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EDITORIÁL

BOMBASTICKÉ ZMENY?
J

bombu“ a sledovať, čo sa bude diať.
Môže sa stať, že sa agenti budú cítiť
„bombardovaní“ opäť, keďže sa v súčasnosti čaká na konkrétnu podobu
návrhu regulácie provízií.

edinou trvalou veličinou je samotná zmena. V tejto jednej vete
sa skrýva určitá nádej, že všetko, čo
doposiaľ nevychádzalo, nie je definitívne dané a môže sa to zvrtnúť
k lepšiemu. Presne takúto nádej potrebujeme v čase, keď si všetci dávame novoročné predsavzatia a do nového roku chceme vykročiť s čistým
štítom.
Dobre známe príslovie o trvalosti
zmeny mnohým finančným agentom
a poradcom zrejme v týchto dňoch
prichádza na um často, kontext je
však úplne iný. Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v súčasnosti nachádzajú v rýchlo sa meniacom prostredí. Špecifikom súčasnej
situácie je, že sa hráči na trhu musia
pripraviť na zmeny, ktorých podoba
je známa a zároveň je už dnes jasné,
že sa chystá ďalšie kolo legislatívnych úprav, ktorých podoba je zatiaľ
nekonkrétna. Výsledkom je veľká
neistota.
Už 23. februára sa stane účinnou
novela, ktorá je odrazom európskej
smernice o distribúcii poistenia
(IDD) v slovenskej legislatíve. V rámci EÚ budú platiť rovnaké pravidlá
pre distribučné kanály. Táto harmonizácia si vyžiadala rozsiahlu zmenu,
ktorá sama o sebe predstavuje veľkú
výzvu. Novela slovenskej legislatívy
priniesla takmer 90 zmien.

Na nasledujúcich stránkach magazínu Financial Report sa podrobnejšie
venujeme schválenej novele zákona
186/2009, ale aj iným zmenám a mnohým ďalším zaujímavým témam.

Foto: Tomáš Griger

Aj na európskej úrovni panuje názor,
že smernica IDD je veľkým „sústom“,
preto je pravdepodobné, že účinnosť
novely sa posunie o niekoľko mesiacov. Slovenský zákon je v súčasnosti
hotový a odobrený podpisom prezidenta Andreja Kisku a čaká na nadobudnutie účinnosti.

V mene celej redakcie magazínu
Financial Report vám želám, aby prichádzajúci rok 2018 bol plný priaznivých udalostí, ktoré prevážia nad nepríjemnými okamihmi, ktoré sa tiež,
bohužiaľ, občas objavia.
Prajem všetko dobré v roku 2018.
Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu
Financial Report

Okrem týchto zmien je vo výhľade
opäť zmena vo fungovaní provízií
za sprostredkovanie. Práve provízie
sa stanú stredobodom už avizovanej
ďalšej novely. Toto je vždy brnkanie
na veľmi citlivú strunu a táto téma
je na stole opäť. Medzi agentmi vyvolal veľký rozruch návrh na rozloženie provízií na sedemročné obdobie.
Sprostredkovatelia medzi sebou šíria
anekdotu o tom, že rezort financií
chcel týmto spôsobom „hodiť na trh
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor: Redakcia Financial Report

Byrokratickým nezmyslom roka sú povinnosti okolo darovania
odpadu
Byrokratickým nezmyslom roka 2017 je povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú darovať
zamestnancovi využiteľný odpad, akým je napríklad drevená paleta či sud. Vyplýva to z ankety, ktorú pripravilo
Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Navyše je potrebné pri tejto žiadosti zaplatiť kolok vo výške 11
eur. Táto povinnosť získala 25 % hlasov a stala sa jednoznačným víťazom. „Už vlani boli medzi nomináciami
viaceré absurdné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Žiaľ, druhé miesto vo vlaňajšom ročníku ankety
Byrokratický nezmysel roka a niekoľko noviel v uplynulých mesiacoch nestačilo na to, aby úradnícke nezmysly
z tejto legislatívy vymizli a odpadová legislatíva boduje opäť,“ hovorí predseda Združenia mladých podnikateľov
Slovenska, Ján Solík.

