopíruje 
priemer za celú eurozónu, keď viac európsky sa 
vďaka euru cíti práve 27 % Slovákov. Až sedem 
slovenských občanov z desiatich necíti žiadnu 
zmenu.

Slováci vnímajú euro pozitívne, vítajú ho aj podnikatelia ·	EKONOMIKA

S eurom je spokojných viac 
ako 8 z 10 firiem s obratom 
nad 200-tisíc eur.

Foto: Shutterstock
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ČESKO NAĎALEJ NEMÁ 
ZÁUJEM O VSTUP 
DO EUROZÓNY, 
DÔVODOV MÁ NIEKOĽKO
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Česko naďalej nemá záujem o vstup do eurozóny, dôvodov má niekoľko

minulého roka odporučili Českej re-
publike opäť odložiť vstup do eurozó-
ny, prijatie eura u našich susedov sa 
posúva opäť na neurčito. Toto odpo-
rúčanie česká vláda prijala. 

Česká ekonomika má kondíciu na 
to, aby euro prijala, vidí však dôvody 
na to, aby mimo menovej únie zostá-
vala aj naďalej. „Za hlavné prekážky 
vstupu je možné naďalej považovať 
nedokončený proces reálnej ekono-
mickej konvergencie Českej republi-
ky. Konvergencia sa síce v uplynulých 
rokoch obnovila, odstup vo väčšine 
kľúčových ukazovateľov však zostá-
va značný. Platí to predovšetkým pre 

Možno si kedysi v minulosti naj-
väčší eurooptimisti mysleli, že 

napríklad krajiny, ktoré do EÚ vstú-
pili v roku 2004, sa budú od prvého 
dňa ponáhľať do eurozóny. Dnes je 
jasné, že sa tak tieto krajiny nesprá-
vajú. Hoci Slovensko môže považo-
vať vstup do eurozóny za dobrý krok, 
pri úvahách ďalších krajín o vstupe 
sa vynárajú mnohé predpokladané 
negatíva tohto zoskupenia. Tak je to 
aj v Českej republike. 

Česi	hovoria	„nie“
Český rezort financií spoločne s čes-
kou centrálnou bankou v decembri 

cenovú a mzdovú hladinu. Taktiež 
pretrvávajú výrazné rozdiely medzi 
Českou republikou a eurozónou z po-
hľadu štruktúry českého hospodár-
stva. Vzhľadom na starnutie popu-
lácie nie je úplne doriešený problém 
dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií. Prekážkou prijatia eura 
je tiež nesúlad finančných cyklov 
Českej republiky a eurozóny,“ uvádza 
v decembrovom stanovisku k prijatiu 
eura český rezort financií. 

Aj toto stanovisko odráža filozo-
ficky odlišný postoj Slovenska a Česka 
k menovej únii. Slovensko prijalo 
v roku 2009 spoločnú menu napriek 
tomu, že dodnes aj v slovenskej ekono-
mike existujú, a existovali aj pri vstupe 
do eurozóny, niektoré problémy, ktoré 
české ministerstvo financií považuje za 
prekážku vstupu krajiny do eurozóny. 

Kritériá	Česko	zvláda
Formálne Česko spĺňa všetky prístu-
pové Maastrichtské kritériá, ktoré je 

Česká republika sa opäť rozhodla odložiť 
rozhodnutie o vstupe do eurozóny. Príbeh 
Českej republiky potvrdzuje, že o vstupe 
do eurozóny nerozhodujú len kritériá 
ekonomickej pripravenosti na vstup.  
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Vnútorné	problémy	
eurozóny
České inštitúcie zároveň upozorňujú 
na to, že eurozóna nie je v ideálnej 
kondícii a v tomto svetle vstup do eu-
rozóny nevyznieva ako lákavá ponuka. 
S eurozónou sa stále ťahajú problémy 
Grécka. Záchranné úvery bude krajina 
splácať do roku 2060, jej dlh sa šplhá 
k hranici 180 % HDP a nezamestna-
nosť dosahuje úroveň 19 %. Kritérium 
v oblasti verejného dlhu nespĺňalo 
až dvanásť členských krajín, Grécko, 
Portugalsko, Taliansko a Belgicko 
majú verejný dlh prevyšujúci 100 % 
HDP. V podstate sa dá povedať, že 
eurozóna stojí na pravidlách, ktoré sa 
nedodržiavajú, a to odrádza krajiny, 
ktoré do eurozóny doposiaľ nevstúpili. 
Vážený priemer dlhu krajín eurozóny 
v roku 2017 dosiahol 87 % HDP. 

Česká centrálna banka upozor-
ňuje na to, že krajiny eurozóny sa 
vyvíjajú odlišne. Darilo sa pobalt-
ským krajinám a Írsku, naopak eko-
nomická úroveň sa zhoršila v kraji-
nách na juhu Európy, teda v Grécku, 
Taliansku, Španielsku, Portugalsku 
a na Cypre. Rôzne sa v jednotlivých 
štátoch vyvíja aj nezamestnanosť. 
Miera nezamestnanosti v Nemecku 
a Holandsku je pod úrovňou 4 %, na-
opak v krajinách periférie presahuje 
15 %. Slabinou eurozóny teda v istom 
zmysle je, že jednotná menová politi-
ka sa uplatňuje pre ekonomiky s rôz-
norodými problémami.

inflácie na úrovni 2,4 % toto krité-
rium nesplnilo, keďže hodnota krité-
ria bola 2,1 %. Česká centrálna ban-
ka a ministerstvo financií však tento 
stav pripisujú nízkej referenčnej hod-
note a predpokladajú, že v roku 2018 
krajina už inflačné kritérium splnila. 

Kritérium týkajúce sa stability vý-
menných kurzov počíta s tým, že kra-
jina bude v systéme ERM II najmenej 
dva roky, po ktorých sa bude vyhod-
nocovať kurzová stabilita. Kritérium 
počíta s tým, že mena neprekročí 
fluktuačné pásmo na úrovni 15 % 
oboma smermi od zvolenej parity. 

Česká centrálna banka zároveň 
nechce viazať českú korunu v systéme 
ERM II príliš dlho, vidí v tom riziká. 
„Vstup Českej republiky do ERM II by 
obmedzil okrem iného aj schopnosť 
kurzu koruny fungovať ako prirodzený 
prispôsobovací mechanizmus. Kurz je 
pritom v režime cielenia miery inflácie 
a v podmienkach malej otvorenej eko-
nomiky dôležitou veličinou, ktorá svo-
jimi pohybmi tlmí vplyvy vonkajších 
šokov, ktorým čelí česká ekonomika,“ 
upozorňuje centrálna banka. Česká 
centrálna banka zároveň upozorňuje 
na to, že so vstupom do eurozóny by 
vznikli krajine výrazné náklady. Česko 
by muselo doplatiť nesplatenú časť 
kapitálu Európskej centrálnej banky 
(ECB). Ide o sumu 167,5 milióna eur. 

Česko by zároveň muselo prispieť 
Európskemu mechanizmu pre stabili-
tu (ESM). Česká centrálna banka ten-
to príspevok vyčíslila na 1,9 miliardy 
eur. Do Jednotného fondu na rieše-
nie kríz by Česko muselo prispieť su-
mou 1,1 miliardy eur a české banky 
by okrem toho každoročne prispie-
vali sumou 1,1 milióna eur. Okrem 
toho by Česko muselo do systému 
Jednotného mechanizmu dohľadu 
prispieť sumou 5,4 milióna eur ročne. 

v súčasnosti možné vyhodnocovať. 
Krajina nepatrí do systému výmen-
ných kurzov ERM II, vzhľadom na to 
nespĺňa kritérium týkajúce sa stabi-
lity výmenných kurzov. Ostatné prí-
stupové kritériá Česko spĺňa. 

Z pohľadu kritéria týkajúceho sa 
rozpočtovej disciplíny má Česko dob-
rú kondíciu v oblasti rozpočtového 
deficitu a aj dlhu. Hodnota deficitu 
z pohľadu Maastrichtských kritérií 
môže byť vo výške troch percent, no 
Česko dosiahlo v roku 2017 v tom-
to smere prebytok na úrovni 1,5 %. 
Výhľadovo by si Česká republika mala 
podľa ministerstva financií udržať 
prebytok až do roku 2021. 

Podobne s rezervou spĺňa Česká 
republika rozpočtové kritérium aj 
v oblasti dlhu. V roku 2017 sa vy-
šplhal na 34,7 % hrubého domáceho 
produktu (HDP), kým prípustná úro-
veň je 60 % HDP. V ďalších rokoch by 
mal dlh krajiny kontinuálne klesať až 
na 30 % HDP v roku 2021. 

Kritérium stability dlhodobých 
úrokových sadzieb spĺňa Česká repub-
lika taktiež bez výraznejších ťažkostí. 
Toto kritérium je stanovené tak, že vý-
nosy zo štátnych dlhopisov vstupujúcej 
krajiny nesmú o viac ako dva percen-
tuálne body prekročiť priemer výnosov 
desaťročných dlhopisov tých troch kra-
jín EÚ, ktoré dosahujú najnižšiu mieru 
inflácie. Pre rok 2017 bola hodnota kri-
téria 3,3 % a Česká republika dosiahla 
hodnotu 1 %. Podľa prognóz by v hori-
zonte do roku 2021 krajina mala toto 
kritérium spĺňať aj naďalej.

Určité ťažkosti vykazuje česká 
ekonomika pri plnení kritéria ce-
novej stability. Miera spotrebiteľ-
skej inflácie nesmie o viac ako 1,5 % 
presiahnuť úroveň priemeru troch 
krajín EÚ s najnižšou mierou inflá-
cie.  V roku 2017 Česko s mierou 

Česko naďalej nemá záujem o vstup do eurozóny, dôvodov má niekoľko ·	EKONOMIKA

Česko upozorňuje 
na vnútorné problémy 

menovej únie, vstup 
do eurozóny by ju stál 

miliardy českých korún.
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Slovensko vstúpilo do eurozóny 1. januára 
2009. Prešlo už 10 rokov, odkedy sme 

členmi tejto menovej únie. Ako sa zmenilo 
nielen Slovensko, ale aj EÚ a eurozóna? 

Je eurozóna dobrým projektom? Pre 
magazín Financial Report odpovedá Martin 

Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka. 

že ekonomicky náš úspech je závislý od členstva 
v EÚ a od krajín, ktoré v EÚ sú. Hodnotím to ako 
veľmi odvážny experiment, keďže to bolo v začiat-
koch krízy. Slovensko bolo donútené byť hospodár-
nejšou krajinou z hľadiska vlastných financií. 

Kam sa Slovensko posunulo za týchto 10 rokov?
Slovensko sa posunulo z ekonomického tigra 
z roku 2004 až 2007 do štandardnej, trošku možno 
viac stabilnej, ale menej odvážnej ekonomiky, kto-
rá je istotou, ale nie je zárukou nejakého posunu 

Ako hodnotíte 10 rokov Slovenska v eurozóne? 
Vstupovali sme v období rokov 2008 až 2009. Bol 
to vtedy veľký experiment, ktorý sa ukázal do veľ-
kej miery ako úspešný. Úspešný bol v tom, že dal 
Slovensku istú mieru stability a predvídateľnosti 
najmä pre zahraničných investorov, ktorí nemuseli 
rátať so zvýšenými nákladmi na menovú politiku. 
Zároveň ukázal jednoznačnú stabilitu Slovenska 
ako člena EÚ. Ukázali sme sa ako krajina, ktorá 
vie, že chce patriť do európskeho spoločenstva. 
Slovensko si za posledných desať rokov uvedomuje, 
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dopredu. Slovensko je naozaj krajinou, ktorá s vý-
nimkami daňového a odvodového zaťaženia a re-
gulácie je stabilnou ekonomikou, od ktorej si môžu 
brať firmy príklad posledných štyri až päť rokov. 
Je tu stabilita, je tu tendencia k zodpovednosti 
a k predvídateľnosti z hľadiska podnikateľského 
prostredia. Sme menej dravý typ krajiny, ale sme 
typom zodpovednejšej krajiny. Slovensko sa musí 
však vedieť prispôsobiť z hľadiska digitálnej eko-
nomiky. Musí sa znova stať dravým tigrom v tejto 
oblasti, kde vie privítať nové veci a nečakať reaktív-
ne na to, čo sa udeje okolo nás.
 
V čom sú naše negatíva v porovnaní s krajina-
mi EÚ? 
Sme veľmi konzervatívni v prijímaní nových zmien. 
Veľmi často sa krajina drží toho, čo pozná, bez toho, 
aby mala odvahu skúsiť to, čo nepozná. Slovensko 
má výhodu v tom, že máme obrovské zahraničné 
firmy, automobilky, veľké IT spoločnosti, ktoré 
krajinu tlačia, aby sa zmenila. Slovensko by však 
malo samo od seba ťahať ekonomiku, aby išla pozi-
tívnym smerom. Krajina by mala vytvárať priestor 
a prinášať nové veci. 

Aký bol vývoj eurozóny?
EÚ mala od roku 2008 nespočetný počet kríz. Mala 
krízy bankové, dlhové, politické. Bolo to určite 
obdobie krízové a bolo to neštandardné obdobie. 
A vlastne toto obdobie otestovalo, čo Slovensko 
chce a vie robiť do budúcna. Eurozóna ako taká 
ukázala, že je ochotná riešiť problémy a že ich vie 
riešiť výnimočnými opatreniami, ako bol euroval, 
balíčky, mechanizmy a pôžičky, že sa vie zastať fun-
gujúceho systému. 

Možno je to viac politický cieľ, ako ekonomický, 
najmä pri zachraňovaní krajín eurozóny. Eurozóna 
nevie nájsť správny kompromis medzi tým, čo ľu-
dia chcú a tým, čo eurozóna potrebuje. Stráca kon-
takt s ľuďmi, s ktorými nevie odkomunikovať veci, 
ktoré robí dobre.

V čom sa skrýva odpoveď? Kde to viazne?
EÚ si musí vybrať jasnú víziu, kam chce ísť ako 
spoločenstvo krajín, a aj eurozóna. Buď to bude 

nejaká forma federalistickej únie, alebo zóna voľ-
ného obchodu. Veľa možností medzi tým nemá. EÚ 
nevie predať seba a svoje úspechy ako úspechy pre 
bežných občanov. Nedokáže prezentovať, prečo je 
potrebná a dôležitá. Bojuje s krízou, že populisti 
využívajú túto slabinu proti nej. To bude aj výzva 
pre EÚ, aj pre eurozónu. 

Dala by sa teda EÚ vzhľadom na iné kontinenty 
a spoločenstvá definovať ako konzervatívna? 
Tu je rozdiel najmä medzi európskymi inštitúciami 
a ľuďmi, ktorí v EÚ žijú. Určite menej ako polovica 

Foto: Martin Reguli
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Slovensko nemuselo mať mnohé zo súčasných 
výhod.

V čom vidíte najzásadnejšie slabiny eurozóny?
Nevýhoda je určite v tom, že ak má byť eurozóna 
ekonomickým klubom so spoločným ekonomic-
kým hospodárením, musí byť tento projekt v záuj-
me bežných ľudí, aby to potom občania neodmietli 
vo voľbách. Zároveň musí byť eurozóna riadená 
efektívne. Myslím, že ak sa chce eurozóna stavať 
do tejto pozície, tak by mohla byť proaktívnejšia 
aj v podpore niektorých vecí, ktoré by smerovali 
k inováciám v ekonomike. Ide napríklad o priprave-
nosť na digitalizáciu alebo integrovanie ekonomík 
cez reformovanie prístupov. Toto sa zatiaľ nedeje. 

Je podľa vás eurozóna dobrý projekt?
Z hľadiska princípov rozumiem množstvu kriti-
kov eurozóny, ktorí hovoria, že spoločná európska 
mena je vo svojej súčasnej podobe ekonomicky 
nešťastným nápadom. Pretože každá ekonomika 
má iné fungovanie, iné tempo rastu, iné náklady 
fungovania, iné platové podmienky. Je to viac pro-
jekt politický ako ekonomický, čo je chyba. To sa 
prejavuje v politických rozhodnutiach, ktoré vy-
tvárajú riziká v slabších krajinách a tie môžu na-
pokon so sebou stiahnuť aj tie dobré krajiny. To 
vytvára nedôveru, ktorú Európska únia nedokázala 
upokojiť. 

V rámci V4 sa susedné krajiny zaviazali vstu-
pom do EÚ k vstupu do eurozóny. No sme jedi-
ná krajina, ktorá v eurozóne je. Prečo okolité 
krajiny stále váhajú? Kedy splnia záväzok?
Ten impulz musí prísť určite z danej krajiny, že 
chce ísť do projektu. Okrem toho, že musia spl-
niť podmienky, ktoré sú pevným kritériom, musia 
preukázať aj vôľu, že chcú byť v európskom mecha-
nizme na stabilizáciu meny, a tento proces musia 
iniciovať krajiny a nemôžu byť k tomu donútené. 

Nebolo Slovensko dobrým príkladom toho, že 
to naozaj funguje?
Ak by sa mali krajiny pozerať na Slovensko, tak 
sme určite dobrým príkladom. Členstvo podporilo 
stabilizáciu Slovenska, lenže obávam sa, že ľudia si 

ľudí napríklad na Slovensku sa cíti byť Európanmi. 
Viac sa považujú za Slovákov, čo je pre Európsku 
úniu z hľadiska budovania dôvery problémom. EÚ 
sa stále snaží presadiť novú identitu a narazila na 
stenu, a nielen na Slovensku, ale v čoraz väčšom 
počte krajín. Teraz sa buď musí prispôsobiť vlne, 
ktorá by mohla EÚ zastaviť v jej cieľoch a ovplyv-
niť jej finálnu podobu z hľadiska budúceho fungo-
vania, alebo začne sama seba viac predávať, aby 
bola práve to, čo ľudia chcú. Najväčšou krízou 
EÚ je to, že ľudia sa necítia byť súčasťou toho 
projektu.

Hodnotíte rok, keď sme do eurozóny vstú-
pili, ako správny čas na vstup do tohto 
spoločenstva? 
Vstup pomohol slovenskej ekonomike do veľkej 
miery prečkať búrku v relatívnom pokoji. Bolo to 
naozaj pozitívum, že to Slovensko spravilo, lebo 
dostalo veľa benefitov. Bez EÚ je Slovensko do 
veľkej miery ekonomicky stratené a bez eura by 

Najväčšou krízou EÚ je, 
že ľudia sa necítia byť 
súčasťou tohto projektu.
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všímajú tie krízy, ktoré eurozóna mala za posled-
ných desať rokov. Myslím si, že práve tento bod 
kríz najviac spomalil smerovanie týchto krajín, či 
už sa bavíme o Maďarsku, alebo o Poľsku. V prípa-
de Česka je to špecifické, lebo tam je to ich kultúrny 
zdravý skepticizmus z toho, že oni sa cítia ešte me-
nej Európanmi ako my. 

Je toto chyba EÚ, že vstup do eurozóny neza-
definovala presne? 
Chybou bolo, že EÚ krajinám nedala jasne naja-
vo, čo členstvo v EÚ znamená a ako sa musia 
členské krajiny prispôsobiť. Na druhej strane by 
to znamenalo obrovský zásah do plánovania eko-
nomiky v čase, keď sme ani my nevedeli, že kríza 
príde. Momentálne krajiny vstup do eurozóny 
odkladajú, pokiaľ môžu, a nič ich vlastne ani 
netlačí. Skôr je otázkou, ako by vnútropolitická 
situácia vyzerala, keby boli nútení byť členmi eu-
rozóny a či tento spôsob nie je menej vyhovujúci 
pre eurozónu. 

Dá sa nájsť, čo okrem meny spája členské kra-
jiny eurozóny? 
Všetci členovia EÚ by sa skôr či neskôr mali stať 
členmi spoločného európskeho jednotného trhu. 
Mali by byť členmi Schengenského priestoru, aj 
Európskej menovej únie. Ono to však nie vždy tak 
funguje. EÚ je tak rozdelená do toľkých rôznych 
celkov, že je veľmi náročné spájať to dohromady. 
Máme spoločnú menu, riadiace orgány, ale nedefi-
nuje ich nič konkrétnejšie. 

Dalo by sa teda povedať, že EÚ dáva krajinám 
určitú voľnosť, aby mohli byť takými krajina-
mi, akými chcú byť?
V istom zmysle slova áno. Len je potrebné, aby 
sa to robilo aj do budúcna. Sú tu isté obmedze-
nia, ktoré krajina musí akceptovať.  Je potrebné, 
aby EÚ tam, kde zjednocuje krajiny, ako mena 
alebo politika, aby si to vedela aj obhájiť. Keď 
nastane vlna populizmu, tak sa podkope celá 
zásada pravidiel a celý systém sa rozpadne.  EÚ 
si sama musí zadefinovať hranicu, za ktorú sa 
nebude hýbať, ale kde bude garantovať, že to 
nie je len nejaká forma centralizácie, ale že je to 

projekt, ktorý sa končí v rozumnom kompromise. 
Jedným zo základných princípov EÚ bol princíp 
subsidiarity, teda princíp, že EÚ bude nechávať 
krajinám právomoci, ktoré sa dajú na národnej 
úrovni robiť lepšie. 

Ako by vyzeralo Slovensko, keby sme do EÚ 
nevstúpili?
Švajčiarsko by z nás asi nebolo, boli by sme ur-
čite niekde tlačení sa rozvíjať vo svojich najsil-
nejších stránkach. Určite by sme sa potrebovali 
viac ekonomicky vyhradiť, že sme krajina defi-
novaná niečím špecifickým. Pri Švajčiaroch je 
to bankový systém, pri malých krajinách sú to 
daňové raje. Museli by sme si vydobyť miesto na 
slnku. Takto podobne to majú aj mnohé krajiny 
ktoré sú mimo EÚ, ako napríklad Nórsko. Šancu 
zvládnuť to by sme mali aj na Slovensku, ale bola 
by oveľa menšia a cesta, ktorou by sme išli, by 
bola oveľa rizikovejšia s oveľa väčšími negatív-
nymi dôsledkami.

Slovensko sa musí znova 
stať dravým tigrom,  tentokrát 

v digitálnej ekonomike.
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krachu banky sú peniaze na termínovaných vkla-
doch chránené Fondom na ochranu vkladov. To 
spolu s vkladmi na bežných účtoch a sporením na 
stavebnom sporení neposkytuje žiadny iný bankový 
produkt. Táto ochrana však má svoje limity. 

Prečo	termínovaný	vklad?
Termínovaný vklad je do určitej miery ochranou 
pred infláciou, zaujímavejšie zhodnotenie sporitelia 
môžu očakávať len ťažko. „Termínovaný vklad vy-
tvára priestor pre uchovanie reálnej hodnoty voľ-
ných zdrojov, ktoré by nemali byť príliš znížené 
infláciou. Ide o riešenie určené pre konzervatívnych 
klientov, ktorí zatiaľ nenašli odvahu na investova-
nie,“ hovorí Milan Janásik z J&T Banky. Práve kon-
zervatívny prístup k investovaniu je pre Slovákov 
dôležitý a termínovaný vklad ostáva zaujímavý aj 
v prípade, že neprináša zhodnotenie. Dôvod je ten, 
že peniaze na termínovanom vklade sú vlastne chrá-
nené. Nehrozí im odcudzenie a dokonca aj v prípade 

TERMÍNOVANÉ 
VKLADY V BANKÁCH. 
CHRÁNIA, ALE NEZARÁBAJÚ

Zhodnotenie na väčšine termínovaných vkladov 
je v súčasnosti pod hranicou inflácie. 
To znamená, že sa aktuálne zhodnocujú menej 
ako sa znehodnocujú. Prečo sa teda týmto 
produktom zaoberať? Pretože mnoho Slovákov 
má tento produkt napriek malej výhodnosti 
v obľube a verí, že sa vrátia jeho zlaté časy.

Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Termínované vklady v bankách. Chránia, ale nezarábajú

Celkové zhodnotenie 
termínovaných vkladov 

v blízkom čase pravdepodobne 
neprekoná mieru inflácie.
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„Termínovaný vklad je obľúbený najmä medzi 
klientmi, ktorí preferujú stabilné zhodnotenie 
vložených prostriedkov bez akéhokoľvek rizi-
ka. Klient počas celého obdobia vie, aký úrok 
ho čaká a vie tak rátať so stabilným príjmom. 
Ďalším dôvodom je ochrana finančných pro-
striedkov Fondom na ochranu vkladov, a to až 
do výšky 100 000 eur,“ hovorí Lýdia Žáčková 
z Poštovej banky.

Aj keď sa dnes teda úročenie termínovaných vkla-
dov začína na 0,01 %, čo je prakticky žiadne zhod-
notenie, vďaka ochrane vkladov sú peniaze chráne-
né lepšie ako napríklad hotovosť uskladnená doma. 
Navyše veľkou devízou termínovaného vkladu je 
minimálna možnosť straty. Peniaze síce pod úrov-
ňou inflácie strácajú svoju cenu, ale po uplynutí 
obdobia, na ktoré bol termínovaný vklad uzatvore-
ný, klient nedostane nominálne menej peňazí, ako 
vložil. To sa môže stať pri investovaní napríklad do 
fondov alebo akcií. 

Je to produkt skutočne určený konzervatívnym 
klientom. „Mnoho klientov uprednostňuje termí-
novaný vklad pred investíciami práve pre jeho níz-
ke riziko a dopredu známu úrokovú sadzbu,“ upo-
zorňuje Janásik. 

Termínovaný	vklad	sa	dá	kombinovať
Istota však nie je zadarmo. „Za prvých desať me-
siacov roku 2018 sa vklady Slovákov v bankách 
zhodnotili v priemere len o necelých 0,3 %. Po 
zohľadnení tohtoročnej inflácie sa reálne zhod-
notenie vkladov v bankách posunulo do zápornej 
hodnoty, konkrétne na približne mínus 1,8 %. 
Rovnako to bolo aj vlani, keď sa zhodnotenie vkla-
dov kvôli inflácii prehuplo na mínusovú úroveň vo 
výške jedného percenta. To znamená, že vkladate-
lia na úsporách de facto prerábajú,“ hovorí Kristína 
Schronerová z Across Private Investments. 

Dodáva však, že napriek takémuto vývoju zostá-
vajú Slováci pri zhodnocovaní úspor naďalej veľmi 

Termínované vklady v bankách. Chránia, ale nezarábajú ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Foto: Shutterstock
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95 percent prostriedkov uložených práve na spo-
riacich produktoch a päť percent na termínovaných 
vkladoch,“ hovorí Jamborová.

S rastom miery inflácie rastú aj úroky na termíno-
vaných vkladoch. Preto je možné očakávať zvyšo-
vanie úrokových sadzieb. „Zvyšovanie úrokových 
sadzieb na termínovaných vkladoch závisí od vý-
voja makroekonomických ukazovateľov v eurozóne. 
V prípade, ak by úroky dosiahli znova atraktívne 
úrovne, predpokladáme presun klientov k týmto 
nízkorizikovým finančným produktom,“ potvrdzu-
je predpoklad vyčkávacej taktiky Róbert Varšányi 
z  OTP Banky Slovensko, a. s. Je však pravdepo-
dobné, že zvyšovanie úrokov na termínovaných 
vkladoch nebude ani rýchle, ani razantné. 

„Celkovo očakávame, že reálne trhové úrokové sadzby 
stále nepresiahnu úroveň inflácie. Inak povedané, 
bežné sporenie, tak ako v minulosti, bude po očis-
tení o infláciu prinášať záporné zhodnotenie,“ hod-
notí aktuálnu situáciu Janásik. 

Na kvalitnejšie zhodnotenie termínovaných vkla-
dov tak bude potrebné ešte chvíľu čakať. Dovtedy 
bude musieť konzervatívnym Slovákom stačiť na-
miesto zhodnotenia istota ochrany. 

konzervatívni, čo potvrdzuje vývoj vkladov v ban-
kách. Od začiatku roka sa napriek nízkemu úro-
čeniu zvýšili o ďalších 1,3 miliardy eur a k 31. ok-
tóbru bolo na účtoch fyzických osôb odložených 
takmer 35,3 miliardy eur.

Ako vidieť, ľudia sa neradi vzdávajú istoty termí-
novaných vkladov a je predpoklad, že termínovaný 
vklad práve pre jeho garancie ostane naďalej v ob-
ľube. Pre mnoho ľudí preto zhodnotenie nie je také 
dôležité ako ochrana investície.

Banky sa snažia produkty tohto druhu zatraktív-
ňovať. Preto je čoraz viac termínovaných vkladov 
možné kombinovať s investovaním: „Čoraz viac 
sú atraktívne termínované vklady v kombinácii 
s atraktívnejším výnosom na podielových fondoch, 
na čo banky reagujú rôznymi kombiproduktmi. 
Teda kombinácii termínovaných vkladov s podie-
lovými fondmi. Pri týchto produktoch však s isto-
tou výnosu ani ochranou vkladu už počítať nemož-
no a klient musí akceptovať určité riziko,“ hovorí 
Žáčková.

Ľudia	čakajú	na	lepšie	časy
Samotný termínovaný vklad aj pri minimálnej mie-
re zhodnotenia ostáva produktom, ktorý Slováci 
vyhľadávajú. Napriek tomu sa z ich správania dajú 
vyčítať isté zmeny, ktoré naznačujú, že čakajú na 
lepšie časy. „Evidujeme stále pomerne vysoký zá-
ujem klientov o termínované vklady, aj keď pozo-
rujeme určité zmeny v správaní. Ľudia napríklad 
preferujú skôr krátkodobejšie investície oproti 
minulosti a siahajú vo vyššej miere po sporiacich 
produktoch, na ktorých majú prostriedky v prípade 
potreby okamžite k dispozícii,“ dopĺňa Žáčková.

Snaha uzatvárať termínované vklady na kratší čas 
môže súvisieť práve aj s očakávaniami, že úroky 
na termínovaných vkladoch opäť porastú. Takže 
málokto chce nízkym úrokom zaviazať penia-
ze na dlhý čas. S tým súhlasí aj Anna Jamborová 
z ČSOB a hovorí, že aktuálne ľudia vyčkávajú a pe-
niaze z termínovaných vkladov presúvajú na účty. 
„Klienti už niekoľko rokov uprednostňujú sporiace 
účty pred termínovanými vkladmi. Aktuálne majú 

BANKY	A	POISŤOVNE	· Termínované vklady v bankách. Chránia, ale nezarábajú

Za prvých desať mesiacov 
roku 2018 sa vklady Slovákov 

v bankách zhodnotili v priemere 
len o necelých 0,3 %,

inflácia bola vyššia.
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ÚČTY ZO VŠETKÝCH 
BÁNK V JEDNEJ APPKE? 
NA SLOVENSKU NIE, HOCI 
PSD2 FUNGUJE UŽ ROK
Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Účty zo všetkých bánk v jednej appke? Na Slovensku nie, hoci PSD2 funguje už rok

budú môcť tieto subjekty poskyto-
vať platobné služby koncovým po-
užívateľom,“ upozorňovala ešte na 
konci roka 2017 Tatra banka. PSD2 
vytvára podmienky na to, aby vzni-
kali aplikácie, ktoré budú združovať 
účty, zároveň smernica zvyšuje tlak 
na vyššiu bezpečnosť. 

Na Slovensku sa v podstate ne-
podarilo zaviesť do praxe jednu 

z najzásadnejších zmien, ktorú mala 
smernica PSD2 priniesť. „Cieľom 
smernice PSD2 je uľahčiť vstup no-
vých poskytovateľov platobných 
služieb na európsky trh a zároveň 
priniesť pravidlá, podľa ktorých 

„EÚ sa na jednej strane snaží otvoriť 
dvere vo finančnom svete aj iným 
inštitúciám ako sú banky, na druhej 
strane však sprísňuje bezpečnosť. 
PSD2 hovorí o dvojzložkovej auten-
tifikácii a zároveň zaväzuje banky, 
aby poskytli rozhrania tretím stra-
nám. Tie môžu získavať informácie 
o zostatku, zozname transakcií, no 
a tretia strana môže aj inicializovať 
transakciu,“ hovorí Rastislav Vallo, 
predseda Združenia bankomatových 
kariet (ZBK), s tým, že legislatíva 
nie je na túto zmenu stopercentne 
pripravená.

„Od januára (2018) máme zákon, ale 
vykonávacie predpisy budú definitív-
ne až na budúci rok niekedy v septem-
bri, prípadne v októbri. To znamená, 
že nie všetky finančné inštitúcie to 

Norma PSD2 vstúpila do platnosti 
v januári tohto roku a ešte pred vstupom 
do účinnosti sa objavovali úvahy 
o tom, že táto smernica o platobných 
službách bude znamenať revolúciu. 
Prvé mesiace účinnosti však na Slovensku 
žiadne zemetrasenie nespôsobili.  
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objavia až po zverejnení vykonáva-
cích predpisov, teda v druhej polovici 
tohto roka. Upozorňuje aj na to, že 
neprichádzajú podnety z trhu, ktoré 
by tlačili na dobudovanie podmie-
nok poskytovania týchto služieb. 
„Nemôžem povedať, že by sa tvoril 
zástup firiem, ktoré by na to čakali,“ 
hovorí. 

Nezáväzný štandard komunikácie 
s tretími stranami už pritom existu-
je. Slovak Banking API Standard vo 
verzii 1.0 vydala Slovenská banková 
asociácia (SBA) už v decembri 2017. 
„Slovak Banking API Standard vo ver-
zii 1.0 definuje minimálne požiadav-
ky na rozhranie pre programovanie 
aplikácií bánk (API), opisuje základ-
ný prístup ku komunikácii s tretími 
stranami a samotnú podobu rozhra-
ní pre jednotlivé tretie strany spolu 
s príkladmi použitia. Používanie štan-
dardu je pre členov SBA dobrovoľné,“ 
uviedla vtedy SBA.

dokázali pôsobiť ako tretia strana po-
skytujúca platobné služby. Aplikácie, 
ktoré by agregovali účty z viacerých 
bánk do jedného priestoru, teda za-
tiaľ na Slovensku neexistujú. „Zatiaľ 
sme také nič nezaregistrovali,“ hovo-
rí Vallo. „Tu sa odráža opatrnosť trhu 
a aj nefinančných inštitúcií, ktoré 
čakajú na spresnenie vykonávacích 
predpisov,“ hovorí.  

Skôr ako firmy, ktoré sú tretími stra-
nami, by mohli komplexnejšie služby 
začať ponúkať samotné banky, ktoré 
by mohli získavať informácie o úč-
toch svojho klienta z iných bánk. 
„Samotné banky by mohli začať po-
skytovať komplexnejšiu informá-
ciu aj o účtoch, ktoré sa nachádzajú 
v iných bankách. Myslím si, že toto 
budú prvé lastovičky na Slovensku, 
jedna banka bude môcť poskytnúť 
svojmu primárnemu klientovi infor-
mácie o účtoch a transakciách v iných 
bankách,“ upozorňuje Vallo. 

Pripravenosť jednotlivých bánk sa 
podľa jeho názoru na Slovensku 
líši. Podľa Valla sa to odzrkadľuje na 
rôznej úrovni pripravenosti rozhra-
ní, dokumentácie a bezpečnostných 
opatrení jednotlivých bánk. To všet-
ko je potrebné na to, aby bolo možné 
reálne zapojiť do platobného styku 
určitú tretiu stranu. 

Doposiaľ slabá aktivita v tejto oblasti 
na Slovensku sa však môže pomerne 
rýchlo zmeniť. „Myslím si, že čaká-
me na dvoch-troch zásadných hráčov, 
ktorí prídu na trh a poskytnú v prvej 
fáze povedzme veľmi jednoduchý 
prehľad financií naprieč všetkými 
bankami. Potom to už bude na sve-
te a pripoja sa ostatní,“ hovorí Vallo, 
no očakáva, že títo hráči sa na trhu 

uchopili úplne do bodky, niektoré ešte 
vyčkávajú na vykonávacie predpisy, 
ktoré zákon ešte spresnia, aby situácia 
bola jednoznačnejšia, aby sme presne 
vedeli, komu je možné poskytnúť ta-
kéto informácie a za akých okolností,“ 
povedal Vallo v roku 2018. 

To je jedna z okolností, ktorá výraz-
ne brzdí vznik aplikácií, ktoré by 
združovali účty z viacerých bánk na 
jednom mieste. „Podľa informácií, 
ktoré v súčasnosti máme, nemôžeme 
povedať, že by sa rozkrútil obrovský 
kolotoč s firmami, ktoré pracujú s fi-
nančnými informáciami,“ upozorňu-
je Vallo s tým, že firmy, ktoré by na 
Slovensku pôsobili ako tretie strany, 
v podstate neexistujú. „Vzhľadom na 
to, aké prísne požiadavky sú kladené 
na tieto firmy a vzhľadom na to, že 
nie všetky banky sú pripravené tie-
to informácie poskytovať, blížime 
sa k nule,“ odhadol Rastislav Vallo 
počet firiem, ktoré by na Slovensku 

Účty zo všetkých bánk v jednej appke? Na Slovensku nie, hoci PSD2 funguje už rok ·	BANKY	A	POISŤOVNE

K smernici PSD2 
zatiaľ chýbajú 

vykonávacie predpisy, 
trh by sa mohol 

výraznejšie oživiť, keď 
bude definitívne známa 

ich podoba.

Počet firiem, ktoré 
by na Slovensku 
pôsobili ako tretie 
strany pri poskytovaní 
platobných služieb, 
sa blíži k nule.
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SLOVENSKO 
DIGITALIZUJE 
NEDOSTATOČNE, 
UTEKAJÚ NÁM MILIARDY EUR
Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Slovensko digitalizuje nedostatočne, utekajú nám miliardy eur

upozorňuje spoločnosť McKinsey, 
ktorá zostavila štúdiu The rise of 
Digital Challengers – Perspective on 
Slovakia.

Slovensko má za sebou obdobie dy-
namického rastu, no ďalší rast neprí-
de automaticky a slovenská ekono-
mika musí na ňom aktívne pracovať. 
„Za posledných 30 rokov Slovensko 
zaznamenalo rýchly rozvoj. HDP na 
obyvateľa vzrástlo medzi rokmi 1996 
a 2017 o 114 percent. Zaslúžili sa 
o to predovšetkým dynamický vývoz, 

V slovenskej ekonomike sa skrý-
vajú obrovské rezervy. „Ak by 

sa Slovensko úrovňou digitalizácie 
priblížilo krajinám západnej a se-
vernej Európy, do roku 2025 by mu 
to prinieslo ročne dodatočných 16 
miliárd eur hrubého domáceho pro-
duktu (HDP). To je napríklad sko-
ro päťnásobok výdavkov štátu na 
vzdelávanie a školstvo za rok 2018. 
Slovensko by sa stalo jednou z naj-
výkonnejších ekonomík v Európe 
a využilo by tak potenciál, ktorý 
na rast digitálnej ekonomiky má,“ 

investície zo zahraničia, výhodná 
cena práce a v neposlednom rade do-
tácie z fondov Európskej únie. Lenže 
tieto zdroje rastu postupne narážajú 
na svoje limity,“ vysvetľuje Helena 
Šarkanová, Associate Partnerka 
zodpovedná za McKinsey Digital na 
Slovensku. Slovensko sa teda nemô-
že ďalej spoliehať na „tradičné zdroje 
rastu“. „Výhoda lacnej pracovnej sily 
sa postupne znižuje. Slovenská eko-
nomika je podkapitalizovaná: základ-
ný kapitál na zamestnanca je zhruba 
o polovicu nižší ako vo ‚veľkej päťke 
EÚ‘. Zároveň sa prejavujú negatív-
ne demografické trendy, znižovanie 
pôrodnosti, emigrácia či starnutie,“ 
upozorňuje spoločnosť McKinsey. 

Slovensko má dobré predpoklady 
stať sa digitálne rozvinutou krajinou, 
v súčasnosti však od toho má mimo-
riadne ďaleko. „Zatiaľ čo ,nedigitál-
na ekonomika‘ Slovenska v rozmedzí 

Slovensko si pomedzi prsty necháva ujsť 
miliardy eur. Tieto rezervy sa skrývajú 
v nedostatkoch, ktoré Slovenská republika má 
v oblasti digitalizácie. Digitalizácia je trend, 
na ktorý musíme bezpodmienečne zareagovať 
a nezostať pozadu. 
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iba s jednou platformou či agentom, 
ktorí budú vyhľadávať, porovnávať 
a odporúčať najvhodnejšie produkty 
rôznych poskytovateľov. Umelá inte-
ligencia tak zautomatizuje väčšinu 
rutinného rozhodovania klientov,“ 
vysvetľuje Michal Kopanič, partner 
spoločnosti Deloitte.

Zo štúdie, ktorú pripravili Svetové 
ekonomické fórum (WEF) a spoloč-
nosť Deloitte, vyplýva, že finančný 
trh sa zmení. „Budúcnosť finančných 

rokov 2012 a 2016 ročne vzrástla 
o 3 percentá, hodnota digitálnej eko-
nomiky sa medziročne zvyšovala len 
o 0,8 percenta. To je zhruba sedem-
krát pomalší rast ako u digitálnych 
šampiónov,“ upozorňuje McKinsey. 
Spoločnosť medzi digitálnych šam-
piónov zaraďuje štáty Beneluxu, 
taktiež aj Dánsko, Fínsko, Nórsko, 
Švédsko, Írsko a Estónsko.

„Slovensko v miere digitalizácie za-
ostáva za ostatnými krajinami v re-
gióne vo väčšine odvetví. Najväčšie 
medzery má vo výrobe, profesionál-
nych službách a obchode. Práve tieto 
odvetvia pritom majú značný poten-
ciál pre automatizáciu,“ upozorňuje 
McKinsey. 

Ekonomika sa musí pripraviť aj na 
príchod umelej inteligencie a musí sa 
s ňou vyrovnať. Týkať sa to bude aj 
finančných služieb. „Umelá inteligen-
cia v úlohe asistenta zmení poskyto-
vanie finančného poradenstva, ktoré 
už nebude všeobecné, neosobné a zá-
vislé od subjektívneho odporúčania 
poradcov. Klient bude komunikovať 

Slovensko digitalizuje nedostatočne, utekajú nám miliardy eur ·	EKONOMIKA

inštitúcií bude podľa štúdie závisieť 
od rozsahu dát a schopnosti využívať 
ich, pričom prevádzkovú efektívnosť 
zvyšuje práve využitie umelej inte-
ligencie. Podľa výsledkov štúdie do-
terajšie atribúty ako cena, rýchlosť 
alebo dostupnosť služby strácajú 
účinnosť a vznikajú nové konkurenč-
né faktory. Z tých bude profitovať 
klient, pretože služby budú opti-
malizované na jeho potreby a budú 
si konkurovať na základe pridanej 
hodnoty a nie iba ceny. Vznik eko-
systémov, ktoré budú zhromažďovať 
dáta od spotrebiteľov, korporátnych 
klientov a tretích strán, tak umožní 
finančným inštitúciám ponúknuť 

diferencované, personalizované po-
radenstvo, lepší výkon a pozitívnu 
zákaznícku skúsenosť,“ upozorňuje 
spoločnosť Deloitte. 