Počet neplatičov DPH na Slovensku klesá
Aktuálne na Slovensku podniká celkovo 4 413 podnikateľov, ktorí štátu neodvádzajú daň z pridanej hodnoty. Ide
o najnižšie číslo za posledné tri roky. Na konci roku 2014 bolo na našom trhu evidovaných 5 207 nespoľahlivých
platcov DPH, teda takmer o 15 percent viac ako dnes. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Počet
nespoľahlivých platcov DPH sa výrazne znížil aj od začiatku tohto roku, keď štátu dlhovalo takmer 5 300 podnikateľov. „Celkovo môžeme rok 2017 vnímať veľmi pozitívne. Od roku 2014 sa stalo prvýkrát, že počet neplatičov dane
z pridanej hodnoty klesol pod päťtisíc. Ich počet dokonca, s malými výnimkami, kontinuálne klesal. Aktuálne sa
tak na Slovensku nachádza najmenej nespoľahlivých platcov, odkedy naša spoločnosť tieto dáta sleduje,“ zhodnotila
analytička Bisnode, Petra Štěpánová.

Stavebná produkcia v roku 2017 pravdepodobne narástla
Produkcia v stavebnom sektore v roku 2017 pravdepodobne narástla. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler
Hermes zameranej na slovenské stavebníctvo. Až 75 % manažérov stavebných spoločností predpokladá zvýšenie
ich produkcie v práve sa končiacom roku, a to o 4,4 % (prieskum CEEC Research). Pre rok 2018 sa predpovedá
nárast produkcie o 3,8 %. Menšie firmy očakávajú vyšší rast než veľké spoločnosti. Analýza spoločnosti poukazuje
na to, že slovenské stavebné spoločnosti majú zaistené zákazky na viac ako sedem mesiacov dopredu, s aktuálnym využitím kapacít na úrovni 93 %. No tento optimistický výhľad neplatí pre vyhlásené verejné zákazky. Tie
zaostávajú za úrovňou roku 2016, pričom objem zákaziek vyhlásených do septembra 2017 poklesol o 38,1 %
v medziročnom porovnaní.

Zamestnávatelia majú smelé náborové plány
Zamestnávatelia na Slovensku majú na prvý štvrťrok 2018 veľmi optimistické náborové plány. Informuje o tom spoločnosť ManpowerGroup Slovensko. Až 14 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 5 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 76 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov
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vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na prvý štvrťrok 2018 hodnotu + 9 %. „Počas posledného roku sa trh
práce zmenil, a to v prospech uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnanosť na Slovensku klesá k šiestim percentám,
dopyt po zamestnancoch výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach je kritický nedostatok vhodných pracovníkov,“ uviedla Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská
republika. „Medzi najhoršie obsaditeľné pozície už nepatria len špecializované technické profesie, ale firmy nemôžu
nájsť dostatok výrobných robotníkov a skladníkov,“ doplnila.

Problémy firiem s platobnou disciplínou ohrozujú rast aj investície
Zlá platobná disciplína firiem brzdí hospodársky rast aj investície. Podľa štúdie „European Payment Practices“,
ktorú zostavuje skupina EOS, až 23 % zákazníkov u nás platí za tovary a služby s omeškaním, úplne nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok. Čo sa týka Európy, faktúry sa uhrádzajú neskoro v 19 % prípadov, 3 % neplatia vôbec.
„Hospodársky rast je hlavným cieľom mnohých spoločností. Znamená to, že sa jednoznačne zameriavajú na svoju
likviditu na konci hodnotového reťazca, aby mohli investovať a tým posúvať trajektóriu rastu firmy dopredu. Je
to však možné, len ak zákazníci včas uhrádzajú svoje faktúry. Meškajúce a neuhradené platby vedú k finančným
problémom alebo môžu dokonca ohroziť životaschopnosť firmy,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS
KSI Slovensko.