Slováci pritom musia na vlastnej 
ochrane pri práci s modernými tech-
nológiami ešte pracovať. Týka sa to 
aj mladých ľudí. „Až 72 % mladých 
ľudí nevie, ako si nastaviť silné heslo 
na svoje online účty a v priemere len 
14 % z nich vie, ako sa chrániť pred 
online hrozbami počas streamovania. 

Pomerne neznámymi pojmami pre 
túto vekovú skupinu zostávajú na-
príklad phishing alebo recurring, 
ktoré poznala len polovica opýta-
ných. To, že podozrivý mail treba 
ihneď zmazať a neotvárať, vedela 
tretina mladých,“ uvádza spoločnosť 
ČSOB, ktorá uskutočnila test digitál-
nych zručností na stredných školách,“ 
upozorňuje spoločnosť ČSOB. 

„Na druhej strane však až 72 % mla-
dých vie, ako sa chrániť na verejnej 
wifi a až 93 % vie, ako bezpečne platiť 
na internete. Dokonca až 84 % vie, čo 
sú Exif dáta vyskytujúce sa pri digitál-
nych záberoch,“ uzatvára banka.  

Slovensko by 
sa stalo jednou 
z najvýkonnejších 
ekonomík v Európe, 
ak by využilo svoj 
potenciál v oblasti 
digitalizácie.

Foto: Shutterstock
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L. ILVES: 
SR MÁ NA DIGITALIZÁCIU VIAC PEŇAZÍ 

AKO MALO ESTÓNSKO KEDYSI, CELÝ 
PROCES MUSÍ AJ INAK VYZERAŤ

Autor:	Ján	Beracka

LÍDRI	· L. Ilves: SR má na digitalizáciu viac peňazí ako malo Estónsko kedysi, celý proces musí aj inak vyzerať

„Estónsko úspešne digitalizuje, lebo občania 
vytvárajú spoločenský tlak a netolerujú 
nekvalitné riešenia,“ hovorí Luukas Ilves, 
estónsky expert na digitálnu ekonomiku 

a elektronizáciu verejnej správy. Pre magazín 
Finacial Report hovorí o fungovaní digitálneho 

štátu v Estónsku a o perspektívach, 
ktoré otvára umelá inteligencia. 

vnímať v širšom kontexte, pretože 
to ovplyvňuje veľkú priemyselnú 
výrobu, a vplyv digitalizácie sa tak 
dostáva do každej domácnosti. 

Kde sa svet v súčasnosti nachá-
dza? Je digitalizácia hotová na 
desať-dvadsať percent?
Vlastné číslo nemám, sú však konzul-
tačné spoločnosti, ktoré to vyčísľu-
jú. Napríklad spoločnosť McKinsey 
hovorí o tom, že USA využívajú 
18 % svojho digitálneho potenciálu, 
v Európe je to 12 %, je však ťažké 
povedať, čo presne tieto čísla zna-
menajú. Digitalizácia je proces, ktorý 
sa nedá ukončiť. Aj pri spomínanej 

Čo je vlastne digitálna ekonomika?
Je to globálny trend, úzko spojený 
s novými technológiami, ktorý sa 
prejavuje v každej sfére ekonomic-
kých činností, niekde viac, inde 
menej. Ak pracujete v médiách či 
maloobchode, digitalizácia vás za-
stihne skôr ako v oblasti dopravy, 
energetiky či napríklad zdravot-
níctva, no efekt sa dostaví všade. 
Myslím, že je to podobné ako keby 
sme uvažovali nad tým, ako zmeni-
la pred stovkami rokov ekonomiku 
elektrina. Kedysi sa digitálna eko-
nomika zužovala na niekoľko sek-
torov, ktoré prechádzali digitalizá-
ciou ako prvé. Mali by sme to však 

elektrickej energii je stále čo zlep-
šovať, tak to je aj pri digitalizácii. 
Navyše, ak by sme boli relatívne ďa-
lej v jednej konkrétnej oblasti, stále 
tu budú ďalšie sektory, kde sa nájdu 
rezervy. 

Nepodarí sa nám teda dostať sa 
do bodu, keď budeme môcť pova-
žovať digitalizáciu za v podstate 
dokončenú?
Myslím si, že nie. Technologický po-
krok bude naďalej meniť fungovanie 
spoločnosti a modely podnikania fi-
riem. Za uplynulých 200 rokov ľud-
stvo prešlo technologickou revolú-
ciou a rýchlosť zmeny sa zvyšuje. 
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Čo sú najvýznamnejšie črty e-Go-
vernmentu v Estónsku?
My kladieme dôraz predovšetkým 
na interoperabilitu údajov, s ktorý-
mi jednotlivé vládne orgány pracujú. 
Štát teda funguje v systéme, ktorý je 
štandardizovaný, údaje majú jednotný 
formát a jednotlivé úrady si ich vedia 
jednoducho vymieňať. Ďalšou dôle-
žitou črtou je jednotná elektronická 
identita občanov. Neznamená to, že 
každý musí používať elektronické kar-
ty, ktoré vydáva štát, no pre každého 
občana existuje identifikačný kód, kto-
rý zabezpečuje, že automatické systé-
my dokážu odlíšiť mňa Luukasa Ilvesa 
od iných Luukasov Ilvesov v krajine. 
Na základe tejto spoločnej platformy 
potom môžu fungovať aj služby súk-
romných spoločností, napríklad bánk. 

Je tento druh jednoty kľúčom 
k estónskemu úspechu?
Je to jedna časť. Ďalšou je, že my 
ako občania vytvárame tlak, teda 

Dá sa nejako vyčísliť, aké doda-
točné príjmy by mohli z digitali-
zácie vyplynúť počas nasledujú-
cich desiatich rokov?
To je ťažké povedať. Vieme však po-
vedať, že 30 až 40 percent hospodár-
skeho rastu rozvinutých ekonomík 
za posledných desať rokov je navia-
zaných čisto na pokrok v oblasti digi-
talizácie, keďže sa zvyšuje produkti-
vita práce. Konkrétne číslo závisí od 
konkrétnej krajiny, napríklad v USA 
je to relatívne viac. 

Ďalší vývoj bude závisieť aj od vý-
voja ekonomiky, neviem, kedy naprí-
klad príde ďalšia veľká kríza. V mno-
hých sektoroch sa však stane, že už 
existujúce príjmy sa prerozdelia tak, 
že viac pre seba získajú firmy, ktoré 
prešli digitálnou transformáciou. 

Súčasťou digitálnej ekonomiky 
je aj fungujúci systém e-Govern-
ment. Čo sú podľa vás kľúčové 
vlastnosti dobre fungujúceho 
systému?
Myslím si, že sa to rýchlo mení, no 
základom je to, aby sme prestali 
uvažovať o službách v rámci e-Go-
vernmentu ako o samostatnom kon-
cepte. Jednoducho je dôležité, aby 
sa štáty prirodzene začali správať 
digitálne. E-Government nefunguje 
práve preto, že v mnohých krajinách 
je to samostatne vyčlenený projekt 
a mnohí ľudia majú pocit, že to 
spraví inokedy niekto iný, nie ľudia, 
ktorí sú zodpovední za fungovanie 
konkrétnych rezortov. Funguje to 
v prípade, že ak som minister zdra-
votníctva, tak mojou úlohou je aj 
zabezpečenie fungujúceho systému 
e-Health. Minister nie je ten, kto 
sa musí starať o technickú stránku 
veci, no musí garantovať, že tá služ-
ba bude fungovať. 

spoločenskú objednávku na kvalit-
né digitálne služby. Ak je niečo uro-
bené nekvalitne, nie sme voči tomu 
tolerantní. 

V Estónsku sme v 90-tych rokoch, 
keď sme začínali digitalizovať, nema-
li príliš veľa financií a zaostávali sme 
za západnou Európou, ktorá si už 
budovala veľké databázové systémy. 
Začínali sme od začiatku, na zelenej 
lúke, nemali sme peniaze na to, aby 
sme platili služby veľkých firiem ako 
SAP a Oracle, takže sme museli zapo-
jiť vlastné sily a vlastnú kreativitu na 
vytvorenie systému. 

Nemyslím si, že k úspechu vedie 
jedna konkrétna vec, no ak mám na 
niečo ukázať prstom, vybral by som 
náš prístup, ktorý je podobný fungo-
vaniu startupov. Nadviazali sme na 
to, čo už existovalo a veľmi silne sme 
sa orientovali na občana ako na zá-
kazníka. E-Government je dobrý iba 
vtedy, ak prináša občanom pridanú 
hodnotu.

Foto: ITAPA
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identifikačnej karty. V tomto smere 
je najlepšie Nemecko, v porovnaní 
s tým, čo máme my, majú v podsta-
te navyše jednu ochrannú vrstvu. 
Problém však je, že ich systém sa 
nepoužíva jednoducho, takže väčši-
na obyvateľov ho nepoužíva a celý 
systém sa predražuje. V podstate je 
to neúspech, majú technológiu, no 
chýba biznis model. 

Spomínali ste Veľkú Britániu, 
prečo je dobrá len čiastočne?
Veľká Británia veľmi dobre dizajnuje 
služby pre občana. Ich využívanie je 
príjemné, jednoduché, veľmi ľahko sa 
dá pochopiť, ako fungujú. Ako menej 
prepracované hodnotím infraštruk-
túrne zázemie elektronických služieb. 
Interoperabilita údajov je slabšia, 
taktiež chýba jednotný systém, kto-
rý by využíval každý. Preto je krajina 
limitovaná v tom, kam sa až môže 
dostať. 

Pýtajú si rôzne britské úrady od 
občanov tie isté údaje viackrát?
Je to jeden z prejavov nekompatibi-
lity systémov. Princíp, že štát si vy-
pýta jeden údaj iba raz je skutočne 
dôležitý a príjemný pre občana. Štát 
následne tento údaj so súhlasom ob-
čana opakovane používa. Celé je to 
veľmi dôležité pre fungovanie štátu. 
Tento princíp totiž znamená, že sa 
vytvára jedna databáza a nevzniká 
situácia, že rôzne údaje sú na rôz-
nych miestach. Takýto nesúlad sa dá 
využiť napríklad pri daňových pod-
vodoch či neoprávnených žiadostiach 
o sociálne dávky. 

Dá sa v súčasnosti využívať vo 
fungovaní štátu umelá inteligen-
cia? Budú ulice strážiť kovoví po-
licajti namiesto ľudí?

Estónsko má výhodu v tom, že je to 
malá krajina, sme teda relatívne rýchlo 
schopní dohodnúť sa, formálne uza-
tvárať dohody. Pre ostatných nie je 
dôležité detailne sa zaoberať tým, čo 
presne urobilo Estónsko. Napríklad 
Nemecko veľa vecí nebude môcť urobiť 
rovnako. Príklad Estónska však uka-
zuje, že je možné uspieť. Ukazuje, že 
je možné mať jednotný identifikačný 
systém občanov, že je možné robiť veci 
relatívne lacno, že je možné robiť sys-
témy bezpečné a interoperabilné. 

Estónsko začínalo v podstate bez 
peňazí, preto hľadalo vlastný spôsob. 
Napríklad Slovensko má dnes k dis-
pozícii omnoho viac peňazí zo štruk-
turálnych fondov EÚ. Preto musí ten 
proces aj inak vyzerať.

Je to veľmi komplexný problém. 
Stačí na to všetko jedno volebné 
obdobie?
Celú zmenu v Estónsku neviedli po-
litici, ale inžinieri. Nie je a nemala by 
to byť politická otázka. Politici musia 
iba prejaviť vôľu zmenu uskutočniť 
a uvoľniť na ňu peniaze. Potom sa 
už nebudú zamýšľať nad tým, ako to 
urobiť, mnohé sa iba odkopíruje zo 
súkromného sektora. 

Je estónsky e-Government naj-
lepší? Ktoré krajiny sú v tejto ob-
lasti ešte úspešné?
Úspešných krajín je viac, napríklad 
severské štáty ako Dánsko, Fínsko, 
v niektorých oblastiach Švédsko, 
darí sa Holandsku, v istom zmysle 
aj Veľkej Británii. Mimo EÚ je to na-
príklad Singapur, dobrú prácu robí aj 
Austrália. Je ťažké to hodnotiť, pre-
tože niektoré krajiny v jednej oblasti 
excelujú, no inde majú rezervy. 

Napríklad Estónsko nemá naj-
bezpečnejší systém elektronickej 

Zatiaľ smerujeme k tomu, že komerč-
né lety nebudú pilotované člove-
kom... To, čo však môže umelá inte-
ligencia urobiť pre zlepšenie služieb 
štátu, je vo väčšine prípadov menej 
sexy ako kovoví policajti v uliciach. 
Umelá inteligencia sa dá použiť pri 
rôznych analýzach veľkého množ-
stva údajov, ktoré vyústi do učenia sa 
strojov. Estónsko práve skúma, ako 
využiť umelú inteligenciu na spraco-
vanie obrovského množstva údajov, 
z ktorých následne vyplynú konkrét-
ne návrhy, ako zlepšiť služby, ktoré 
štát poskytuje. 

V Estónsku sa snažíme pomocou 
umelej inteligencie zlepšiť fungova-
nie dane z pridanej hodnoty. Umelá 
inteligencia môže pomôcť pri od-
haľovaní podvodov. Pre štát a aj 
pre čestných občanov to bude lep-
šie a efektívnejší výber daní môže 
viesť k tomu, že by sa dane naprí-
klad znížili. Nemusí ísť len o pod-
vody, umelá inteligencia môže od-
haliť chyby v daňových priznaniach 
a daňovníka upozorniť, že má niečo 
urobiť inak. 

Umelá inteligencia nie je iba 
o tom. Okolo 20 % celosvetových 
vyhľadávaní na internete sa usku-
točňuje pomocou hlasových povelov. 
To by bolo možné aj pri komunikácii 
so štátom. Ľudia by napríklad mohli 
mať asistentov, ktorí by ich upozor-
ňovali na to, že potrebujú komuni-
kovať so štátom. Povedzme, že by ste 
chceli zorganizovať demonštráciu za 
záchranu mačiatok, zorganizujete ju 
a váš asistent vás upozorní na to, že 
potrebujete úradné povolenie, lebo 
zhromaždenie bude napríklad väčšie 
ako sto ľudí. 

Vyznieva to tak, že by mohli hro-
ziť problémy, aké opisuje George 
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kedy bude technológia dostatočne 
kvalitná na to, aby sme akceptovali, 
že nablízku nie je človek, ktorý by 
ju korigoval. V prípade komerčných 
letov bude z môjho pohľadu ďalším 
krokom to, že namiesto dvoch pilo-
tov bude prítomný na palube len je-
den. Zavádzanie umelej inteligencie 
bude vo všeobecnosti postupné. 

Osobne sa neobávam toho, že 
systémy ako také by nefungovali 
spoľahlivo, skôr mám obavy z toho, 
že nedôveru voči technológiám vy-
volá prípadná nesprávna regulácia. 
Napríklad prísne zdaňovanie môže 
brzdiť technologický pokrok, preto 
firmy a štát musia spolupracovať. 

Bezpečnosť zrejme bude večnou 
témou, pokiaľ ide o technológie...
Samozrejme, je to tak, no kľúčové je 
zachovať si maximálnu mieru trans-
parentnosti, a o to sa v Estónsku 
snažíme. Ak sa objaví problém, ho-
voríme o ňom. Príkladom sú prob-
lémy s bezpečnosťou elektronické-
ho podpisu, ktoré sa objavili aj na 
Slovensku. Do 48 hodín premiér 
o probléme informoval občanov v te-
levíznom prejave, o situácii hovoril. 
Je samozrejmé, že sa občania boja 
bezpečnostných hrozieb, no aspoň 
posielame signál, že vláda je transpa-
rentná, a to posilňuje dôveru. 

S umelou inteligenciou a tech-
nológiami všeobecne je spojená 
obava, že nahradia ľudskú prácu 
a ľudia stratia zamestnanie. Ako 
to vnímate vy?
Nemyslím si, že umelá inteligencia 
dokáže stopercentne nahradiť ľud-
skú prácu. Časť ľudskej práce do-
káže stroj urobiť výborne, inú časť 
nie. Dobrým príkladom je práca 
rádiológa. Umelá inteligencia môže 

Orwell v románe 1984, keď nad-
radená autorita sledovala každý 
pohyb občana...
Súhlasím s vami,  táto obava je 
oprávnená.  V pr ípade agentov, 
o ktorých hovorím, by to však fun-
govalo tak, že oni pracujú pre mňa 
ako osobu, nie pre štát. Strážili by 
moje povinnosti na základe údajov, 
ktoré ja poskytnem, a všetky úkony 
by som musel urobiť ja ako osoba, 
hoci by som svojho agenta mohol 
požiadať, aby to urobil v mojom 
mene. Aby to mohlo takto fungovať, 
štát k tomu musí urobiť potrebné 
kroky. Bude okolo toho teda potreb-
ná určitá regulácia a máme pred se-
bou ešte veľa práce. Určité potrebné 
opatrenia už však existujú, naprí-
klad nariadenie GDPR. 

Úprimne si myslím, že moderné 
technológie nie sú vhodné do reži-
mov, ktoré sa podobajú zriadeniu 
z diela 1984. Zrejme je potrebný slo-
bodný demokratický režim. 

Nebude pre ľudí náročné, aby 
v  každodennom kontakte ak-
ceptovali umelú inteligenciu? 
Letecká doprava bez pilota je 
dobrý príklad. 
Môže to byť jeden z problémov, kto-
rý bude potrebné zvážiť. Na druhej 
strane si myslím, že ak občania 
budú vidieť, že určitý systém fun-
guje dobre, budú mať menší prob-
lém s tým, aby ho prijali. Príklady 
automatizácie v doprave pritom už 
dnes existujú, napríklad v Kodani 
funguje metro bez vodičov. Dôvody, 
pre ktoré môžete potrebovať ľudí 
v takýchto prípadoch, sú v podsta-
te dva. Systém riadený človekom 
môže byť dôveryhodnejší a druhým 
dôvodom je to, že môžu nastať mi-
moriadne udalosti. Otázkou teda je, 

byť lepšia pri hľadaní rakovinových 
buniek v tele pacienta, no to je iba 
časť práce lekára. On robí analýzy, 
interpretuje a vysvetľuje výsledky, 
komunikuje s inými doktormi či 
nastavuje liečbu. Umelá inteligen-
cia a automatizácia teda predovšet-
kým menia profil zručností a kvalít, 
ktoré človek na pracovnom trhu 
potrebuje. 

Nie je to teda o tom, či pracov-
ných miest bude viac alebo menej. Ak 
by ich aj bolo viac, budú iné. Problém, 
ktorý bude potrebné riešiť, spočíva 
v tom, že napríklad z 55-ročného 
vodiča kamióna sa z večera do rána 
nestane kreatívny dizajnér. 

Na druhej strane aj dnes sú na 
trhu zamestnania, kde je nedosta-
tok pracovníkov, a tieto diery začne 
umelá inteligencia zapĺňať. Preto po-
trebujeme fungujúci model neustálej 
rekvalifikácie ľudí. Vždy bude skupi-
na ľudí, ktorej sa nepodarí adaptovať 
sa na novú situáciu, no úlohou štátov 
je zabezpečiť, aby táto skupina bola 
čo najmenšia. 

Luukas Ilves 
je absolventom Stanfordskej univerzity. 
Pôsobí ako zástupca riaditeľa a vedúci 
pracovník Lisabonského výboru, kde 
sa venuje najmä otázkam digitálnej 
ekonomiky, elektronickej verejnej sprá-
vy, bezpečnosti a globálneho riadenia. 
Predsedá aj skupine expertov Rady 
Európy pre ľudské práva a etické dimen-
zie umelej inteligencie. Predtým pôsobil 
ako tvorca politík na rôznych pozíciách 
pre estónsku vládu a Európsku komisiu, 
naposledy ako vedúci tímu zodpovedné-
ho za digitálnu politiku počas predsed-
níctva Estónska. 

Luukas Ilves vystúpil so svojou 
prednáškou v Bratislave počas medzi-
národného kongresu ITAPA 2018. 
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nepresiahnu 176,8-násobok sumy 
životného minima, teda sumu 36 
256,37 eura. Pre príjmy, ktoré presa-
hujú túto hranicu, sa použije sadzba 
25 %. Pre hrubú mzdu vo výške 1 000 
eur teda platí sadzba 19 %. Daňový 
základ sa však znižuje o nezdaniteľnú 
časť základu dane. Tá je pre rok 2019 
vo výške 3 937,35 eura, teda 328,12 
eura mesačne. 