Fintech spoločnostiam sa tento rok darilo, získali kapitál vo
výške viac ako 4 miliardy USD
Najlepšie fintech spoločnosti sveta mali úspešný rok, za ktorý navýšili svoj kapitál o 4,8 miliardy USD. Za celé
obdobie životnosti to však bolo viac ako 27 miliárd USD. Vyplýva to z údajov spoločností KPMG a H2 Ventures.
Podľa výsledkov štúdie „vychádzajúce hviezdy“, teda firmy, ktoré prišli s nápadmi s potenciálom zmeniť celé
odvetvie finančných služieb, navýšili svoj kapitál za posledný rok o viac ako 600 miliónov dolárov. Čínske fintech firmy obsadili prvé tri miesta v celkovom rebríčku, Čína má zároveň až päť zástupcov v prvej desiatke.
Jednotkou v aktuálnom rebríčku je spoločnosť Ant Financial, ktorá pôsobí v segmente platieb. Dvojkou je spoločnosť ZhongAn, tretiu priečku obsadila spoločnosť Quadian. Vo Fintech100 za rok 2017 je 41 firiem z regiónu
Európa, Stredný východ a Afrika, 29 firiem zo severnej a južnej Ameriky a 30 spoločností z ázijsko-pacifického
regiónu, vrátane Austrálie a Nového Zélandu. Z hľadiska sektorov sa najlepšie darilo firmám zameraným na
poskytovanie úverov. Osadili takmer tretinu rebríčka. Dvojkou medzi segmentmi sú platobné riešenia, ktorých
reprezentanti obsadili jednu pätinu celého poradia.

Lízingové financovanie vzrástlo na Slovensku o desatinu
Obstarávacia cena predmetov financovaná prostredníctvom lízingu dosiahla v období od prvého až tretieho štvrťroka 2017 výšku 1 671 mil. eur, čo predstavovalo medziročný nárast o osem percent. Za posledných deväť mesiacov
sa tak prefinancovalo viac ako 61 tis. nových zmlúv, čo predstavovalo medziročný nárast o šesť percent. Informovala
o tom Asociácia leasingových spoločností SR (ALS SR). „Lízingové spoločnosti sú aj naďalej výrazným podporovateľom predajov vozidiel na Slovensku, veď každé druhé nové osobné auto, ktoré sa predá, je financované lízingovou
spoločnosťou. Pri úžitkových autách sú to tri zo štyroch vozidiel a pri nákladných autách dokonca štyri z piatich,“
povedal Richard Daubner, predseda predstavenstva ALS SR. „Významný je tiež podiel lízingových spoločností na financovaní nových strojov, zariadení a technológií. Okrem toho pozorujeme ďalší nárast záujmu o operatívny lízing,
ktorého podiel medzi ostatnými ponúkanými produktmi je už šestinový,“ doplnil.
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MANAŽÉRSKE
ROŠÁDY
Autor: Ivana Michalová

Allianz – SP
Novým členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne a viceprezidentom rezortu
financií a riadenia rizík je od 1. decembra 2017 Venelin Yanakiev. Vo funkcii vystriedal
Martina Wrickeho, ktorý odchádza na pozíciu šéfa financií regiónu strednej a východnej Európy skupiny Allianz v Mníchove. Venelin Yanakiev pôsobí v oblasti poisťovníctva
a financií od roku 1999. Do spoločnosti Allianz prišiel v roku 2011, keď nastúpil na pozíciu šéfa tímu aktuárov pre životné poistenie skupiny Allianz v Mníchove. Predtým vystriedal viacero pozícií v spoločnosti AEGON v USA, Holandsku a v Maďarsku.

Business Lease
Novou výkonnou riaditeľkou Business Lease Slovakia sa od 1. januára 2018 stáva Lucia
Čišková, ktorá doteraz pôsobila v spoločnosti ako obchodná riaditeľka. Na poste strieda Vincenta van der Meijdena, ktorý bude v rámci skupiny Business Lease technickým
riaditeľom pre strednú a východnú Európu. Lucia Čišková je po viac ako dekáde nielen
prvým slovenským zástupcom na tomto poste, ale aj prvou ženou. „Mojou hlavnou úlohou v novej pozícii bude podporovať rozvoj spoločnosti na ceste stať sa plnohodnotným
poskytovateľom mobility pre našich klientov a implementovať inovácie v podobe nových
produktov a služieb,“ skonštatovala.

Deloitte
Novým partnerom spoločnosti Deloitte je od 1. decembra Michal Kopanič. Zodpovedať
bude za tím odborných konzultantov na Slovensku a bude sa aktívne podieľať na projektoch stredoeurópskeho tímu pre FSI technológie s dôrazom na rozsiahle transformačné
projekty v oblasti digitalizácie. Michal Kopanič pôsobil viac ako 15 rokov v rôznych vedúcich pozíciách a výkonných funkciách. Viedol napríklad multidisciplinárne tímy, ktoré priniesli pozitívne výsledky pre mnohé rozvíjajúce sa a transformujúce podniky. Taktiež má
skúsenosti so sektorom bankovníctva a poisťovníctva, energetiky a s verejným sektorom.
10
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Erste Private Banking
Privátne bankovníctvo Slovenskej sporiteľne, Erste Private Banking, povedie od 1. novembra Michal Orlovský. Zodpovedať tak bude za starostlivosť o viac ako 1 500 privátnych klientov správou ich aktív v objeme viac ako 800 mil. eur. Michal Orlovský pracuje
v Slovenskej sporiteľni už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia zastával viaceré pozície
v rámci divízie Treasury. Naposledy viedol oddelenie retailový sales a riadenie investičných
produktov, v rámci ktorého okrem iného riadil aj vývoj investičných produktov určených
pre privátnych klientov.

Orange Slovensko
Novou riaditeľkou úseku ľudských zdrojov spoločnosti Orange Slovensko je od 1. januára 2018 Ivana Braunsteinerová. Na pozícii riaditeľky bude zodpovedná za komplexné
riadenie HR stratégie spoločnosti. Vedenie úseku ľudských zdrojov prevezme po Andrei
Danielovej, ktorá v septembri 2017 ukončila svoje pôsobenie v Orangei po 21 rokoch.
Ivana Braunsteinerová prichádza do Orangeu zo spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o.
s., v ktorej pôsobila od roku 2011 na pozícii HR Country Manager. Svoje bohaté pracovné
skúsenosti získavala v medzinárodných spoločnostiach v oblasti automobilového priemyslu a maloobchodu, v ktorých bola v oblasti ľudských zdrojov činná 12 rokov. Študovala na
Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na nemecký jazyk,
literatúru a sociálnu prácu.

Poštová poisťovňa
Novým členom predstavenstva Poštovej poisťovne je od novembra Jozef Šimovčík, ktorý
je zodpovedný za úseky správy a likvidácie a úsek IT. Pred príchodom do Poštovej poisťovne pôsobil Jozef Šimovčík v J&T Banke, a. s., kde sa postupne vypracoval z pozície
zástupcu riaditeľa privátneho bankovníctva na riaditeľa odboru back office a neskôr riaditeľa Divízie prevádzky SR. Okrem toho zastával pozíciu člena dozornej rady J&T Banky
a následne prokuristu pobočky zahraničnej banky. V roku 2016 prešiel do Poštovej banky
na pozíciu riaditeľa odboru projektov a analýz, kde získaval praktické skúsenosti s vedením IT oddelení a projektovej kancelárie.