Zamestnanec si svoju daňovú povin-
nosť môže znížiť aj o daňový bonus na 
deti. Výhoda tohto nástroja je, že zni-
žuje samotnú výšku vyrubenej dane. 
Výška daňového bonusu na rok 2019 
je 266,04 eura, mesačne je to teda 
22,17 eura. Daňový bonus sa dá uplat-
niť na každé nezaopatrené dieťa žijúce 

Hrubá mzda je údaj, o ktorom sa 
uchádzači o zamestnanie zväčša 

bavia s potenciálnym zamestnávate-
ľom na pracovnom pohovore. Je to 
suma, ktorá sa ďalej zdaňuje a platia 
sa z nej odvody. Zamestnanec teda 
na účet dostáva hrubú mzdu zníženú 
o daň z príjmu fyzických osôb a od-
vody, ktoré platí zamestnanec.

Dane
Zdaňovanie príjmu je položka, ktorá 
sa týka len samotného zamestnanca. 
Úlohou zamestnávateľa je daň zo zá-
vislej činnosti v mene zamestnanca 
priznať a odviesť. Samotný zamestna-
nec platí daň vo výške 19 %, prípadne 
25 %. Sadzbu vo výške 19 % daňovník 
v roku 2019 použije pre príjmy, ktoré 

s daňovníkom v spoločnej domácnosti. 
Na jedno takéto dieťa však môže pobe-
rať daňový bonus iba jeden z rodičov. V 
našom modelovom príklade počítame 
s daňovníkom, ktorý si neuplatňuje 
žiadny daňový bonus. 

Odvody
Povinnosť platiť odvody je spoločne 
na pleciach zamestnanca a zamest-
návateľa. Odvody do zdravotnej 
poisťovne a odvody smerujúce do 
Sociálnej poisťovne teda platí aj za-
mestnanec z hrubej mzdy, na ktorej 
sa dohodol so zamestnávateľom, aj 
zamestnávateľ, pre ktorého sú to 
ďalšie položky, ktoré z jeho pohľadu 
zvyšujú celkovú cenu práce. 

Odvody do zdravotnej poisťovne sa 
odvádzajú na účet jednej z troch zdra-
votných poisťovní, ktoré na sloven-
skom trhu pôsobia. V tomto prípade 
je dôležité, aký je zdravotný stav za-
mestnanca. Ak totiž ide o osobu so 
zdravotným postihnutím, výška zdra-
votných odvodov je nižšia. Za zdravé-
ho zamestnanca prúdi do zdravotnej 
poisťovne suma vo výške 14 % vyme-
riavacieho základu. Z toho odvody vo 
výške 4 % vymeriavacieho základu 
odvádza zamestnanec z hrubej mzdy, 

Zamestnávatelia majú so zamestnancami 
množstvo starostí, pokiaľ ide o dane 
a odvody. To, koľko zamestnanec firmu 
stojí, sa dá vyčítať z výplatnej pásky. 
Celková cena práce pri hrubej mzde tisíc 
eur je takmer dvojnásobná v porovnaní 
s čistou mzdou, teda sumou, ktorá 
sa zamestnancovi pripíše na účet. 
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zamestnancovi, ktorý nemá zdravot-
né znevýhodnenie.

Pri zdravotných odvodoch prichá-
dza do úvahy odvodová odpočíta-
teľná položka (OOP). Je vo výške 
maximálne 380 eur mesačne, pri 
prí jme nad 380 eur mesačne sa 
znižuje o  dvojnásobok rozdielu 
príjmu a  sumy 380 eur. Pri príj-
me od 570 eur je OOP nulová. Aj v 
modelovom prípade je teda nulová. 
Zamestnávateľ si túto položku ne-
môže uplatniť vôbec.

sumu vo výške 10 % vymeriavacieho 
základu odvádza zamestnávateľ. Ak 
ide o zamestnanca s hendikepom, obi-
dve sumy sú polovičné. Zamestnanec 
odvádza z vymeriavacieho základu 
2 % zo mzdy a zamestnávateľ priha-
dzuje ďalších 5 %. Z tohto pohľadu 
môžu byť hendikepovaní uchádzači 
o zamestnanie relatívne atraktívnejší 
pre zamestnávateľa. Vymeriavací zá-
klad v prípade zdravotných odvodov 
nemá určené maximum a minimum 
a odvíja sa od hrubej mzdy. V našom 
modelovom príklade uvažujeme o 

Vyznáte sa vo výplatnej páske? ·	FINANCIE

Na odvodoch do sociálnej poisťovne sa 
zamestnanec a zamestnávateľ podie-
ľajú opäť spoločne. Zákonom je jasne 
určené, aký druh sociálnych odvodov 
zamestnanec a zamestnávateľ platia. 
Výška odvodov sa odvíja od hrubej 
mzdy, v tomto prípade však existuje 
maximálny vymeriavací základ. Tak 
teda existuje maximálna výška sociál-
nych odvodov. Maximálny vymeriava-
cí základ na výpočet sociálneho poiste-
nia je 6 678 eur. Vymeriavací základ sa 
nevzťahuje na úrazové poistenie, pre 
ktoré nie je stanovený.

588,19 €Celkový odvod a daň:

Sociálne poistenie spolu:

Daň a odvody zamestnanca:

Odvody zamestnávateľa:

352,00 €

Nemocenské poistenie (1,4 %)
Starobné poistenie (4 %)
Invalidné poistenie (3 %)
Poistenie v nezamestnanosti (1 %)

*Daň z prijímu sa počíta: (hrubá mzda - odvody - nezdaniteľná časť zo základu dane) x 0,19

14,00 €
40,00 €
30,00 €
10,00 €

Kam sa odvedie 588,19 Eur?

Zdravotné poistenie:

Sociálne poistenie spolu:

100,00 €

94,00 €

Celkové odvody zamestnávateľa: 236,19 €Celkové odvody a dane zamestnanca:

Nemocenské poistenie (1,4 %)
Starobné poistenie (14 %) 
Invalidné poistenie (3 %)
Poistenie v nezamestnanosti (1 %)
Úrazové poistenie (0,8 %)
Garančný fond (0,25 %)
Rezervný fond (4,75 %) 

14,00 €
140,00 €
30,00 €
10,00 €
8,00 €
2,50 €

47,50 €
252,00 €

Daň z príjmu*: 102,19 €

Zdravotné poistenie: 40,00 €

Čistá mzda
vyplatená zamestnancovi

Hrubá mzda

Príklad výpočtu odvodov a dane pri hrubej mzde 1 000,- €.

Superhrubá mzda
(náklady zamestnávateľa)

odvody zamestnávateľa

daň a odvody zamestnanca

1 352,- €

1 000,- €

763,81 €

236,19 €-352,- €-
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VRCHOLOVÍ ŠPORTOVCI 
TO MAJÚ NA POISTNOM TRHU 
ŤAŽKÉ
Autor:	Marek	Mittaš

BANKY	A	POISŤOVNE	· Vrcholoví športovci to majú na poistnom trhu ťažké

úplne vylučujú z úrazového poistenia 
alebo ohodnotia riziko výraznou rizi-
kovou prirážkou, ktorá niekedy dosa-
huje až stovky percent zo základného 
poistného.

V prípade profesionálneho športovca 
je riziko vzniku poistnej udalosti vý-
razne vyššie ako pri bežných povola-
niach, a preto je aj poplatok za riziko 
odlišný, a to v závislosti od vykoná-
vanej profesionálnej činnosti. 

Poisťovne tak rozlišujú klientov nie 
na základe ich povolania, ale na zá-
klade rizikovej skupiny. To znamená, 
že vrcholoví športovci nemajú špe-
cializované poistné produkty, ale do 

Problémy	profesionálnych	
športovcov
Na Slovensku neexistuje poisťov-
ňa, ktorá by poisťovala profesionál-
nych športovcov alebo mala poistný 
produkt ušitý špeciálne pre potreby 
profesionálnych športovcov. Do istej 
miery to súvisí s tým, že každý šport 
je iný, a aj s fenoménom, že profe-
sionálny športovec prakticky nie je 
zaradený ani ako zamestnanie, ani 
ako podnikanie. V podstate ho mož-
no zaradiť do kategórie slobodných 
povolaní. 

Na Slovensku sa môžeme stretnúť 
s tým, že „zamestnanie“ profesio-
nálny športovec niektoré poisťovne 

istej miery si môžu vyskladať poiste-
nie z rovnakých poistení, ako všetci 
ostatní, akurát budú patriť k riziko-
vejšej skupine. 

To v praxi znamená, že cena úrazo-
vých pripoistení je spravidla podstat-
ne vyššia. Ponuky sa v týchto prípa-
doch môžu líšiť aj o 20 %. To sa týka 
úrazových poistiek, a tento princíp 
sa môže vzťahovať aj na životné po-
istky. Poisťovne majú pre profesio-
nálnych športovcov aj rôzne výluky 
z poistných krytí. 

Šport	nie	je	vždy	riziko
Každá poisťovňa má na posudzovanie 
rizikovosti klienta svoj vlastný kľúč. 

Profesionálni športovci majú vyššie riziko 
zranenia ako rekreační, a preto sa aj pre 
poisťovne stávajú rizikovými už od začiatku. 
Keďže samotné povolanie profesionálneho 
športovca de facto neexistuje, aj poistné 
krytie naň sa vybavuje nesmierne zložito.
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z poisťovne poslali domov s dlhým 
nosom. Základnou výlukou je, že úra-
zové poistenie nie je možné uzatvoriť 
s profesionálnymi športovcami, kto-
rí sa venujú kontaktným bojovým 
športom a s pretekármi na motoro-
vých vozidlách. 

To však nie je všetko. Úrazové poi-
stenie sa často nevzťahuje na ďalšie 
množstvo profesionálne vykonáva-
ných športov, ako je napríklad pou-
žitie leteckých prostriedkov vrátane 
bezmotorového alebo motorového 
rogala, vetroňa, klzáka alebo balóna. 
Rovnako ani na účasť súťažiacich na 
motoristických pretekoch, vráta-
ne prípravných jázd a tréningov. To 
platí aj pri účasti súťažiacich na ce-
loštátnych alebo medzinárodných 
súťažiach v lyžovaní a snoubordin-
gu, v skokoch na lyžiach, v jazde na 
boboch, skiboboch, sánkach a skele-
tonoch, ktoré sú vykonávané ako 
profesionálny šport alebo ako súčasť 
povolania pri výkone speleológie 
a horolezeckého športu, ako aj pri 
potápaní.

Športovci si môžu vybrať z palety 
pripoistení, ktorými si môžu svoje 
základné poistenie pre prípad dožitia 
alebo pre prípad úmrtia rozšíriť o do-
datočnú poistnú ochranu. Najčastejšie 
ide o pripoistenie trvalých následkov 
úrazu s progresívnym plnením, pripo-
istenie hospitalizácie alebo pripoiste-
nie pre prípad invalidity. 

Niektoré	športy	sú	
nepoistiteľné
Športovci sú jednoducho špecifický 
prípad. „V rámci neživotného pois-
tenia s úrazovým pripoistením sú 
výluky týkajúce sa športovcov uve-
dené, no vzhľadom na to, že väčši-
na produktov životného poistenia 
prechádza procesom oceňovania 
rizika klienta, nie sú v rámci týchto 
produktov stanovené výluky pre kon-
krétne športy. Každý klient je spolu 
so svojou športovou činnosťou oce-
nený individuálne,“ hovorí Daniela 
Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Niektoré športy sú však už dopredu 
predurčené na to, aby športovcov 

Všetky však majú niečo spoločné. 
Vrcholoví a profesionálni športovci sú 
považovaní za klientov, pri ktorých sú 
omnoho pravdepodobnejšie zranenia 
a úrazy. „V prípade profesionálnych 
športovcov je vyššia pravdepodobnosť 
vzniku úrazu v porovnaní s klien-
tom, ktorý pracuje v kancelárii a ne-
športuje. Vyššia rizikovosť sa prejaví 
v cene za poistenie,“ hovorí Helena 
Kanderková z Allianz – Slovenskej po-
isťovne. Zároveň majú profesionálni 
športovci limitované poistné krytie 
a dohodnutú poistnú sumu.

Riziková skupina však neovplyvňu-
je cenu za pripoistenia pre prípad 
chorôb. Navýšenie poistného sa tak 
zväčša dotýka len oblastí priamo sú-
visiacich so zvýšeným rizikom. No 
aj tieto parametre môže mať každá 
poisťovňa nastavené inak, a preto sa 
už pri podpise poistnej zmluvy treba 
pýtať najmä na výluky. To znamená, 
že aj v prípade životného poistenia 
sa môže následne skúmať a prehod-
nocovať možnosť, či náhodou smrť 
alebo ochorenie nevznikli rizikovou 
aktivitou, ktorá bola vo výlukách. 

Vrcholoví športovci to majú na poistnom trhu ťažké ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Navýšenie poistného 
pre profesionálnych 
športovcov sa zväčša 
dotýka len oblastí 
priamo súvisiacich 
so zvýšeným rizikom.

Foto: Shutterstock
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Automatizovane rozpočítavať a vyplácať provízie:

        MLM – štrukturálny marketing
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Kontrolovať licencie podriadených finančných agentov
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        výkazy pre NBS

        prírastky a úbytky poistného kmeňa
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Predkladať poistné zmluvy online  - 

prostredníctvom KalkulackaOnline.sk

ICM2 je určený pre každého kto potrebuje:

www.icm2.sk
info@positive.sk
+421 902 600 700
positive so�ware s.r.o.

Provízie 
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v

So�vér a služby
pre �nančný trh
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INVESTOVANIE 
DO AKCIÍ 

SI VYŽADUJE ČAS
Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE	· Investovanie do akcií si vyžaduje čas

Rozhodnutie investora, kam vložiť 
finančné prostriedky, závisí najmä od 

výšky požadovaného výnosu a averzie voči 
riziku. V neposlednom rade je dôležitá aj 
dĺžka investície. Akcie patria spomedzi 

investičných produktov medzi tie rizikovejšie 
a podľa toho by si ich mali vyberať investori, 

ktorí vedia prijať aj určitú dávku rizika.

však nastávajú obdobia, v ktorých sa ekonomika 
zasekne a dostáva sa do obdobia recesie. Akcie 
sú tým nástrojom, ktorý najcitlivejšie reaguje na 

Vyšší	výnos,	ale	aj	vyššie	riziko
Pri investovaní do akcií platí v časoch normálneho 
ekonomického cyklu, že akcie zvyčajne prinášajú 
vyšší výnos. Historický priemer výnosnosti akcio-
vých trhov je za sto rokov na úrovni 7 % ročne. Ide 
tak už o pomerne zaujímavé výnosy. Akcie však 
majú tú nevýhodu, že zvyčajne kopírujú vývoj eko-
nomiky. Nie nadarmo sa hovorí, že americký ak-
ciový index S&P 500 je barometrom ekonomického 
vývoja. 

Akcie rastú v období konjunktúry a klesajú v ča-
soch recesie. Keď sa ekonomike darí, tak nie je 
problémom za rok zarobiť aj viac ako 10 %. Potom 

Historický priemer výnosnosti 
akciových trhov je za sto rokov 

na úrovni 7 % ročne. Vývoj akcií 
často kopíruje ekonomický cyklus.
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Investovanie do akcií si vyžaduje čas ·	INVESTOVANIE

ekonomickú situáciu. V takýchto obdobiach nie sú 
výnimočné prepady aj v desiatkach percent. 

Práve tieto výkyvy sú typické pri investovaní do 
akcií. Preto nie sú pre každého. Napríklad po de-
viatich rokoch úspešného investovania môže mať 
majiteľ akcií na konte slušné zhodnotenie. Môže 
však prísť obdobie recesie a akcie zaznamenávajú 
masívny prepad. Konto dovtedy úspešného in-
vestora sa razom zníži o 30 %. V tomto prípade 
väčšina ľudí zareaguje predajom celého portfólia, 
aby si tak uchránili aspoň zvyšok investovaných 
peňazí. Práve tento prístup však je vo väčšine prí-
padov chybný.

Časový	horizont	investovania
Práve pre neočakávané výkyvy na trhu je pri inves-
tovaní do akcií mimoriadne dôležité naplánovať si 
dlhší čas na investovanie. Ešte dôležitejšie je tento 
plán následne aj dodržať. Dlhší čas investovania je 
časový horizont aspoň pätnástich až dvadsiatich 
rokov. Úplne ideálne je začať investovať pri nástu-
pe do zamestnania a skončiť pred dôchodkom. Viac 
ako štyridsaťročný horizont investovania by mal 
byť už dostatočne dobrou zárukou toho, že výkyvy 
na trhu v priebehu investovania budú vymazané 
a na konci investovania dostane investor násobne 
vyššiu sumu, ako ste reálne vložili.

Pred koncom obdobia investovania je vhod-
né presunúť postupne peniaze z  rizikových 

akciových nástrojov do bezpečnejšieho prístavu, 
akým sú napríklad dlhopisy. Dá sa tak predísť 
možným poklesom pred koncom investovania, 
ktoré by mali mimoriadne nepriaznivý vplyv na 
celú investíciu.

Ako	investovať	do	akcií?
Keď sa investor rozhodne investovať do akcií, má 
na výber viacero možných spôsobov. Výber závisí 
najmä od skúseností investora a od ochoty spravo-
vať si svoju investíciu sám.

Najrozšírenejším spôsobom investovania do akcií 
je pravidelné investovanie prostredníctvom podie-
lových fondov. Podielové fondy držia v portfóliách 
veľké množstvo akcií, v ktorých je tak diverzi-
fikované riziko. Z hľadiska poplatkov sú podie-
lové fondy vhodné pre pravidelné investovanie 
nižších súm.

Investor má takisto možnosť investovať do ak-
cií sám. Stačí, keď si otvorí účet u brokera, pošle 
si naň peniaze a môže nakúpiť akcie. Výhodou je 
vyššia kontrola zo strany investora, nevýhodu však 
môžu mať menej skúsení investori, ktorí by mohli 
zbytočne prerobiť investovanú sumu. Pri samostat-
nom investovaní je takisto dôležité si uvedomiť, či 
investor reálne nakúpil akciové tituly, pri ktorých 
máte nárok aj na dividendu, alebo len špekuluje 
nad rastom ceny akcií prostredníctvom takzvaných 
CFD kontraktov. 

Foto: Shutterstock
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dohľadu, keď sa navrhla ustanoviť štvrťročná frek-
vencia vykazovania, ktorá reflektuje potrebu orgánu 
dohľadu monitorovať dohliadané subjekty vo väčšej 
periodicite, aby sa reflektovalo na prípadné poruše-
nia predpisov operatívnejšie,“ uvádza NBS v dôvodo-
vej správe. 

Doposiaľ zavedený ročný výkaz zostáva v platnosti. 
„Zároveň NBS ponechala v platnosti ročný výkaz, pri-
čom v ňom sa nachádzajú tie dáta, ktoré na účely do-
hľadu postačuje reportovať raz ročne s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž pri štvrťročnom reportovaní. 
Popri uvedenom sa navrhol rozšíriť rozsah vykazo-
vaných údajov, aby bolo možné efektívne dohliadať 
subjekty prostredníctvom rizikových indikátorov,“ 
doplnila NBS.

Štvrťročné výkazy obsahujú požiadavku na 
informáciu  o počte zamestnancov, tipérov 

Centrálna banka ako orgán dohľadu nad finančným 
trhom bude od finančných agentov vyžadovať viac 

výkazov o ich činnosti. „Banková rada NBS schválila 
opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní 
výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania 
a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva. 
Opatrením sa ustanovuje vzor štvrťročného a ročné-
ho výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania 
a vzor štvrťročného a ročného výkazu o vykonávaní 
finančného poradenstva v oblasti poistenia a zaistenia, 
kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového spore-
nia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov 
na bývanie a spotrebiteľských úverov a starobného 
dôchodkového sporenia,“ informovala NBS. Opatrenie 
vstúpilo do platnosti 1. januára tohto roku. 

Štvrťročné výkazy majú prispieť k lepšiemu prehľa-
du regulačných orgánov o situácii na trhu. „Návrh 
opatrenia bol prijatý na základe poznatkov z výkonu 

FINANČNÍ AGENTI 
A FINANČNÍ PORADCOVIA 
BUDÚ VYPĹŇAŤ ŠTVRŤROČNÉ 
VÝKAZY

Finanční agenti budú vypĺňať výkazy 
štvrťročne. Rozhodla o tom Banková rada 
Národnej banky Slovenska (NBS). Ide o 
nový výkaz, ten ročný zostáva v platnosti.

Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE	· Finanční agenti a finanční poradcovia budú vypĺňať štvrťročné výkazy
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a taktiež prehľad o finančných tokoch a uzavretých 
zmluvách. 

NBS chce zároveň mať lepší prehľad o tom, ako 
sú na tom finanční agenti z pohľadu sťažností od 
klientov. „V kolónke počet prijatých sťažností sa 
uvádza počet sťažností, ktoré boli doručené sa-
mostatnému finančnému agentovi (SFA) a jeho 
podriadeným finančným agentom (PFA) počas 
príslušného štvrťroka priamo od klientov alebo 
prostredníctvom iných inštitúcií,“ upozorňuje NBS 
v metodických pokynoch. „Za sťažnosť sa považuje 
vyjadrenie nespokojnosti v súvislosti so sprostred-
kovateľskou činnosťou SFA a PFA,“ dopĺňa. 

Sťažnosti sa budú vykazovať všetky, ktoré sa v sle-
dovanom období objavia. „V kolónke počet prijatých 
sťažností sa uvádza počet sťažností, ktoré boli do-
ručené SFA a jeho PFA počas príslušného štvrťroka 

priamo od klientov alebo prostredníctvom iných in-
štitúcií... Za sťažnosť sa považuje vyjadrenie nespo-
kojnosti v súvislosti so sprostredkovateľskou činnos-
ťou SFA a PFA,“ uvádza NBS.