Slovenské združenie pre značkové výrobky
Predstavenstvo Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) si zvolilo za svoju novú
predsedníčku Miroslavu Klimantovú, ktorá je Country Managerom spoločnosti Unilever
Slovensko. Na tomto mieste vystriedala Ivana Pružinca z Procter and Gamble, ktorý bol na
čele SZZV od leta 2016. „Značky prinášajú pridanú hodnotu nielen zákazníkom, ale aj zamestnancom, obchodným partnerom a dodávateľom, ktorí sa na ich budovaní spolupodieľajú.
Z pozície predsedníčky predstavenstva chcem prispieť k tomu, aby bolo jasne počuť, v čom
je unikátnosť značkových výrobkov v slovenskom prostredí,” uviedla Klimantová. Miroslava
Klimantová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dva roky pôsobila v spoločnosti Coca-Cola HBC ako Key Account Manager. Od mája 2006 pracuje v spoločnosti Unilever,
kde prešla cez viaceré obchodné a manažérske pozície. Od septembra 2016 zastáva pozíciu
Country Managera a Commercial Directora spoločnosti pre Slovenskú republiku
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OD FEBRUÁRA
ČAKÁ AGENTOV
A PORADCOV
MNOŽSTVO
ZMIEN
Autor: Natália Hučková

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve prináša od 23. februára
tohto roku mnohé zmeny. Ich vplyv bude mať
na činnosť finančných sprostredkovateľov
a finančných poradcov nemalý dosah.
Prinášame prehľad vybraných zmien.

Odborná spôsobilosť
Výrazná zmena zákona sa dotýka odbornej spôsobilosti a s ňou súvisiacim osobitným finančným
vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a
finančných poradcov. Rozšírenie povinnosti osobitného finančného vzdelávania predstavuje zmenu podmienok odbornej spôsobilosti. Osobitné
finančné vzdelávanie sa vyžaduje každoročne, a to
pre všetky sektory finančného trhu bez ohľadu na
12

stupeň spôsobilosti. Osobitné finančné vzdelávanie
tak musí absolvovať finančný agent so základným,
ako aj najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti. Rozsah a obsah tohto vzdelávania bude určený
vyhláškou Ministerstva financií SR. Vzdelávanie
bude pozostávať tak z regulačného, ako aj produktového vzdelávania v celkovom rozsahu predbežne
minimálne 15 hodín ročne. Návrh však počíta v
niektorých prípadoch aj s inou časovou dotáciou.
Január/Február 2018
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Informácia o absolvovanom osobitnom finančnom
vzdelávaní bude uvedená v registri NBS.
Subjektom, ktorý môže poskytovať toto osobitné finančné vzdelávanie, je jednak finančná
inštitúcia pre svojich zamestnancov, finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov, ako aj
poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania
zapísaný do príslušného registra NBS, ktorý spĺňa
zákonom stanovené požiadavky.
Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov
účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť
požiadavky pre odbornú spôsobilosť v znení účinnom od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára
2019.

Informačné povinnosti
Od 23. februára dôjde aj k zmene informačných povinností finančného agenta vo vzťahu ku klientovi.
Samotnému klientovi v súvislosti s poskytnutím
týchto informácií zákon ukladá povinnosť na požiadanie finančného agenta písomne potvrdiť, že
dostal potrebné informácie.
So splnením informačnej povinnosti agentom
a poradcom pomôžu viaceré informačné dokumenty. Ide o informačný dokument o poistnom produkte pre neživotné poistenie (IPID), pre oblasť
životných investičných produktov (KID) a formulár pre rizikové životné poistenie. V prípade, že finančný agent na základe poskytnutých informácií
vyhodnotí, že služba je pre klienta vhodná, predloží
13
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klientovi vyhlásenie o vhodnosti. V opačnom prípade klienta na nevhodnosť služby písomne upozorní. Vyhlásenie o vhodnosti je v prípade investičných produktov založených na poistení zároveň
potrebné pravidelne prehodnocovať.
Zodpovednosť za škodu
Novela zákona zároveň prináša zmeny v poistení
zodpovednosti za škodu. Od februára sa zvyšuje
limit poistného krytia. Ak ide o finančného agenta
alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné
poradenstvo v sektore kapitálového trhu, alebo
v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských
štátov a výška poistného krytia v poistnej zmluve
musí byť najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 eur úhrnom pre
všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.
Takéto poistenie zároveň musí kryť škody, ktoré budú nahlásené až po skončení platnosti poistnej zmluvy. Z tohto dôvodu v prípade, že mal finančný agent uzatvorenú zmluvu, ktorá kryla len
škody nahlásené počas jej platnosti, takúto poistnú
zmluvu bude potrebné zmeniť.

Vzdelávanie bude
pozostávať tak z regulačného,
ako aj produktového
vzdelávania.
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Ostatné limity ostávajú nezmenené, teda najmenej
100-tisíc eur na každú poistnú udalosť, najmenej však
150-tisíc eur úhrnom pre všetky poistné udalosti.
Odmeňovanie
Zmeny týkajúce sa odmeňovania sa sústreďujú do veľkej miery na neprofesionálneho klienta.
Finančný agent nesmie v súvislosti s uzavretím
zmluvy o finančnej službe prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo
nepeňažné plnenie.
Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť neprofesionálny klient jednoznačne
presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný
agent za finančné sprostredkovanie.
Podľa schválenej novely je finančný agent povinný zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom
trvanlivom médiu informovať neprofesionálneho
klienta o existencii a povahe odmeny, ktorú prijme
za finančné sprostredkovanie. O práve na informáciu
o výške odmeny musí byť neprofesionálny klient písomne informovaný ešte pred uzatvorením zmluvy.
Finančný agent nesmie byť odmeňovaný ani nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími
záujmami klientov.
Zmeny vnútorných predpisov
V súvislosti s novelou zákona je potrebné uskutočniť zmeny vnútorných vykonávacích predpisov.
Upozornila na to Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov
a finančných poradcov (AFISP) počas odborného
seminára „Zmena zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“, ktorý organizovala spoločnosť Staker, s. r. o., pod záštitou AFISP.
Uvedené zmeny sa dotknú vnútorného predpisu
o plnení podmienok odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, o výkone činnosti odborného garanta,
o plnení informačných povinností, o evidencii spoločnosti, zároveň sa zmeny dotknú aj vnútorného
predpisu upravujúceho pravidlá v styku s klientom
a formuláru v styku s klientom.
Január/Február 2018
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OPÄŤ
JE NA OBZORE

REGULÁCIA PROVÍZIÍ
SPROSTREDKOVATEĽOV
Autor: Ján Beracka

Z regulácie provízií za finančné sprostredkovanie
sa stala horlivo diskutovaná téma, ktorá
sa na stôl dostáva opäť. Zámer regulovať
provízie totiž avizuje rezort financií.

R

eguláciu odmien ministerstvo pripravuje
v balíku viacerých úprav. Zmeny sa dotknú
aj nákladov spojených s distribúciou finančných
produktov. Ministerstvo financií chce zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov.

Okrem toho chce rezort regulovať aj spôsob stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.
Odkupnou hodnotou je časť hodnoty poistenia,
ktorú poisťovňa vyplatí klientovi v prípade, že životnú poistku zruší predčasne.
16

Už vo fáze zverejnenia predbežnej informácie k návrhu sa objavujú výhrady a až existenčné obavy.
„Regulácia môže byť vo svojej časti venovanej poistnému sektoru vedená správnym zámerom zamedziť problematickým praktikám vyskytujúcim sa
v segmente životného poistenia, napríklad prepoisťovanie. Ak však má regulácia odmien dopadať na
ostatné segmenty poistného sektora a ďalšie časti
finančného trhu, potom rieši neexistujúce problémy neadekvátnym spôsobom. Postupujúca regulácia finančného trhu kladie na finančných agentov
Január/Február 2018
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Navrhovaná regulácia
môže dopadnúť
natoľko negatívne
na profitabilitu činnosti
agentov, že sa stane
ekonomicky neudržateľnou.