NBS vo výkaze vyžaduje aj informácie o riešení týchto 
situácií. „V kolónke počet vybavených sťažností klien-
tov sa uvádza počet všetkých sťažností, ktoré boli SFA 
a jeho PFA počas príslušného kalendárneho štvrťroka 
vybavené bez ohľadu na obdobie, v ktorom boli prija-
té,“ hovorí NBS. „V kolónke z toho počet oprávnených 
sťažností vybavených v prospech klientov sa uvádza, 
koľko sťažností z počtu vybavených sťažností SFA 
a jeho PFA počas príslušného kalendárneho štvrťroka 
vybavil tak, že vyhovel sťažovateľovi,“ dopĺňa.

Okrem toho budú vo výkaze aj informácie o počte 
PFA a zamestnancov, u ktorých sa podarilo zistiť 
porušenia.

Finanční agenti a finanční poradcovia budú vypĺňať štvrťročné výkazy ·	FINANCIE

Foto: Shutterstock
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ROČNÝ PRÍSPEVOK AGENTOV A PORADCOV 
DO NBS SA V ROKU 2019 NEMENÍ
Autor:	Ján	Beracka

FINANCIE	· Ročný príspevok agentov a poradcov do NBS sa v roku 2019 nemení

V rovnakej výške ako samostatní fi-
nanční agenti sa pohybujú aj finanční 
poradcovia. Finančný poradca, ktorý 
je fyzickou osobou, zaplatí ročný prí-
spevok vo výške 100 eur, v prípade, že 
ide o právnickú osobu, táto suma sa 
zvyšuje na 500 eur. 

Ak ročný príspevok alebo osobit-
ný príspevok prevyšuje sumu 300 
eur, uhrádza sa v štyroch rovnakých 
splátkach; prvá splátka sa uhrádza 
do 20. januára 2019, druhá splátka 
do 20. apríla 2019, tretia splátka 
do 20. júla 2019 a štvrtá splátka do 
20. októbra 2019. Ak ročný príspe-
vok alebo osobitný príspevok ne-
prevyšuje sumu 300 eur, uhrádza sa 
jednou splátkou do 20. januára 2019.

Osobitný	príspevok	za	
nedostatky
NBS určila aj výšku osobitného prí-
spevku, ktorý platia subjekty, ktoré 
mali vo svojej činnosti nedostatky. 

Ročné príspevky je podľa § 40 od-
seku 1 zákona o dohľade nad fi-

nančným trhom povinný NBS uhrá-
dzať dohliadaný subjekt finančného 
trhu, ktorý nadobudol povolenie 
alebo iné oprávnenie na vykonávanie 
činnosti v oblasti finančného trhu 
podľa osobitného predpisu.

Ročný	príspevok	sa	nemení
O konkrétnej výške príspevku roz-
hodla Banková rada NBS. Pre finan-
čných sprostredkovateľov a finan-
čných poradcov bude v roku 2019 
aktuálna rovnaká výška poplatku 
ako v predchádzajúcom roku. O kon-
krétnej výške poplatku rozhoduje 
to, či konkrétny finančný poradca je 
fyzická osoba, alebo právnická osoba. 
Samostatný finančný agent, ktorý je 
fyzickou osobou, je povinný platiť 
ročný príspevok vo výške 100 eur, ak 
ide o právnickú osobu, výška príspev-
ku sa zvyšuje na 500 eur. 

Osobitný príspevok je povinný 
Národnej banke Slovenska uhradiť 
prispievateľ za každé právoplatné 
rozhodnutie NBS vydané v konaní 
vedenom proti prispievateľovi za ne-
dostatky v oblasti ochrany finančných 
spotrebiteľov, ktorým sa rozhodlo, že 
prispievateľ porušil právo finančného 
spotrebiteľa, alebo že porušil povin-
nosť v oblasti ochrany finančných 
spotrebiteľov, a ktoré nadobudlo prá-
voplatnosť v roku 2018. 

Výška osobitného príspevku 
prispievateľa za každé právoplatné 
rozhodnutie je 1 % z ročného prí-
spevku prispievateľa, najmenej však 
1 000 eur, ak ide o prispievateľa, pre 
ktorého nie je výška ročného prí-
spevku určená pevnou sumou, alebo 
najmenej 50 eur, ak ide o prispievate-
ľa, pre ktorého je výška ročného prí-
spevku určená pevnou sumou. Výška 
príspevku sa v porovnaní s rokom 
2018 nemení. 

Celkový najvyšší súhrn osobit-
ných príspevkov prispievateľa za 
jeden kalendárny rok sa rovná naj-
viac sume vo výške 5 % z ročného 
príspevku prispievateľa na príslušný 
kalendárny rok, najmenej však 1 000 
eur, ak ide o prispievateľa, pre kto-
rého nie je výška ročného príspevku 
určená pevnou sumou. Ak je výška 
ročného príspevku určená pevnou 
sumou, výška príspevku je najmenej 
50 eur. 

Finanční agenti a finanční poradcovia 
sú subjektmi, ktoré spadajú pod dohľad 
Národnej banky Slovenska (NBS) nad 
finančným trhom. Aj agentom a poradcom 
preto vzniká povinnosť uhradiť ročné 
príspevky na dohľad. Výška príspevku 
sa v porovnaní s rokom 2018 nemení.  
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najviac žiakov učí v Trenčianskom kraji, nasleduje 
Žilinský, Nitriansky a Bratislavský kraj,“ upozorňu-
je Asociácia priemyselných zväzov (APZ). 

Tieto počty však zďaleka nestačia. Do roku 
2020 sa má počet žiakov zapojených do duálne-
ho vzdelávania síce zvýšiť na 12-tisíc študentov, 

Štyritisíc	študentov
Duálne školstvo sa v súčasnosti týka približne 
štyroch tisícok študentov. „Do systému duálne-
ho vzdelávania bolo aktuálne ku koncu októbra 
tohto roku zapojených 3 970 žiakov. Počet za-
mestnávateľov dosiahol k tomuto istému ter-
mínu počet 631. Žiaci sa môžu v rámci systému 
duálneho vzdelávania učiť na 231 školách, v 161 
študijných a učebných odboroch. Pri hodnotení 
podielu sektorov podľa počtu žiakov sú na pr-
vých miestach: strojnícko-automobilový sektor, 
elektrotechnický sektor a sektor obchodu a slu-
žieb. V rámci regionálneho rozloženia reformy sa 

DUÁLNE VZDELÁVANIE 
FIRMY CHVÁLIA, 
TRH PRÁCE MÁ VŠAK PROBLÉMY, 
NA KTORÉ TENTO SYSTÉM NESTAČÍ

V duálnom vzdelávaní máme naďalej rezervy, no 
samotní zamestnávatelia celý projekt hodnotia 
pozitívne. Firmy si v podstate prostredníctvom 
duálneho vzdelávania vychovávajú budúcich 
zamestnancov. Systém duálneho vzdelávania 
má za sebou tri roky a kapacitne stále nestačí 
potrebám trhu. Zamestnávatelia sa zároveň 
sťažujú na neefektivitu stredného školstva.

Autor:	Ján	Beracka

EKONOMIKA	· Duálne vzdelávanie firmy chvália, trh práce má však problémy, na ktoré tento systém nestačí

Až 38 percent firiem podľa APZ 
odmieta zákazky pre nedostatok 

pracovnej sily.
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zamestnávatelia však tvrdia, že im v priemyselných 
odvetviach chýba až okolo 45-tisíc pracovníkov. „Aj 
napriek tomu, že sa do reformy duálneho vzdeláva-
nia zapája čoraz viac žiakov, škôl i zamestnávate-
ľov, nie sme s týmito počtami ani zďaleka spokojní,“ 
hovorí Alexander Matušek, viceprezident Asociácie 
priemyselných zväzov a prezident Zväzu automobi-
lového priemyslu SR. 

V tomto roku prešla parlamentom novela záko-
na č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prí-
prave, ktorý duálne vzdelávanie do určitej miery 
mení. „Novelou odstraňujeme niektoré bariéry 
pri vstupe stredných odborných škôl a zamestná-
vateľov do tohto systému. Takou bolo napríklad 
krátenie mzdového normatívu na praktické vyu-
čovanie. Odstránením tejto bariéry si sľubujeme 
zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných 
škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi,“ 
uviedol k novele rezort školstva. „Výrazne tiež zni-
žujeme administratívnu záťaž pri overovaní spô-
sobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vy-
učovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ďalším 

významným prvkom je zvýšenie podielu výkonu 
praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, 
ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Toto 
opatrenie je určené predovšetkým pre živnostníkov 
a malé podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na 
splnenie materiálno-technického a priestorového 
vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výko-
nu praktického vyučovania,“ doplnilo ministerstvo. 

Aj samotní zamestnávatelia vítajú zmeny, kto-
ré v zákone nastali. „Novela priniesla viacero po-
zitívnych zmien,“ hovorí Alexander Matušek.

Šesť	z	desiatich	žiakov	nerobí	to,	čo	
študuje
Napriek pochvalným vyjadreniam na adresu du-
álneho vzdelávania, zamestnávatelia majú k fun-
govaniu slovenského školstva vážne výhrady. „Až 
63 percent absolventov stredných škôl nepracuje 
vo svojom odbore. Pritom až 38 percent firiem 
odmieta zákazky pre nedostatok pracovnej sily,“ 
hovorí Matušek. Zamestnávatelia sa teda sťažujú 
na to, že množstvo študentov ostáva „zaseknutých“ 
v neperspektívnych študijných odboroch, ktoré 
aktuálne trh práce nepotrebuje. Zamestnávatelia 
hovoria o tom, že táto situácia prináša spoločnosti 
náklady. „Neefektívne vynaložené ročné výdavky 
iba na stredné školstvo predstavujú 250 miliónov 
eur, plus ďalšie prostriedky sú potrebné na rekvali-
fikáciu,“ hovorí APZ.

V duálnom vzdelávaní je čoraz 
viac študentov, firmy by však 
v systéme uvítali rádovo viac ľudí.
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Zmeny	v	roku	2019
Lákavosť štátnej prémie sa skutočne postupne zni-
žuje vo viacerých parametroch. Platí to aj pre zmeny 
platné od tohto roka. Istou výnimkou je maximálna 
výška štátnej prémie. Tá sa totiž pre rok 2019 zvyšu-
je z hodnoty 66,39 eura na 70 eur. Zvýšenie štátnej 
prémie sa v roku 2019 odohralo vôbec po prvý raz. 
Dovtedy sa v jednotlivých rokoch výška štátnej pré-
mie buď nemenila, alebo znižovala. 

V ostatných parametroch je však štátna pré-
mia menej atraktívna, navyše je nedostupnejšia. 
Významnou zmenou v neprospech sporiteľa je zní-
ženie relatívnej výšky štátnej prémie. Ak klient nemá 
nárok na maximálnu štátnu prémiu, štát mu na účet 
pošle 2,5 % z nasporenej sumy. Doposiaľ to bolo 5 %. 
Pre získanie maximálnej štátnej prémie teda klient 
musí v roku 2019 poslať do stavebnej sporiteľne 
2 800 eur. V roku 2018 to bolo 1 327,80 eura. 

ŠTÁTNA PRÉMIA 
MÁ PRI STAVEBNOM 
SPORENÍ ČORAZ 
MENŠIE SLOVO

Stavebné sporenie je 
špecifický produkt, ktorý je 
na slovenskom trhu od 
vzniku republiky. Samotný 
štát tento produkt v istom 
zmysle vníma ako istú formu 
podpory rozvoja bývania 
obyvateľov, preto sporenie 
podporuje štátnou prémiou. 
Tento nástroj je od roku 2019 
výrazne oklieštený. Znižovanie 
atraktívnosti štátnej prémie 
je však dlhoročný trend. 

Autor:	Ján	Beracka

BANKY	A	POISŤOVNE	· Štátna prémia má pri stavebnom sporení čoraz menšie slovo
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Nárok na štátnu prémiu v roku 2019 navyše ne-
majú všetci sporitelia. Majú ho iba sporitelia, kto-
rých príjem nepresahuje 1,3-násobok priemernej 
mzdy z minulého roku. Pre ilustráciu údaje za 
prvý polrok 2018 ukazujú, že priemerná mzda 
bola na úrovni 1 004 eur. Nárok na štátnu pré-
miu by tak mal sporiteľ, ktorý nezarába viac ako 
1 305,20 eura v hrubom. V tomto prípade čistá 
mzda zamestnanca dosahuje necelých 1 000 eur, 
konkrétne 977 eur. Ak by chcel v takejto situácii 
získať klient maximálnu výšku štátnej prémie, 
z čistej mzdy by musel na stavebné sporenie me-
sačne poslať 233,30 eura. 

Klesajúce	percento	z	vkladu
Oslabovanie významu štátnej prémie jasne vidno 
na znižovaní výšky podielu štátnej prémie na celo-
ročnom vklade. Ak klient v roku 1993 nedosiahol 
maximálnu výšku štátnej prémie, štát mu pripísal 
na účet sumu, ktorá bola vo výške štyridsiatich per-
cent ročného vkladu. Tento podiel v ďalších rokoch 

buď stagnoval, alebo klesal. V roku 2019 sa dostal 
na nové historické minimum vo výške už spomína-
ných 2,5 %. 

Rastúca	výška	vkladu	na	získanie	
maximálnej	štátnej	prémie
Vzhľadom na to, že klesá percento z vkladu, ktoré 
sa používa na výpočet výšky štátnej prémie, stúpa 
suma, ktorú je potrebné nasporiť. V roku 1993 to 
bolo len 497,91 eura, v tomto roku je to už spo-
mínaných 2 800 eur. Nominálne porovnanie však 
podlieha určitému skresleniu, keďže od roku 1993 
sa, samozrejme, výrazne zvýšili mzdy. V roku 2019 
sa táto suma výrazne zvýšila a na získanie štátnej 
prémie je potrebný približne 2,8-násobok priemer-
nej mzdy aktuálnej pre prvý polrok minulého roku. 
Približne rovnaký násobok priemernej mzdy bol 
potrebný aj v roku 1993, hoci nominálne je suma, 
ktorú bolo treba nasporiť, výrazne nižšia. 

Klesajúce	maximum
Napriek tomu, že maximálna výška štátnej prémie 
tento rok prvýkrát v histórii stúpla, jej maximál-
na výška je len zlomkom zo sumy platnej pre rok 
1993. Vtedy bola maximálna výška štátnej prémie 
6 000 Sk, teda 199,16 eura. Táto suma bola napo-
sledy platná pre rok 2000. V nasledujúcom roku sa 
začal jej relatívne prudký pokles a v roku 2003 už 
bola vo výške 99,58 eura, teda pod hranicou 100 
eur. Suma 66,39 eura bola v platnosti od roku 2006 
až do roku 2018. 

Štátna prémia má pri stavebnom sporení čoraz menšie slovo ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Na získanie maximálnej štátnej 
prémie je potrebné v roku 2019 
odložiť v priemere 233,30 eura 
mesačne z čistej mzdy 
necelých 1 000 eur.

Foto: Shutterstock
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SPORIŤ 
ČI 

NESPORIŤ?
Autor:	Wüstenrot	stavebná	sporiteľňa,	a.s.	

Sponzorom	článku	je	Wüstenrot	stavebná	sporiteľňa,	a.s.

ZMENY	V	STAVEBNOM	SPORENÍ	· Sporiť či nesporiť?

gramotnosti. Je dôležité správne 
narábať s financiami nielen vtedy, 
keď ich je dostatok, ale zvlášť vtedy, 
keď ich je málo. Manažovanie vlast-
ných financií či finančné plánovanie 
vlastného bývania je od istého veku 
nevyhnutnosť, na ktorú však mnohí 
nie sú dostatočne pripravení. Klienti 
sú „zrazu“ postavení pred hotovú 
vec – chcú bývať vo vlastnom, po-
trebujú financie a sú nútení čerpať 
a splácať úver. Zaviazať sa finančne 
na dlhú dobu bez akejkoľvek prípra-
vy v sebe nesie určitú mieru risku, 
ktorý nemusí vždy znamenať zisk. 
A práve stavebné sporenie sa osved-
čilo aj v budovaní správnych finan-
čných návykov. Nenútenou formou 
vedie sporiteľa k vytváraniu rezervy, 

V  súčasnosti sa otázka „Sporiť či 
nesporiť?“ zdá byť priam hamle-

tovská. Odpoveď je jednoduchšia, 
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
Áno, stavebné sporenie prechádza 
akiste najvýraznejšími zmenami za 
celé štvrťstoročie svojej existencie 
na Slovensku. No za ten čas sa zme-
nilo i finančné prostredie, a tak no-
velizované stavebné sporenie treba 
posudzovať v kontexte aktuálnej si-
tuácie na trhu a neporovnávať s tým, 
čo bolo kedysi... Aj v roku 2019 exis-
tuje dostatok dobrých dôvodov na 
uzavretie stavebného sporenia.

Neznalosť	neospravedlňuje
Stále častejšie sa hovorí o vysokej 
miere zadlženosti a nízkej finančnej 

k prevzatiu zodpovednosti za vlastnú 
finančnú situáciu i bývanie. Pomáha 
vytvárať zdravý prístup k financiám. 
S majetkom a financiami sa treba na-
učiť zaobchádzať. Čím skôr, tým lep-
šie, ideálne bez rizika strát. Stavebný 
sporiteľ si môže vyskúšať, aký dopad 
bude mať na jeho bežný život pravi-
delný výdaj určitej sumy z mesačné-
ho rozpočtu. Má tak šancu včas zistiť 
praktický dosah finančného záväz-
ku, ktorý už bude musieť povinne 
splácať. 

Časy	sa	menia
Dnes, keď sa podľa sprísnených kri-
térií NBS vlastné zdroje klienta už 
stávajú podmienkou pre získanie po-
žadovaného úveru na bývanie, môže 

V prívale nových informácií o legislatívnych 
zmenách v stavebnom sporení, ktoré prináša 

rok 2019, sa opomínajú výhody, ktoré 
tento systém na finančnom trhu ponúka.
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totiž dôležité byť schopný úver splá-
cať nielen dnes, ale dlhodobo.

vkladu na získanie plnej štátnej 
prémie). Dieťa je poistené počas ce-
lej doby trvania sporenia, max. do 
veku 18 rokov a rodič s tým nemá 
žiadne výdavky.

Nízke	splátky,	vysoké	
garancie
Sporením si klient zároveň vytvára 
právny nárok na výhodný stavebný 
úver s garanciou nízkeho úroku na 
celú dobu splácania. Je to výnimočný 
benefit, ktorý na slovenskom finanč-
nom trhu iný produkt neposkytuje. 
Umožňuje prehľadne plánovať ro-
dinné financie a spokojne bývať. Zo 
stavebného sporenia, resp. úveru na 
bývanie je možné financovať nové, 
kvalitné, bezpečné a energeticky 
úsporné bývanie. Úver zo stavebnej 
sporiteľne predstavuje transparent-
né financovanie bývania s vopred 
jasnými podmienkami aj po skončení 
fixácie, čo šetrí starosti i financie. Je 

byť stavebné sporenie práve tým 
kľúčovým prvkom pre nadobudnutie 
vlastnej nehnuteľnosti. 

Obavy, že zaujímavý výnos je možné 
dosiahnuť len s vysokým počiatoč-
ným vkladom alebo pri vysokej mie-
re rizika, sú v prípade stavebného 
sporenia zbytočné. Ponúka ojedinelú 
príležitosť bezrizikového zhodno-
tenia vkladov (úrok s garanciou až 
na 6 rokov plus úrokový bonus od 
spoločnosti Wüstenrot, k tomu ďal-
ších 2,5 % z vkladov uskutočnených 
v roku 2019, max. 70 €/osobu, vo 
forme štátnej prémie). 

Súčasťou detského sporenia Krôčik 
sú benefity navyše – balík poiste-
nia(zdarma), ktorý zahŕňa úrazové 
poistenie dieťaťa (až do 3 500 €) 
a poistenie zákonného zástupcu 
pre prípad úmrtia (s dosporením 
pre dieťa až do v ýšky ročného 

Sporiť či nesporiť? ·	ZMENY	V	STAVEBNOM	SPORENÍ

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Je to trochu paradox – podmienky 
stavebného sporenia sa sprísňujú, na-
priek tomu, jeho význam opäť rastie. 
Predstavuje základ pre získanie úveru 
na bývanie, umožňuje vytvoriť finančný 
vankúš do budúcna a získať ďalšie be-
nefity. Sporiť sa oplatí naozaj každému, 
hoci z rôznych dôvodov. Stačí si vybrať 
vhodný produkt a prispôsobiť výšku 
vkladov finančným možnostiam.