čím ďalej tým vyššie nároky, najmä po stránke odbornosti a kvality poskytovaných služieb,“ uvádza
vo svojej pripomienke Asociácia leasingových spoločností (ALS SR).
„Navrhovaná regulácia môže dopadnúť natoľko negatívne na profitabilitu ich činnosti, že tá sa stane ekonomicky neudržateľnou. To by znamenalo
v extrémnom prípade stratu zárobkovej činnosti
pre existujúcich finančných agentov a ich zamestnancov a v neposlednom rade tiež napríklad obmedzenie dostupnosti a výberu poisťovacích služieb,
najmä v menších mestách a na vidieku,“ dodáva
ALS SR.
Sporné provízie
Agenti môžu opäť očakávať tlak na reguláciu provízií. „V súčasnosti platná legislatíva nereguluje
spôsob ani výšku vyplácaných odmien pri predaji
finančných produktov, upravuje sa len povinnosť
písomne informovať neprofesionálneho klienta
o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie,“ hovorí ministerstvo.

Trhoví experti považujú regulovanie provízií agentov za nežiaduce. „Slovenská banková asociácia
(SBA) vyjadruje odmietavé stanovisko k navrhovanej regulácii provízií finančného sprostredkovania
v bankovom sektore, keďže cenová regulácia nie
je podľa väčšinového názoru bankového sektora
vhodným krokom k úprave tohto odvetvia,“ upozorňuje SBA. „Pokiaľ bude regulácia v bankovom
sektore presadená, v oblasti poskytovania úverov
bankový sektor navrhuje regulovať len úvery na
bývanie. Pokiaľ budú presadené zmeny v podobe
vyplácania provízií, navrhujeme tieto upraviť len
do tej miery, aby podstatným spôsobom neohrozili
existenciu modelu finančného sprostredkovania,“
dodáva SBA.
Sprostredkovatelia už dlhší čas presadzujú vlastný
návrh regulácie provízii. „Navrhujeme rozšírenie
doby uplatnenia si storna voči finančným agentom
za provízie v lehote troch rokov počas životnosti
poistnej zmluvy, avšak bez akýchkoľvek stropov vo
vzťahu k výške provízie a spôsobu jej úhrady,“ uvádza Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).
Odkupná hodnota
Klienti boli často nemilo prekvapení, keď príliš
skoro zrušili svoju poistku a poisťovňa im vyplatila relatívne nízku sumu. Klient totiž platí rôzne
poplatky a predovšetkým v úvode sporí relatívne menej. „Legislatíva taktiež nereguluje spôsob
stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení, pričom klient znáša všetky náklady spojené
s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po
uzavretí poistnej zmluvy,“ upozorňuje ministerstvo financií.
Z toho je jasné, že ministerstvo pripraví legislatívu,
ktorá stanoví spôsob určenia odkupnej hodnoty
tak, aby sa zvýšila v prvých rokoch trvania zmluvy
o životnom poistení.
Podľa SASP by „stanovenie odkupnej hodnoty,
s prihliadnutím na poistno-technické a metodické
možností poisťovní, malo korešpondovať lehote
troch rokov životnosti poistnej zmluvy“.
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Z ODVODU
V NEŽIVOTNOM
POISTENÍ BUDE DAŇ.
ODBORNÍCI TO VÍTAJÚ
Autor: Ján Beracka

Finanční sprostredkovatelia, predovšetkým
v oblasti poistenia, prežívajú rušné obdobie.
Definitívne známa je podoba novely zákona
186/2009 o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve, no to nie je
jediná zmena, na ktorú sa treba pripraviť.
Vo výhľade sú okrem iného aj zmeny okolo
osempercentného odvodu z neživotného
poistenia. Experti s týmto opatrením súhlasia.
Odvod sa stane daňou
Ministerstvo financií SR avizuje, že
z osempercentného odvodu z poistného v neživotnom poistení sa
stane daň. „Cieľom návrhu zákona
je nahradenie súčasne platného 8 %
odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných
18

odvetví, ktorá predstavuje štandard
používaný v EÚ,“ uvádza rezort.
Úplné detaily o podobe dane zatiaľ nie sú známe. „Daň z poistenia
bude mať charakter nepriamej dane.
Sadzby dane budú diferencované
podľa druhu poistenia,“ uvádza sa
v predbežnej informácii.