Najzásadnejšie zmeny v 2019
 y Štátnu prémiu získa spori-

teľ, ktorého príjem nepresiahne 
1,3 násobok priemer. mesačnej 
mzdy v SR.
 y Príjem sa preveruje len v prí-

pade fyzických osôb; nárok 
na štátnu prémiu majú vždy: 
právnické osoby (program 
REKOFOND pre bytové domy), 
pracujúci v zahraničí, deti.
 y Na získanie maximálne štát-

nej prémie (70 €/osobu) do-
sahuje optimálny ročný vklad 
2 800 €; kto vloží menej, získa 
alikvotnú časť štátnej prémie.
 y Ak si klient uzatvorí zmluvu 

a uskutoční vklad v 2. polovici 
roka, má nárok na štátnu pré-
miu max. vo výške 50 %; toto 
pravidlo sa vzťahuje len na rok 
uzavretia zmluvy, nie na násled-
né roky sporenia.
 y Zrušenie tzv. priateľských 

sporiteľov znamená v prípa-
de zmlúv uzatvorených po 
1.1.2019 nutnosť dokladovať 
účelové použitie nasporenej 
sumy – na bývanie, ak klient 
nechce prísť o štátnu prémiu.
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Nariadenie GDPR so sebou prinieslo veľa 
zmien. Tie sa snažia implementovať veľké 

i malé firmy, vrátane sprostredkovateľského 
trhu. Aké výhody i nevýhody toto 
nariadenie prinieslo a čo firmám 

najviac chýba, porozprával pre magazín 
Financial Report Martin Petruľák, 

právnik advokátskej kancelárie LEX. 

A ako ste GDPR vnímali ešte pred implemen-
táciou a ako ho vnímate teraz? 
Podľa mňa sa veľa nezmenilo. Moja najväčšia obava 
pred zavedením GDPR bola, že bude chaos. Hoci na-
riadenie už máme niekoľko mesiacov v účinnosti, tak 
stále je veľa subjektov, ktoré nezačali s prípravou na 
dosiahnutie súladu a zároveň máme pomerne veľa 
otvorených otázok. Takže situácia je taká, že napriek 
tomu, že nariadenie má jednotné pravidlá, tak v mno-
hých veciach si to každý subjekt vysvetlil po svojom 
a bude trvať ešte niekoľko mesiacov alebo skôr rokov, 
kým sa situácia nejakým spôsobom upokojí a kým 
všetci budeme vedieť, čo pre nás nariadenie znamená 
a v ktorých situáciách sa máme ako správať.

Je podľa vás GDPR nariadenie prísne alebo 
nie je?
Ja si myslím, že nie je prísne. Veľa sa hovorilo 
o výške pokút, veľa sa diskutovalo o tom, že 20 mi-
liónov eur je veľmi veľa, no treba si uvedomiť, že 
to je len maximálna hranica pokút. To nezname-
ná, že ukladané pokuty budú automaticky vyššie. 
Maximálna výška pokút sa nastavovala iba pre 
veľké spoločnosti, ktoré spravujú naozaj obrovský 
počet údajov a ktoré nemajú problém zaplatiť po-
kutu menšej výšky. Bolo potrebné dosiahnuť, aby 
aj pre veľké skupiny a nadnárodné firmy bola výška 
pokuty dostatočne motivačná, aby sa firmy snažili 
dosiahnuť súlad s nariadením. 
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Koľko firiem podľa vás začalo brať GDPR 
od začiatku vážne a ktoré firmy prípravu 
zanedbali?
Osobne odhadujem , že zhruba 80 % firiem sa za-
meralo iba na vonkajšiu stránku nariadenia. To 
znamená, že iba vykázali súlad s nariadením, aby 
to navonok vyzeralo dobre. Takto tieto firmy pre-
meškali príležitosť využiť zosúladenie s nariade-
ním aj na to, aby si poupratovali interné procesy, 

aby zistili, akým spôsobom sa osobné údaje spracú-
vajú, kde ich spracúvajú. Zvyšných 20 % firiem si 
uvedomilo príležitosť na to, aby si spravili proces-
nú analýzu vo firme, čo sa s ich dátami deje, ako 
ich vedia lepšie spracúvať, ako ich vedia lepšie 
ochrániť. Teraz osobné údaje spracúvajú efektív-
nejšie, majú ich menej a možno nemajú príliš veľkú 
duplicitu v údajoch. Potom dokáže firma fungovať 
efektívnejšie. 
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lehota uchovania. To sú práve veci, ktoré sa budú 
niekoľko rokov utriasať. 

Z môjho pohľadu je úplne prirodzené, že drvivá 
väčšina používateľov regulácie v dnešnej chvíli vidí iba 
nevýhody. Niektoré výhody prišli okamžite, napríklad 
už nemusíme registrovať informačné systémy, nemu-
síme mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa 
konkrétnej vyhlášky, veľa ľudí už nemá ustanovenú 
zodpovednú osobu, ktorá dohliada na spracovanie 
osobných údajov. Toto sú všetky veci, ktoré sa preja-
vili hneď. Bohužiaľ, väčšina firiem ich ešte nevníma, 
pretože ich zahltili ďalšie povinnosti, ktoré doteraz 
nemali. Čiže to, že im nejaké povinnosti odbudli v tej-
to chvíli ešte nevnímajú ako pozitívum.

Prečo sú tie informácie, ktoré by mali byť 
presné, stále všeobecné? 
Takýto typ regulácie nie je veľmi príznačný pre kon-
tinentálne právo, oveľa viac sa takto reguluje vo 
Veľkej Británii, kde je regulácia postavená na urči-
tých princípoch. Potom dohľadový orgán bližšie ro-
zoberá, ako tie princípy treba aplikovať v praxi. Na 
toto my na Slovensku nie sme  zvyknutí. My sme 
zvyknutí, že nám zákony hovoria, čo sa smie a čo sa 
nesmie, a mantinely sú presne nastavené. Nie sme 
zatiaľ zvyknutí pracovať s tým, že máme nejakú 
zásadu a musíme si ju určitým spôsobom sami vy-
svetliť. A, bohužiaľ, takto to nariadenie napísané je, 
a toto je jedna z jeho výhod. Vďaka všeobecnosti do-
káže byť nariadenie použiteľné pre každého, každý 
si môže systém nastaviť primerane podľa seba. 

Na druhej strane majú firmy oveľa menšiu 
istotu, nemajú sa čoho chytiť. V tomto by bolo 
veľmi užitočné, keby orgány dohľadu, to zname-
ná Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) vo 
väčšej miere zverejňoval metodické usmernenia, 

Vnímate zo svojho pohľadu GDPR ako zbytoč-
nú byrokratickú záťaž?
Nemyslím si, že GDPR je zbytočnou byrokratickou 
záťažou. Má veľa výhod, ale tie sa ukážu až v prie-
behu najbližších niekoľkých rokov. Tých pár rokov, 
kým začneme vnímať výhody, budeme vnímať iba 
nevýhody. Ak mám za seba povedať jednu vec, kto-
rá mi vadí na GDPR, je to informačná povinnosť. 
Osobne si myslím, že to možno bolo nastavené 
príliš ambiciózne. Obávam sa toho, že ak si všetci 
podnikatelia budú chcieť splniť informačné povin-
nosti precízne, tak len zahltíme klientov a všetky 
dotknuté osoby ďalšími materiálmi. Materiály 
sa majú týkať toho, akým spôsobom sa ich osob-
né údaje spracúvajú. Efekt však môže byť opačný. 
Ľudia materiály prestanú čítať, pretože sa zľaknú 
toho, koľko textu si majú prečítať, preto radšej iba 
online niekde označia, že si informácie prečítali 
a že sú poučení, pritom si ich vôbec neprečítajú. 

Aké sú tie konkrétne výhody a nevýhody GDPR?
Výhody a nevýhody GDPR sú navzájom prepojené. 
To, čo je výhoda, je zároveň nevýhoda nariadenia. 
Obrovskou výhodou je to, že nariadenie má pla-
tiť v celej EÚ rovnako. Čiže pre všetky firmy, pre 
všetkých klientov budú platiť rovnaké pravidlá, či 
budú v Anglicku, Nemecku, na Slovensku, v Česku. 
Na druhej strane táto výhoda prináša problém 
v tom, že na to, aby sa nariadenie dokázalo jednot-
ne uplatňovať vo všetkých členských štátoch, tak 
bol zriadený osobitný výbor, ktorý má práce súvi-
siace s rovnakými pravidlami koordinovať. Potrvá 
však ešte pomerne dlho, kým sa výbor zjednotí na 
metodike, ako sa majú jednotlivé čiastkové oblasti 
v nariadení správať. 

Druhá obrovská výhoda, ktorá je zároveň ne-
výhodou, je všeobecnosť nariadenia. Nariadenie 
neprikazuje žiadne konkrétne bezpečnostné opat-
renia a v mnohých veciach je všeobecné. Je po-
stavené na určitých zásadách. Nehovorí, ako dlho 
máme uchovávať údaje, iba ich máme uchovávať 
primeraný čas. Každý podnikateľ si tak vie pri-
spôsobiť nariadenie podľa seba, podľa toho, koľko 
údajov spracúva, ako ich spracúva. Na druhej stra-
ne, dnes nikto nevie bezpečne povedať, čo sú pri-
merané bezpečnostné opatrenia, aká je primeraná 

Zhruba 80 % firiem sa zameralo 
iba na vonkajšiu stránku 

nariadenia. To znamená, že iba 
vykázali súlad s nariadením, aby 

to navonok vyzeralo dobre.
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metodické pomôcky na implementáciu, ktoré by 
nám všetkým pomohli naladiť sa na vlnu, ktorú 
neskôr bude ÚOOÚ očakávať. 

Napríklad vo Veľkej Británii je zhruba 100-stra-
nová príručka pre podnikateľov, kde je vysvetlené, 
čo treba robiť. My takéto niečo nemáme. Naozaj 
by veľmi pomohlo, keby sme taký manuál mali. 
Bohužiaľ, situácia u nás to neumožňuje, keďže úrad 
na ochranu osobných údajov má svoje kapacitné ob-
medzenia a nemôžeme očakávať, že to, čo robí úrad 
vo Veľkej Británii s niekoľkými stovkami ľudí, doká-
že robiť slovenský úrad na ochranu osobných údajov, 
ktorý má dokopy zhruba 50 zamestnancov. Chýba 
centrálna ruka, ktorá by nám povedala, že takto to 
treba robiť a takto sa treba na problém pozrieť.

Mala by fungovať nejaká centrálna ruka alebo 
pomocník na to, aby sa firmy mohli na nieko-
ho obrátiť v prípade pomoci?
Ja si myslím, že to je práve teraz základná úloha 
úradu. Dokonca aj eurokomisárka Věra Jourová, 
ktorá má aj túto problematiku na starosti, veľ-
mi silno prízvukovala, že teraz od dohľado-
vých orgánov očakáva nielen pokuty, ale aj rady 
a informácie. 

Vy ste GDPR pozitívny alebo negatívny?
Ja som skôr GDPR realista. Nemôžem povedať že 
by som bol pozitívny alebo negatívny. Určite sú-
hlasím s tým, že nová úprava bola potrebná. Tak 
isto bolo potrebné, aby nová úprava bola čo naj-
viac časovo neutrálna. Proces prijímania nariade-
ní a smerníc v rámci EÚ je oveľa pomalší ako je 
technologický vývoj a doterajšie pravidlá ochrany 
vychádzali zo smernice, ktorá bola prijatá v roku 
1995. Za ten čas však nastal obrovský technologic-
ký pokrok. Nariadenie sa snaží byť všeobecné, aby 
sa neviazalo na konkrétne technológie, aby bolo 
technologicky neutrálne. To je dobré, pretože my 
nevieme, čo nás čaká o 5 alebo o 10 rokov.

Z čoho ste vy osobne smerom k firmám a sme-
rom k agentom mali pred vstupom GDPR do 
účinnosti najväčšie obavy? Potvrdili sa?
Ja som mal najväčšiu obavu z toho, že sa neude-
je nič. Že finanční agenti budú mať pocit, že nie 

je potrebné, aby vôbec niečo spravili. Pretože hoci 
prišlo nariadenie GDPR a máme úplne nový zákon 
o ochrane osobných údajov, tak v samotnom zá-
kone o finančnom sprostredkovaní sa nezmenilo 
vôbec nič. Čiže množstvo finančných agentov si 
mohlo povedať, že sa ich nariadenie vôbec nedo-
týka, keďže v zákone o finančnom sprostredkovaní 
sa nič nezmenilo. 

Moja obava sa čiastočne potvrdila, ešte stále 
máme finančných agentov, ktorí nemajú pocit, že 
by bolo potrebné niečo spraviť a stále nezmenili 
svoje správanie a informačné povinnosti vo vzťa-
hu ku klientom. Bál som sa, že tých ľudí bude viac. 
Väčšina ľudí predsa len zaregistrovala, že GDPR 
sa ich dotýka a má snahu nejakým spôsobom do-
siahnuť súlad s nariadením, či už viac, alebo menej 
úspešne.

Ako nariadenie GDPR ovplyvňuje kontakt 
agenta s klientom?
Na jednej strane mám pocit, že klienti sú ostra-
žitejší. Viac si uvedomujú, že prichádza nová re-
gulácia. Mesiace po nadobudnutí účinnosti boli 
poznačené tým, že veľa firiem zaplavovalo svojich 
klientov rôznymi žiadosťami o udelenie súhlasov 
a informačnými materiálmi, ako spracúvajú osob-
né údaje. Vedľajším efektom bolo, že mnoho ľudí 
je už z tej agendy otrávených a znechutených. Už je 
možno toho priveľa, ľudia sa prejedli ochrany osob-
ných údajov a v tejto chvíli nariadenie vnímajú ako 
nejakú byrokratickú povinnosť.

Čo sa podľa vás v súvislosti s GDPR ukazuje 
ako najnáročnejšia činnosť?
Najväčšie problémy v praxi bude vyvolávať povin-
nosť vymazávania údajov. Každý dobrý finančný 
agent sa snaží budovať si svoju základňu klientov 
a žiadny klient preňho do budúcnosti nie je stra-
tený. Čím lepšia je práca finančného agenta, tým 
má lepšiu návratnosť klienta, a práve toto bude do 
budúcnosti výzva. Agenti si musia správne nastaviť 
pravidlá vymazávania a likvidácie osobných údajov, 
aby vedeli povedať, aké údaje si môžu alebo musia 
ponechať. Toto je výzva, ktorá sa začne ukazovať 
až postupne. V tejto chvíli si myslím, že prvú vlnu 
implementácie, ktorá sa týka styku s klientom, 
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v rámci technických opatrení. Ak niekto bol 
v 100 % súlade s doterajším zákonom, tak si 
myslím, že preňho náklady na implementáciu 
neboli až také veľké. Určite nejaké boli, ale nebo-
li enormné a neboli likvidačné. Na druhej stra-
ne pre tie subjekty, ktoré doteraz zanedbávali 
ochranu osobných údajov, bol krok, ktorý museli 
spraviť k splneniu požiadaviek oveľa väčší. Takto 
boli oveľa väčšie aj náklady. Pre niektorých to 
mohlo byť naozaj veľmi veľa peňazí.

Spôsobili podľa vás prvé mesiace účinnosti 
GDPR regulačnú smršť?
Nariadenie skôr spôsobilo zmätok. Na jednej stra-
ne firmy začali neskoro, na druhej strane neboli 
podporované dostatočnou metodickou činnosťou 
úradu a treba povedať, že ani Slovensko nebolo po 
odbornej stránke pripravené na takú veľkú regulač-
nú vlnu. Slovensku objektívne chýbajú dostatočné 
kapacity, ktoré by sa naozaj venovali problematike 
ochrany osobných údajov. Mnohokrát firmy boli 
odkázané na pomoc od subjektov, ktoré nemajú 
dostatočné skúsenosti s ochranou osobných údajov 
alebo s tou problematikou, a to má, samozrejme, 
aj vplyv na kvalitu implementácie. To je objektív-
na prekážka. Netreba čakať, že na Slovensku bude 
zrazu 20-tisíc právnikov a 30-tisíc IT-čkárov, ktorí 
budú schopní splniť požiadavky firiem.

Je podľa vás 20-tisícová pokuta dostatočne 
primeraná? 
Ešte je príliš skoro na to, aby boli ukladané pokuty 
podľa nového nariadenia. Máme informácie, že slo-
venský úrad na ochranu osobných údajov začal už 
niekoľko desiatok konaní, ktoré sa týkajú kontroly 
dodržiavania nariadenia. Zatiaľ však nemáme infor-
mácie, že by bola nejaká konkrétna pokuta udelená. 
Nariadenie bolo prijaté v apríli 2016, čo znamená, 
že všetci sme mali dva roky na prípravu. To, že väč-
šina firiem si nechala prípravu na poslednú chvíľu, 
to už nemôžeme zazlievať EÚ, to je skrátka skutoč-
nosť. Dva roky tu boli. Čo je možno trošku škoda, že 
mediálna stimulácia prišla pomerne neskoro. Veľa 
podnikateľov si až koncom roka 2017 uvedomilo, že 
prichádza GDPR, že to stojí veľa úsilia a peňazí, aby 
sa dokázali prispôsobiť požiadavkám.

nejakým spôsobom zvládli. Najťažšia časť práce ich 
však ešte len čaká.

Akú oblasť GDPR agenti najviac podceňujú?
Ja si myslím že technické opatrenia. To je niečo, čo 
sa bude riešiť asi zase len postupne, pretože veľa 
ľudí všeobecne vníma GDPR ako primárne práv-
ny projekt. Dokonca mesiace pred nadobudnutím 
účinnosti nariadenia chodili rôzne správy, že naria-
denie GDPR je výsledkom lobbingu veľkých práv-
nických kancelárií v Bruseli a celé to bolo o tom, 
aby právnici zarobili. Skutočnosť je taká, že len 
menšia časť GDPR je agenda pre právnika a oveľa 
viac zaberie procesná analýza, ako sú údaje spraco-
vané a samotné technické opatrenia. Práve to, že 
väčšina subjektov sa snažila dosiahnuť len vonkajší 
súlad s nariadením, tak sa orientovala na právnu 
časť GDPR. Oveľa menej pozornosti sa venovalo 
nastaveniu technických opatrení, či už prenosom 
osobných údajov, anonymizácii alebo vymazávaniu 
osobných údajov.

Pred vstupom GDPR sa hovorilo o tom, že 
firmám stúpnu náklady. Ako je na tom 
sprostredkovateľský trh?
To závisí od toho, ako na tom boli agenti pred 
nadobudnutím účinnosti nariadenia, pretože 
od toho závisí, aký veľký krok museli spraviť 

Nariadenie GDPR má 
všeobecný charakter. 
Dnes nikto nevie bezpečne 
povedať, čo sú primerané 
bezpečnostné opatrenia, 
aká je primeraná lehota 
uchovania. To sú práve 
veci, ktoré sa budú 
niekoľko rokov utriasať.
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www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Múdro a spoľahlivo vám poradíme
s problematikou GDPR, obráťte sa na nás.

Likvidačnej pokute predchádzajú výroky:

Myslíte si, 
že vás sa GDPR netýka?

„Nás sa GDPR netýka, 
 veď predsa zákazník si vypĺňa  údaje sám, 
 pretože to potrebuje on.“

„GDPR v podstate nič nemení!“

„Naša spoločnosť by predsa 
 vedome nezneužila osobné údaje.“

„A to sa vážne týka  aj zamestnancov, 
 PFA a tipérov?“
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AJ PRI OCHRANE ÚDAJOV 
PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH 

OSÔB PODNIKATEĽOV 
SA K SLOVU DOSTÁVA GDPR

Autor:	Natália	Hučková

SERIÁL	GDPR	· Aj pri ochrane údajov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa k slovu dostáva GDPR

Nariadenie GDPR vo svojich úvodných 
ustanoveniach vymedzuje, že predmetom 
jeho úpravy sú pravidlá ochrany fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov. 
Neznamená to však, že ochrana osobných 

údajov sa nebude nikdy vzťahovať 
na fyzické osoby – podnikateľov či 

na štatutárov právnickej osoby. 

fyzickej osoby. Pozornosť však je potrebné zby-
striť aj pri osobných údajoch fyzických osôb, ktoré 
právnickú osobu zastupujú a konajú v jej mene. Je 
to napríklad štatutárny zástupca právnickej oso-
by obsiahnutý v zmluvnej dokumentácii alebo na 
portáloch obsahujúcich ekonomické informácie 
o spoločnostiach. Podobná situácia sa objavuje aj pri 
kontaktných osobách, ktoré sa tiež často uvádzajú 
v zmluvnej dokumentácii. Právnická osoba sa tak 
môže dovolávať ochrany podľa Nariadenia GDPR 
len v tom rozsahu, v akom názov právnickej osoby 
identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Existujú totiž prípady, keď pri spracúvaní údajov 
o právnickej osobe či fyzickej osobe – podnika-

teľovi dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov. 
V takýchto prípadoch je nevyhnutné aplikovať 
ustanovenia nariadenia General data protection 
regulation (GDPR). Upozornil na to aj Úrad na 
ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

Informácie o právnickej osobe sa môžu považovať za 
údaje súvisiace s fyzickými osobami v relatívne úz-
kom okruhu situácií. Napríklad v prípade, ak názov 
právnickej osoby je odvodený od mena a priezviska 
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Fyzické osoby prevádzkujúce živnosť sú v tomto 
kontexte osobitnou skupinou, pri ktorej je potreb-
né posudzovať, či spracúvanie údajov týkajúcich sa 
takýchto osôb nezasahuje aj do ich súkromného 
života. 

Pokiaľ je fyzická osoba – podnikateľ identifikovaná 
len v rozsahu údajov, ktoré sa vzťahujú na tento 

subjekt výlučne ako na podnikateľa, nehovoríme 
o spracúvaní osobných údajov. Ide najmä o spracú-
vanie údajov o obchodnom mene, mieste podnika-
nia a identifikačnom čísle. Pokiaľ však obchodné 
meno poskytuje informácie o mene a priezvisku 
a miesto podnikania o adrese pobytu fyzickej oso-
by, nastáva iná situácia. Vzhľadom na to, že úda-
je o obchodnom mene a mieste podnikania sú vo 
väčšine prípadov totožné s osobnými údajmi pod-
nikateľa, odporúča sa poskytovať ochranu podľa 
nariadenia GDPR aj týmto subjektom.

Ďalšou skupinou sú fyzické osoby – podnikatelia, 
ktorí nie sú živnostníkom. Ak jednotlivec vyko-
náva slobodné povolanie, môže jeho práca tvoriť 
väčšinovú časť života, preto je aj oblasť týchto 
pracovných aktivít považovaná, ako úradom, tak 
i európskymi inštitúciami, za silne previazanú so 
súkromným životom. I v takomto prípade je teda 
potrebné zohľadniť ustanovenia GDPR.

Na záver pripomíname, že aplikácia GDPR vždy závi-
sí od zohľadnenia individuálnych okolností prípadu, 
keďže určenie, či ide o osobný údaj, závisí od kom-
plexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájom-
nej súvislosti a zároveň situácie ako celku.

Aj pri ochrane údajov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa k slovu dostáva GDPR ·	SERIÁL	GDPR

Pokiaľ je fyzická osoba – 
podnikateľ identifikovaná 
len v rozsahu údajov, ktoré sa 
vzťahujú na tento subjekt výlučne 
ako na podnikateľa, nehovoríme 
o spracúvaní osobných údajov.

Foto: Shutterstock
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MÝTY O GDPR #3: 
KLIENT MÁ ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ 

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV 
Z DATABÁZ

Autori:	Natália	Hučková,	Jana	Čipková

SERIÁL	GDPR	· Mýty o GDPR #3: Klient má za každých okolností právo na vymazanie údajov z databáz

Po nadobudnutí účinnosti Nariadenia GDPR 
sa ukázalo, že práve právo na vymazanie, 
respektíve „právo na zabudnutie“, bude 

jedným z najviac využívaných práv dotknutých 
osôb. Je však dôležité mať na pamäti, že 
toto právo nie je absolútne, teda žiadosť 

dotknutej osoby o výmaz osobných údajov 
môže byť aj zamietnutá. Do takejto situácie 

sa môžu dostať aj finanční sprostredkovatelia.

iba za predpokladu, že spoločnosť vyhodnotila, že 
spracúvanie osobných údajov je v rozpore s práv-
nymi predpismi.

Právo na zabudnutie v súčasnosti umožňuje, aby 
na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkova-
teľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, 
ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby. 

Právo na zabudnutie vzniklo v súvislosti s roz-
hodnutím Súdneho dvora EÚ v spore so spo-

ločnosťou Google. V nadväznosti na toto rozhod-
nutie firma Google zaviedla osobitný formulár, 
pomocou ktorého mohli dotknuté osoby žiadať 
o výmaz svojich osobných údajov z výsledkov vy-
hľadávania. Ide však o žiadosť, ktorej firma Google 
nemusela bezpodmienečne vyhovieť. Stalo sa tak 
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V súvislosti s právom na zabudnutie teda existu-
jú určité výnimky. Medzi takéto výnimky, okrem 
iného, patrí aj situácia, v rámci ktorej právo na 
výmaz nemožno uplatniť z dôvodu, že sa osobné 
údaje spracúvajú pre splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa. V oblasti finančného sprostred-
kovania ide o plnenie povinností podľa zákona 
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve. Podľa tohto zákona 
sú finanční agenti a finanční poradcovia povinní 
viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých 
sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta 
alebo finančného poradcu a klienta, iné podmien-
ky, za ktorých dochádza k výkonu finančného 
sprostredkovania, ako i ďalšie doklady a dokumen-
ty. Finančný agent je povinný tieto údaje uchovávať 
najmenej počas desiatich rokov od začiatku plat-
nosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Lehota 
uchovávania takýchto dokumentov pre finančného 
poradcu je stanovená na päť rokov.

Ak od začiatku platnosti zmluvy uzatvorenej medzi 
finančným agentom a klientom neuplynula lehota 
desiatich rokov, nebude možné vyhovieť žiadosti 
o výmaz osobných údajov klienta. 

V prípade, že agent zistí, že uplatneniu práva na 
zabudnutie nemôže vyhovieť z dôvodu existencie 
takejto výnimky, nemal by vo vzťahu k dotknutej 
osobe ostať pasívny. Osobné údaje klienta môže 
síce naďalej spracúvať, no o zamietnutí žiadosti 

je potrebné informovať dotknutú osobu. Súčasťou 
takéhoto oznámenia je aj vymedzenie dôvodov za-
mietnutia žiadosti spolu s odkazom na príslušné 
ustanovenie nariadenia GDPR. Zároveň by agent 
mal dotknutú osobu poučiť o práve podať sťažnosť 
Úradu na ochranu osobných údajov SR, a to v leho-
te jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Zdôvodnenie takéhoto odmietnutia žiadosti 
o uplatnenie práva na výmaz je veľmi dôleži-
té. V prípade kontroly je totiž potrebné obhájiť 
svoje kroky pri vybavovaní žiadostí. Preto infor-
movanie dotknutej osoby o zamietnutí žiadosti 
nepodceňujte.

Špecifická situácia nastáva vtedy, keď agent žiadal 
o súhlas. Ak teda určité osobné údaje klienta spracú-
va agent na základe súhlasu, tento klient je opráv-
nený súhlas kedykoľvek odvolať a požadovať výmaz 
osobných údajov. Žiadosti o odvolanie súhlasu je 
agent povinný bezodkladne vyhovieť.

V súvislosti s právom 
na zabudnutie existujú 

určité výnimky.
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NOVÁ POVINNOSŤ 
OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ: 
ZÁPIS KONEČNÉHO 
UŽÍVATEĽA VÝHOD

Autori:	Natália	Hučková,	Jana	Čipková

PODNIKANIE	· Nová povinnosť obchodných spoločností: Zápis konečného užívateľa výhod

Obchodné spoločnosti sú od novembra 2018 
povinné do Obchodného registra SR (OR SR) 

zapisovať údaje o konečných užívateľoch 
výhod. Túto povinnosť prináša novela 

zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom 
registri, ktorá sa vzťahuje na takmer všetky 

obchodné spoločnosti. Čo táto novela 
prináša a čo všetko je potrebné uskutočniť?

V prvom rade je potrebné si ozrejmiť, kto konečný 
užívateľ výhod vôbec je. I keď sa mnohí podnika-
telia s označením „Konečný užívateľ výhod“ dosiaľ 
nestretli, nejde o nový pojem. 

Konečným užívateľom výhod je podľa zákona 
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príj-
mov z trestnej činnosti každá fyzická osoba, ktorá 
skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, 

Povinnosť uskutočniť zápis konečného uží-
vateľa výhod do OR SR sa vzťahuje na každú 

právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej 
správy ani emitentom cenných papierov prijatých 
na obchodovanie na regulovanom trhu. Zápis ko-
nečného užívateľa výhod musia uskutočniť nielen 
obchodné spoločnosti, ktoré vznikli po novembri 
2018, ale aj spoločnosti, ktoré fungovali už pred 
týmto dátumom.
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Nová povinnosť obchodných spoločností: Zápis konečného užívateľa výhod ·	PODNIKANIE

fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie ma-
jetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tie-
to subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 
Zákon ďalej uvádza, kto najmä sa môže medzi ko-
nečných užívateľov výhod v jednotlivých prípadoch 
zaraďovať a zároveň stanovuje bližšie podmienky 
pre posúdenie, kto v rámci organizačnej štruktú-
ry obchodnej spoločnosti je konečným užívateľom 
výhod. 

Doteraz sa povinnosť identifikovať svojho koneč-
ného užívateľa výhod týkala najmä osôb, ktoré ob-
chodujú so štátom, a to na základe takzvaného 
„Protischránkového zákona“ (zákon č. 315/2016 
Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom 
zápis do verejnej časti Registra partnerov verejné-
ho sektora musela vykonať oprávnená osoba, teda 
napríklad advokát alebo notár.
 
Odteraz sa povinnosť identifikácie vzťahuje na 
takmer všetky podnikateľské subjekty. To, či má 
obchodná spoločnosť zapísaných konečných užíva-
teľov výhod v Registri partnerov verejného sekto-
ra, alebo nie, nemá vplyv na povinnosť zápisu do 
Obchodného registra SR. Zápis konečného užíva-
teľa výhod v Registri partnerov verejného sektora 
teda nenahrádza zápis v Obchodnom registri SR.

Konečný užívateľ výhod sa v rámci Obchodného re-
gistra SR zapisuje do jeho neverejnej časti. Prístup 
k týmto údajom budú môcť získať vymedzené 
orgány verejnej moci, napríklad finančná polícia 
Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Národná banka Slovenska, ale aj osoby, 
ktoré preukážu legitímny záujem o výpis predmet-
ných informácií. 

Právnické osoby, ktoré vznikli do 31. októbra 
2018, majú povinnosť podať návrh na zápis údajov 
o konečných užívateľoch výhod do Obchodného 
registra SR najneskôr do 31. decembra 2019. 
Právnické osoby, ktoré vzniknú po 31. októbri 
2018, budú povinne zapisovať údaje o konečných 
užívateľoch výhod už pri svojom vzniku. Obchodné 
spoločnosti sú však povinné tento zápis neustále ak-
tualizovať, a to s ohľadom na zmeny v organizačnej 
alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti, ktoré majú 
vplyv na vymedzenie konečných užívateľov výhod. 

Určené subjekty sú zároveň na základe zákona 
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príj-
mov z trestnej činnosti povinné viesť a priebežne 
aktualizovať identifikačné údaje o konečnom uží-
vateľovi výhod v zákonom stanovenom rozsahu, 
taktiež údaje, ktoré zakladajú postavenie konečné-
ho užívateľa výhod, a údaje, ktorými sa preukazuje 
postavenie konečného užívateľa výhod. Takáto in-
terná evidencia môže byť vedená v listinnej alebo 
elektronickej podobe. 

Povinnosti plynúce z novelizovanej právnej úpra-
vy je dôležité nepodceňovať. V prípade, ak nedôjde 
k uskutočneniu zápisu konečného užívateľa výhod 
do OR SR, hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur. 

Za neuskutočnenie zápisu 
konečného užívateľa výhod 

do Obchodného registra SR hrozí 
pokuta až do výšky 3 310 eur.

Foto: Shutterstock
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1 200 holandských guldenov. O rok neskôr už za 
3 000 guldenov. Tesne pred prasknutím bubliny 
v roku 1636 stála tá istá cibuľka 4 600 guldenov. 
Traduje sa historka, že v roku 1637 vymenil maji-
teľ pivovaru celý svoj pivovar v Utrechte v hodnote 
30 000 guldenov za tri kusy vzácnych cibuliek.

Hoci ide o jednu z prvých špekulatívnych bublín 
na svete, ľudia sa z nej nepoučili a na podobnom 
princípe fungujú bubliny aj v súčasnosti. Opäť teda 
platí pravidlo, že ten, kto dobre nepozná históriu, 
musí ju prežiť znova a vyrovnať sa aj so stratou in-
vestovaného majetku. 

Tulipánovú horúčku totiž živil dopyt hnaný 
túžbou po zisku a cena nabrala nereálne rozmery. 
V závere sa pridal aj známy stádovitý efekt, keď 
s vidinou zisku investovali aj tí, ktorí investovať 
vôbec nevedia. A to bol začiatok konca. 

Sedem	rokov	hojnosti
Z času na čas sa na trhoch objaví komodita, kto-
rá sľubuje zaručené zisky. Tulipánová cibuľka sa 
od polovice 16. storočia začala považovať za plo-
dinu budúcnosti a istý zisk. Približne v tomto čase 
sa totiž podarilo obchodníkom doviezť cibuľku 
exotickej rastliny do Holandska a odtiaľ aj ďalej do 
Európy. A hoci Holandsko dodnes patrí ku kveti-
novým veľmociam, dnes tu kúpite cibuľky tulipá-
nov za pár eur. No časy boli kedysi iné. V rokoch 
1630 až 1637 sa dostala cena tulipánovej cibuľky 
nad zlato. A to doslovne. Jedna jediná tulipánová 
cibuľka totiž mala cenu 12 oviec, nového obleku 
alebo strieborného pohára. A to hovoríme o bež-
ných tulipánoch. 

Napríklad v roku 1624 sa jedna cibuľa vzácne-
ho druhu tulipánu Semper Augustus predávala za 

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA: 
INVESTIČNÁ BUBLINA, KTORÁ 
STRPČILA ŽIVOT REMBRANDTOVI

Efekt bubliny trval sedem rokov a tí, ktorí 
investovali do tulipánových cibuliek v začiatku 
eufórie, si pripísali zisky aj viac ako 1 000 %. 
No ak v správnom čase nepredali alebo 
nakupovali tesne pred prasknutím bubliny, 
prišli aj o 90 % svojho majetku. Aj taká bola 
jedna z najväčších bublín, ktorá potrápila svet.

Autor:	Marek	Mittaš

EKONOMIKA	· Tulipánová horúčka: Investičná bublina, ktorá strpčila život Rembrandtovi
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Ako	sa	tvorili	peniaze?
Obrovský záujem o tulipány vzrástol nielen objave-
ním kvetu, ale dôležitý bol aj moment, keď botanici 
objavili možnosti kríženia tulipánov. Mohli tak vy-
tvárať stále nové a nové druhy, a tu sa vytvoril zák-
lad pre vznik bubliny. 

Už začiatkom 17. storočia holandskí pestova-
telia totiž začali krížiť rôzne druhy tulipánov a z 
jednofarebných červených, bielych alebo žltých 
kvetov vykúzlili ohňostroje farieb. Tulipán sa stal 
kultovým objektom. Čoskoro získali úspešní pes-
tovatelia veľkú vážnosť a začali sa regulárne súťaže 
o najkrajšiu kvetinu. Pretože nikdy nebol dostatok 
tulipánových cibuliek určitého druhu, vystrelili ich 
ceny do výšky.

A pozor, kým cibuľka rozkvitla a premenila sa 
na kvet, často niekoľkokrát zmenila svojho majite-
ľa. Šľachta, mešťania, sedliaci i slúžky, každý ob-
chodoval s cibuľkami tulipánov. Občas tiež ľudia 
predali aj svoj dom, len aby mali dostatok hotovo-
sti na ďalšie výnosné „tulipánové investície“.

Samozrejme, zdalo sa, že cena bude už len 
rásť. A tak chcel mať každý aspoň pár cibuliek. 
Dokonca situácia zašla tak ďaleko, že za po-
škodenie tulipánových cibuliek hrozilo väzenie. 

Organizovali sa dražby, kde mohli dražiť len no-
tári špecializovaní na tulipány. Uzatvárali sa kon-
trakty, ktoré oprávňovali k nákupu istého množ-
stva cibuliek za vopred určenú cenu po uplynutí 
troch, šiestich alebo deviatich mesiacov. Už pri 
tulipánových cibuľkách teda existovali určité ter-
mínované obchody.

Počas niekoľkých týždňov bolo možné takými-
to obchodmi kapitál znásobiť desaťkrát alebo aj 
päťdesiatkrát. Na trh vstúpili špekulanti. Farmári 
dokonca dávali do zástavy svoje statky, aby mohli 
kúpiť tulipány. 

Na burze ani nikde inde však nie je možné 
ceny nafukovať do nekonečna. Navyše, ak sa do 
situácie zamieša davová psychóza, nastáva prob-
lém. Situácia nemohla dopadnúť inak, než kra-
chom. Neutíchajúci záujem o cibuľku začal upa-
dať náhle po tom, ako obchodníci začali chápať, 
že cena tulipánov je šialená. Navyše nastávala 
situácia, že cenu už bolo schopné zaplatiť len 
mizivé percento ľudí.

Pr vý zvrat prišiel v  roku 1637 na aukcii 
v Haarleme, keď sa prvýkrát nenašiel nikto, kto by 
bol ochotný tulipány kúpiť. Počas niekoľkých dní 
sa začala šíriť panika po celej krajine a tulipánom 
už nepomohlo nič. Tulipánová bublina praskla 
a ceny sa zrútili. Straty obchodníkov boli vyše 90 %. 
Mnohí prišli o všetko. 

Na	tulipány	doplatil	aj	Rembrandt
Jedným z tých, ktorí na tulipánovú horúčku dopla-
tili, bol aj slávny maliar Rembrandt van Rijn. Aj on 
na tulipánoch poriadne prerobil a vyhlásil úpadok. 
Problémom však bolo, že celá ekonomika sa ocitla 
v kríze. Nikto nemal peniaze, a teda ani maliar 
sa nemohol finančne pozbierať prácou na svojich 
obrazoch. 

Pretože keď niet čo do úst, tak, samozrejme, 
ľudia nebudú kupovať umenie. Zrazu všetci potre-
bovali peniaze na dôležitejšie veci ako sú obrazy. 
Rembrandtov dom bol následne v roku 1657 pre-
daný v dražbe, a Rembrandt tak umrel v roku 1669 
v úplnej chudobe. Dnes sa jeho obrazy predávajú za 
hodnotu vyššiu ako boli kedysi tulipánové cibuľky, 
no naozaj boli časy, keď každý chcel skôr tulipán 
ako Rembrandta.

Tulipánová horúčka: Investičná bublina, ktorá strpčila život Rembrandtovi ·	EKONOMIKA

Šľachta, mešťania, sedliaci 
i slúžky, každý obchodoval 
s cibuľkami tulipánov. 
Občas ľudia predali aj 
svoj dom, len aby mohli 
investovať do tulipánov.
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Binance
Burza číslo jedna v objeme obchodov na svete. 
S denným obratom viac ako 1,5 miliardy dolá-
rov ide o suverénne najväčšiu burzu. Výhodou 
tejto burzy je široká škála kryptomien. Na burze 
sa obchoduje systémom krypto-krypto, čo zna-
mená, že pri obchodoch sa nepoužívajú klasic-
ké meny ako euro či dolár. Táto burza dokonca 
ponúka aj vlastnú menu BNB – Binance coin. 
Výhodou burzy sú veľmi nízke transakčné po-
platky, nevýhodou naopak obmedzené platobné 
možnosti.

Každá burza má k dispozícii svoje vlastné portfó-
lio kryptomien, s ktorými sa dá na nej obcho-

dovať. Niektoré burzy sa špecializujú iba na úzky 
okruh najznámejších kryptomien, iné naopak po-
núkajú stovky až tisíce kryptomien.

Na určenie významnosti burzy existuje viacero 
kritérií, no medzi najobjektívnejšie patrí určite veľ- 
kosť objemu obchodovania. Prvú desiatku búrz 
s najvyšším objemom obchodov tvoria: Binance, 
OKEx, Huobi, DigiFinex, Upbit, Bitfinex, Bit-Z, 
Lbank, CoinBene, BitForex.

NAJZNÁMEJŠIE BURZY 
NA OBCHODOVANIE 
S KRYPTOMENAMI

V našom seriáli o obchodovaní s kryptomenami 
sa ďalej pozrieme na konkrétne burzy, na 
ktorých sa dá obchodovať s kryptomenami, 
a patria medzi tie najznámejšie a najkvalitnejšie. 
Burzy na obchodovanie s kryptomenami 
sú webové stránky, na ktorých vie klient 
nakúpiť alebo predať príslušnú kryptomenu. 
Jednotlivé burzy sa líšia svojou ponukou. 

Autor:	Marek	Šimo

EKONOMIKA	· Najznámejšie burzy na obchodovanie s kryptomenami
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Coinbase
Coinbase je burza, ktorá v uplynulých mesiacoch 
stratila časť svojej popularity medzi používateľmi. 
Stále však ide o jednu z najznámejších búrz s veľmi 
dobrou reputáciou. Otvorenie účtu a obchodova-
nie na Coinbase je veľmi jednoduché a používa-
teľsky nenáročné. Pri obchodovaní na Coinbase je 
možné využiť aj digitálnu peňaženku dostupnú pre 
zariadenia so systémom Android aj pre zariadenia 
iPhone. Obchodník sa nemusí báť straty peňazí 
v dôsledku podvodu či útoku hekerov. Coinbase je 
poistená pre prípad takýchto situácií, takže kryp-
tomeny uložené na úložisku Coinbase sú v tomto 
zmysle chránené.

Poloniex
Burza založená v roku 2014 je jedna z najvýznam-
nejších búrz na svete. Ponúka viac ako 100 kryp-
tomien v páre s bitcoinom. Podobne ako Binance, 
ani Poloniex neponúka obchodovanie s takzvanými 
fiat menami, teda oficiálnymi platidlami ako dolár 
a libra. Pre technicky zdatnejších používateľov má 
Poloniex pripravené viaceré užitočné technické ná-
stroje na analýzu vývoja ceny.

Poloniex ponúka takisto jednu zaujímavosť. V rám-
ci platformy je k dispozícii okno na chat, do ktoré-
ho môžu používatelia voľne prispievať. Sem-tam sa 
tam môžu objaviť dobré tipy na obchodné príleži-
tosti. Diskusia je moderovaná, takže používatelia 
nie sú rušení nevhodnými komentármi.

Na	čo	sa	zamerať	pri	výbere	burzy?
Vo svete existuje obrovské množstvo rôznych búrz 
na obchodovanie s kryptomenami. Problémom tak 
môže byť výber tej správnej. Obchodníci by sa mali 
určite zamerať najmä na reputáciu burzy medzi po-
užívateľmi. Na internete stačí sledovať najvýznam-
nejšie fóra a diskusie, a potenciálni obchodníci 
budú hneď vedieť, či daná burza má spokojných, 
alebo nespokojných klientov.

Výška poplatkov je takisto veľmi dôležitým fakto-
rom. Zvlášť v prípade, ak je obchodovanie časté. 
Burza strháva poplatky za každú transakciu. V prí-
pade, ak burza pýta poplatok aj za vklady a výbery 
z účtu, je možno lepšie hľadať ďalšie možnosti.

Pri výbere burzy je určite dobré zistiť si, aké 
platobné metódy sú akceptované. V niektorých, 
ako sme už uviedli, sa dá fungovať iba so sa-
motnými kryptomenami. Na iných je možné si 
na začiatku poslať určitú sumu v klasickej mene 
a následne ju na burze už zameniť za konkrétnu 
kryptomenu. 

Črtou serióznejších búrz je overenie totožnosti 
klienta pri registrácii. Treba sa tak pripraviť na za-
sielanie skenov alebo fotografií občianskych a vo-
dičských preukazov, prípadne overovanie telefón-
neho čísla.

Najznámejšie burzy na obchodovanie s kryptomenami ·	EKONOMIKA

Foto: Shutterstock
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Každý investor by si mal dopredu preveriť bur-
zu, kam bude posielať svoje finančné prostried-
ky. Pri overených svetových stabilných burzách 
existuje oveľa nižšie riziko, že sa investor stane 
obeťou nejakého podvodu. Po prevode peňazí na 
obchodný účet sa otvárajú investorom možnosti 
nakúpiť jednu z kryptomien, ktoré má konkrét-
na burza v ponuke. Investori, ktorí by chceli in-
vestovať alebo obchodovať aj s exotickejšími 

Burzy	s kryptomenami
Najrozšírenejším spôsobom medzi bežnými in-
vestormi je nákup kryptomien na jednej z mno-
hých búrz. Ide o podobný spôsob nákupu, ako 
sa deje na iných finančných burzách, teda na 
burzách s akciami, komoditami a dlhopismi. 
Investor si pošle peniaze na svoj osobný bur-
zový účet, z ktorého následne realizuje nákupy 
kryptomien. 

INVESTOVAŤ 
DO KRYPTOMIEN 
SA DÁ VIACERÝMI 
SPÔSOBMI 

Kryptomeny sa stali už stabilnou súčasťou 
ekonomického sveta. Je pravda, že v posledných 
mesiacoch opadol veľký ošiaľ okolo bitcoinu 
a ďalších kryptomien, ale to práve môže byť 
impulzom, ako investovať bezpečnejšie bez 
výrazných cenových skokov. Do kryptomien sa 
dá investovať viacerými spôsobmi, z ktorých 
každý má svoje výhody a nevýhody. 

Autor:	Marek	Šimo

INVESTOVANIE	· Investovať do kryptomien sa dá viacerými spôsobmi
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kryptomenami, by si mali dopredu zistiť, či ich 
daná burza ponúka.

Výhodou búrz je rýchlosť transakcií a pohodlie pri 
obchodovaní, nevýhodou môže byť pre niekoho 
nízka anonymita, keďže pri otváraní osobného 
účtu ste povinní predkladať viaceré osobné doklady.

Investori, ktorí chcú vlastniť skutočné kryptome-
ny, by sa mali vyhnúť investíciám cez tie brokerské 
spoločnosti, ktoré po-
núkajú obchodovanie 
s derivátmi na krypto-
meny. Nejde, samozrej-
me, o žiadny podvod, 
ale pri nákupe derivá-
tu nevlastníte reálnu 
kryptomenu. Pri tomto 
type obchodu investor 
iba špekulu je  o  ras -
te alebo poklese ceny 
podkladového aktíva – 
kryptomeny. Deriváty tak majú širšie uplatnenie 
najmä v prípade krátkodobých špekulačných ob-
chodov, ako pri reálnom investovaní.

Nákup	kryptomien	cez	automaty
Čoraz rozšírenejší spôsob nákupu kryptomien pred-
stavujú automaty na kryptomeny, teda takzvané 
kryptomaty. Aj na Slovensku ich máme už viac ako 
30, najviac v Bratislave, celkovo až 15. Pri nákupe 
kryptomien cez automat je potrebné mať k dispo-
zícii hardvérovú peňaženku na kryptomeny. V au-
tomatoch je možné kryptomeny takisto predávať. 
Nevýhodou tohto spôsobu je menej priaznivé ce-
nové rozpätie pri nákupe a predaji. Inými slovami, 

transakcia cez automat bude drahšia ako transak-
cia cez normálnu burzu. Naopak, výhodou je opäť 
rýchlosť, ale aj vysoká anonymita pri realizovaní 
nákupu alebo predaja.

Priame	transakcie	s inými	investormi
Ďalšou možnosťou, ako nakúpiť alebo predať 
kryptomeny, je ich priama transakcia. Tento spô-
sob nie je veľmi rozšírený. V zásade existujú dve 
možnosti. Investor sa môže skontaktovať s nie-

kým prostredníctvom 
portálov zameraných 
na kryptomeny a  do-
hodnúť transakciu cez 
bankový účet. Druhou 
možnosťou je  osob-
né stretnutie, pričom 
transakcia sa uskutoční 
priamo cez QR kód. Pri 
osobnom stretnutí je 
potrebné, aby mal kaž-
dý účastník obchodu 

k dispozícii svoju hardvérovú peňaženku a pripra-
vený QR kód. Nevýhodou je, samozrejme, nižšia 
rýchlosť realizovania transakcie. Výhodou môže 
byť pri osobnom stretnutí zachovaná anonymita 
protistrán obchodu.

Možností, ako investovať do kryptomien, má 
teda investor naozaj dosť. Je už len na ňom, aké 
kritérium zohráva dôležitejšiu úlohu. Pre nieko-
ho to bude rýchlosť nákupu, pre iného bezpeč-
nosť a pre ďalšieho, naopak, anonymita nákupu. 
Pri výbere spôsobu investovania vždy zvažujte 
riziká a vierohodnosť inštitúcie, prípadne inej 
protistrany.

Akcie sa môžu prepadnúť 
o desiatky percent ročne, následne 

sa však vracajú k rastu. Investor 
by mal byť schopný krátkodobé 

výkyvy zvládnuť.
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ostrove aj najprívetivejšie počasie, návštevníkov 
teda nečaká obdobie monzúnových dažďov. 

Srí Lanka je známa aj ako Cejlón, takže okrem 
leta si tu vychutnáte aj pravý cejlónsky čaj, in-
dické jedlo a úplne originálny pohľad miestnych 
obyvateľov na svet. Na svoje si prídu aj priaznivci 
ajurvédy. Masáže a liečenie tu naordinujú jej sku-
toční majstri. Na tomto mieste tak môžete leto 
spojiť s príjemnou detoxikačnou kúrou. Okrem 
toho je aj čo spoznávať. Od Kandy až po Kolombo 
je Srí Lanka plná pamiatok, exotických zvierat aj 
prekvapení.

Srí	Lanka
Teplota vzduchu sa tu v decembri a januári pohy-
buje okolo 29 až 30 stupňov Celzia. To je presne 
taká teplota, ako väčšine ľudí cez leto úplne vyho-
vuje. Oceán okolo ostrova je síce chladnejší a viac 
rozbúrený, ale ak chcete zažiť namiesto lyžovačky 
napríklad surférsku akadémiu, je Srí Lanka v tom-
to období ideálnym časom aj miestom. Priemerná 
teplota vody v tomto období je taktiež príjemná. 
Dvadsaťosem stupňov nie je síce termálny kú-
peľ, ale na príjemné osvieženie dovolenkár viac 
nepotrebuje. Navyše od decembra do marca je na 

V ZIME DO TEPLA? 
TOTO SÚ TIE SPRÁVNE 
MIESTA

Vymeniť treskúce mrazy za príjemné leto 
je otázkou niekoľkých hodín. Niekedy 
dokonca nemusia byť v hre ani mimoriadne 
finančné náklady. Stačí len vedieť, kam 
vyraziť, zbaliť kufre a aj počas zimy si 
užiť plný dúšok skutočného leta.

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Shutterstock

VOĽNÝ	ČAS	· V zime do tepla? Toto sú tie správne miesta
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Thajsko
Teplota vzduchu aj morskej vody je tu rovnaká ako 
na Srí Lanke a najlepšie počasie si tu vychutnáte 
mimo európskej sezóny, teda od novembra do júna. 
Je to krajina úsmevov a thajských masáží. Je pri-
tom na vás, či zatúžite po bujarých oslavách, nebo-
daj turistike s intímnym nádychom, a vyberiete sa 
na Krabi alebo priamo do Bangkoku. 

Ak však túžite po zenovom pokoji, krásnych 
plážach a tichu, aj na takých turistov je Thajsko pri-
pravené. Je to krajina pre tých, ktorí milujú dobré 
jedlo, Thajsko ponúka skutočné dobroty takmer na 
každom kroku. Zaujímavú kulinársku skúsenosť 
turista získa v pouličnom stánku za pár centov, ale 
aj v luxusných reštauráciách, kde ceny jedál môžu 
bez problémov prekročiť aj európsky priemer. 
Thajsko je také variabilné, že každý si tu vyberie to, 
po čom jeho srdce túži. Príjemné teplé počasie si tu 
popritom užije zaručene každý.

Dominikánska	republika
Boca Chica, Punta Cana, La Romana, Samana či 
Puerto Plata. To všetko sú overené miesta, kde 
vám cez zimu bude príjemne a teplo. Teplota 
v Dominikánskej republike sa pohybuje počas našej 
zimy na úrovni okolo 26 stupňov Celzia a teplota 
vody dokonca dosahuje až 28 stupňov. Je to raj pre 
ľudí, ktorí nemajú radi príliš horúce počasie a aj pre 
tých, ktorí sa boja extrémneho tepelného šoku. No 
vystúpiť v Dominikánskej republike znamená, že 
bundy, mikiny necháte doma v skrini a užijete si pocit 
začínajúceho sa leta. Dominikánska republika pritom 
nie je len slnko, voda a hory, ale aj bohatá história 
a množstvo pamiatok. Mnohé sú od roku 1990 zapí-
sané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

V krajine je okrem toho až devätnásť národných 
parkov, hory vysoké cez tritisíc metrov, vodopády, 
divoké rieky, lagúny a soľné jazero Enriquillo, ktoré 
je svojou rozlohou najväčším v Karibiku. Kúpanie je 
však na vlastné nebezpečenstvo. Jeho stálymi oby-
vateľmi je totiž kolónia krokodílov amerických.

Maldivy
Ak túžite po oddychu, luxuse, pokoji a teplote nad 
25 stupňov, tak táto destinácia je jednoznačne voľ-
ba číslo jedna. Mierne chladnejšia voda okolo 20 
stupňov nemusí byť problém. Nech si vyberiete 

akýkoľvek ostrov, nikdy neurobíte chybu. Na výber 
sú dovolenky v štýle dvojica na opustenom ostro-
ve, ale aj miesta, kde je veselý nočný život. Treba 
však počítať s tým, že toto nie je dovolenka pre 
dobrodruhov, ale skôr pre zamilované páry, kto-
rým stačí k predstave pohody dobré víno, jedlo 
a teplo. Niektoré ostrovy sú také malé, že sa dajú 
prebehnúť za pár minút počas rannej rozcvičky. 
Samozrejme, k dispozícii sú aj výlety, ale celá oblasť 
je určená skôr na intímne chvíle vychutnávania si 
leta a samoty.

Egypt
Je to čoraz obľúbenejšia zimná destinácia aj preto, 
že priamo z Bratislavy sa už lieta celoročne a ceny 
za dovolenku môžu byť nižšie ako lyžovačka na 
Slovensku. Treba však počítať s tým, že v Egypte sa 
počas zimy rýchlo stmieva a hoci si cez deň vysta-
číte aj s krátkym rukávom, keď večer začne fúkať 
studený vietor, bude dobré mať so sebou aj bun-
du. Teploty sú okolo 20 stupňov, čo je minimálne 
príjemná zmena oproti mrazom a čľapkanici na 
Slovensku. Teplota vody je okolo 23 stupňov, takže 
počas obeda nehrozí, že by ste sa neosviežili. Toto 
obdobie je však vhodné nielen na vylihovanie, ale 
aj na poznávanie krás Egypta. Pyramídy, Údolie 
kráľov či Káhira. Samotný Egypt je plný rozmani-
tostí a pamiatok. Na ich poznávanie je jarných 20 
stupňov omnoho priaznivejších ako letné tropické 
páľavy. Ak si chcete počas zimy užiť príjemné tep-
lo a okúsiť kus histórie, Egypt je ideálny smer letu. 
Pritom trvá len štyri hodiny. 
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PROGRAM SNG NA MESIAC JANUÁR 2019
Zdroj	a	foto:	SNG

Užitočná	fotografia	
Fotografia	v	súčasnom	slovenskom	
umení
9. 11. 2018 – 17. 2. 2019
Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava 
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo
Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, 
rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani 
ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako ná-
stroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. 
V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes 
využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom 
sofistifikovanejšie. Privlastnená, zdokumentovaná 
realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, in-
scenovaná, ale pri využití čisto fotografických po-
stupov, klasických možností média. 

Sprievodné	programy	
Piatok 18. 1. | 16.30 – 18.00 | Rodina
BookObrazy: Katrina Goldsaito: Ako znie 
ticho
Máš nejaký obľúbený zvuk? Najkrajší je zvuk ticha. 
V Japonsku, v obrovskom hlučnom Tokiu, sa spolu 
započúvame do zvukov čľapkajúcich mlák, uháňa-
júcich vlakov, trúbiacich áut, smejúcich sa rodín. 
Celý svet je ako koncertná sieň!
Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. 
Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve 
Ex Libris v SNG so zľavou 10 %.

Esterházyho palác –Berlinka
Vstupné: 3 €/rodina
R: miroslava.misova@sng.sk 
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Nedeľa 20. 1. | 15.00
Siesta  v   galér i i :  Užitoč ná foto g raf i a . 
Fotografia v súčasnom slovenskom umení
Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stra-
tégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe foto-
grafické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 23. 1. | 18.00
Artist talk v kontexte: Hynek Alt & Jen 
Kratochvil
Rapídna demokratizácia technických nástrojov pre 
fotografickú reprezentáciu a platforiem pre jej ší-
renie v poslednej dekáde vytvorila ambient, v kto-
rom sme sa naučili s obrazom pracovať ako s novou 
formou univerzálneho jazyka. Hynek Alt, vedúci 
Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoloč-
ne s kurátorom Jenom Kratochvilom predstavia 
lokálne charakteristiky tejto dynamiky v prostredí 
českej umeleckej scény a jej väzby na medzinárod-
ný kontext voľného umenia a taktiež všeobecnú 
celospoločensky prežívanú skúsenosť roly obrazu. 
Hostia priblížia historické východiská a existu-
júci stav premien média fotografie na príkladoch 
Altovej tvorby a zároveň jeho dlhoročnej pedago-
gickej činnosti na UMPRUM a FAMU. 

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 2 €/1 €

Štvrtok 24. 1. | 18.00  
Workshop pre dospelých: Trvanie momentu
Fotografiu, zdá sa, čas vždy fascinoval. Na jednej 
strane zachytí krátky okamih, ktorý by sa inak 
rozplynul v minulosti, na druhej strane neraz chce 
plynutie času vyjadriť. Aký je vzťah fotografické-
ho momentu a plynutia času? Dokáže fotografia 
vyjadriť podstatu premenlivého procesu? Na to 
sa spolu pozrieme na workshope, kde bude proces 
v hlavnej úlohe.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 4 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 27. 1. | 15.00 – 17.00 | Rodina
Nedeľa v detaile: Zamierené na city
Všetko, čo vnímame okolo seba, sa nejakým spôso-
bom odráža aj v našom vnútri. Naše pocity môžu 
ovplyvňovať nielen veľké veci, ale aj úplné malič-
kosti. Kedy sa tešíme, bojíme či hneváme? Nielen 
fotografie nám pomôžu lepšie sa zamerať na roz-
manité emócie. 

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 5 €/rodina
R: miroslava.misova@sng.sk 

Utorok 29. 1. | 17.00
Čaj o piatej v SNG: Tančiareň
Séria programov Čaj o piatej pre aktívnych senio-
rov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ, n. 
o., v spolupráci so SNG, sa začne v novom roku 
opäť tancom. Na parket pozýva učiteľ tanca Juraj 
Komora.

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Štvrtok 31. 1. | 18.00
Cyril Blažo & Užitočná fotografia
Autorsky komentovaný sprievod jedného z vysta-
vujúcich autorov, dlhoročného pedagóga Cyrila 
Blaža výstavou Užitočná fotografia. Fotografia 
v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie
Vstupné: 2 €/1 €
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PORSCHE PRIPRAVILO NOVÚ,

Zdroj	a	foto:	Porsche

AUTO-MOTO	· Porsche pripravilo novú, ôsmu generáciu modelu 911

Automobilka Porsche predstavila ôsmu generáciu ikonického 
modelu 911. K dispozícii sú verzie Carrera S a Carrera 4S. 

upozorňuje na to, že nový model vybavil moderný-
mi LED svetlometmi. Práve svetlomety sú jedným 
z prvkov moderných technológií, ktoré sa integro-
vali do tradičného modelu. 

Dizajn exteriéru nového vozidla Porsche opisuje vý-
robca ako rozvinutejší, širší a asertívnejší. Predná 
a zadná náprava má rozdielny rozmer pneumatík. 
Predná náprava má obuté pneumatiky s rozmerom 

Nová generácia je o niečo širšia ako predchádza-
júce generácie. Vzadu je karoséria o 44 mili-

metrov širšia, vpredu o 45 milimetrov. Na prednej 
náprave môžu majitelia nového modelu Porsche 
počítať s dvadsaťpalcovými diskami, na zadnej 
náprave sú dvadsaťjedenpalcové disky. Dizajn ex-
teriéru sa inžinieri automobilky snažili ponechať 
v duchu dobre známej klasiky. Tradičný vzhľad 
však dopĺňajú moderné technológie. Výrobca 

ÔSMU GENERÁCIU MODELU 911
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dvadsať palcov, zadná náprava disponuje pneuma-
tikami s rozmerom 21 palcov. 

Automobilka okrem iného vybavila ôsmu generáciu 
Porsche 911 asistentom vody na ceste, ktorý upra-
vuje vlastnosti vozidla podľa počasia a varuje vodi-
ča. Brzdný systém vyhodnocuje kamerové záznamy 
a vyhodnocuje aj riziko kolízie s inými vozidlami. 
Príplatkovým je aj asistent nočnej jazdy, ktorý je 
vybavený termokamerou. 

Interiér je taktiež kombináciou klasických prv-
kov a moderných technológií. Tie motoristi ovlá-
dajú pomocou 10,9-palcového displeja. Inžinieri 
automobilky urobili zmeny v dizajne sedadiel, sú 
umiestnené nižšie a sú odľahčené. 

Silnejšia verzia Carrera S dosahuje výkon 331 ki-
lowattov, teda 450 konských síl. Dodatočný výkon 
v porovnaní s predchádzajúcou generáciou je 22 ki-
lowattov. Maximálny krútiaci moment je 530 Nm. 
Dodatočný krútiaci moment je 30 Nm. Silnejšia 
verzia Carrera S dosahuje maximálnu rýchlosť 
308 km/h, o čosi pomalšia Carrera 4S dosahuje 
maximálnu rýchlosť 306 km/h. Inžinieri pre ten-
to model pripravili novú osemstupňovú duálnu 
prevodovku. 

Verzia 911 Carrera S si v rámci kombinovanej spot-
reby vyžiada 8,9 l/100 km, emisie skleníkových 
plynov dosahujú úroveň 205 g/km. Verzia 911 
Carrera 4S je náročnejšia, spotreba sa pohybuje na 
úrovni 9 l/100 km a emisie sú vo výške 206 g/km. 

Cena verzie 911 Carrera S sa začína na úrovni 
120 125 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH), ver-
zia 911 Carerra 4S je o čosi drahšia, s DPH sa začína 
na úrovni 127 979 eur. 
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www.gdprnariadenie.eu/elearning
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Vyriešte to e-learningom.

Preškolujete zamestnancov
v zmysle GDPR?

Školiaci materiál o GDPR
a o bezpečnostných opatreniach

Testovacia platforma

Vygenerovanie certifikátu
o absolvovaní e-learningu

Kladenie otázok a vytváranie
znalostnej databázy

Vyhnite sa nebezpečenstvu,
s problematikou GDPR sa obráťte na nás.
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Diskrétnosť požadujte aj od vašich partnerov!

Dôverné informácie zabezpečte heslom

BezpecnyKurier.sk

Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov

Nainštaluj si aplikáciu BezpecnyKurier.sk a získaj službu: 

Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov. 

+421 903 012 102
info@bezpecnykurier.sk
www.BezpecnyKurier.sk

Chráňte vašu komunikáciu
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Softvér na 
rozpočítavanie 
provízií

Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

Softvér na 
rozpočítavanie 

Positive vás obslúži,

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive so�ware s.r.o.