Už dlhšie je v slovenskej legislatíve
zakotvený odvod z poistného v oblasti povinného zmluvného poistenia (PZP). Odvod z ostatných odvetví
neživotného poistenia je účinný od 1.
januára 2017. Pripravovaná zmena
sa má dotknúť len nového odvodu.
„Navrhovaným zákonom sa zruší
platenie odvodu z poistného a zachované ostane len platenie odvodu
z prijatého poistného z PZP,“ uvádza
ministerstvo financií.
Rezort chce zachytávať trend
zd aňovani a , k tor ý sa ob j avu je
v iných európskych krajinách. „Túto
daň v Európskej únii uplatňujú približne tri štvrtiny členských štátov,
a to z dôvodu, že poisťovacie služby
sú v Európskej únii na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej
hodnoty,“ upozorňuje ministerstvo
Január/Február 2018
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s tým, že daň z poistného sa v posledných rokoch zavádza najmä
v krajinách strednej a východnej
Európy. Príkladom je Rumunsko,
Bulharsko a Maďarsko.
Ministerstvo pripúšťa, že na
trhu sa objavujú problémy, ktoré
má nová úprava riešiť. „Zavedenie
(dane) v Slovenskej republike má za
cieľ adoptovať európsky štandard
a zároveň tým eliminovať existujúce
disproporcie,“ hovorí ministerstvo
financií.

Daň z poistenia
bude mať charakter
nepriamej dane.
Sadzby dane budú
diferencované podľa
druhu poistenia.

Odborníci súhlasia
Zavedenie osempercentného odvodu vyvolalo na trhu veľký rozruch
a pomerne veľký nesúhlas. Experti
preto nový zámer ministerstva vítajú. „Poistný sektor rešpektuje tento
návrh, ktorý má priniesť transparentnosť a jednoznačnosť pokiaľ ide
o jeho aplikáciu v porovnaní s existujúcou úpravou osempercentného
odvodu,“ uviedla Slovenská asociácia
poisťovní (SLASPO). Optimizmus je
však veľmi opatrný. „Poistný sektor
však zároveň upozorňuje, že nastavenie výšky tejto novej dane musí byť
rozumné tak, aby nová daň nepôsobila demotivujúco na zodpovedných
klientov a neodradila ich od kúpy
ochrany pre seba, svojich blízkych či
svojho majetku. Je potrebné tiež zobrať do úvahy kúpyschopnosť obyvateľov Slovenskej republiky, v porovnaní s inými krajinami, kde sa takáto
daň uplatňuje,“ hovorí SLASPO.
Asociácia zároveň apeluje na daňové
úľavy v životnom poistení a v ďalších

oblastiach. „Predpokladáme, že
predkladateľ bude dôsledný v celom
komplexe týchto vzťahov a zavedie
aj na Slovensku širokú škálu podpory poistenia napríklad v podobe
daňovej úľavy pre produkty životného poistenia a dôchodkového
poistenia tak, ako je to v štátoch
uplatňujúcich daň z poistenia,“ hovorí SLASPO.
Odborná verejnosť víta novinku predovšetkým preto, že k odvodu majú veľké výhrady. „Slovenská
asociácia rizikového manažmentu
(SARM) podporuje zavedenie dane
z poistenia pre oblasť neživotného
postenia, pretože súčasný osempercentný odvod považujeme za nesystémový a nejasný,“ uvádza SARM.
Konkrétna podoba dane by sa
podľa SARM mala meniť podľa potrieb trhu. „Poistná daň by sa mala
prehodnocovať každý rok za účasti
odbornej verejnosti a analýzy vplyvov
podľa jednotlivých druhov poistenia
pre spotrebiteľov,“ hovorí SARM.
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SLOVENSKO DELÍ TRH
NA AGENTOV
A PORADCOV,
DO LEGISLATÍVY EÚ
TO NEZAPADÁ
Autor: Ján Beracka

Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve prísne oddelil služby
sprostredkovateľov od služieb poradcov. Ide
o slovenské špecifikum, ktoré však mnohí
hráči na trhu dlhodobo kritizujú. Zároveň
sa objavujú problémy s kompatibilitou,
pokiaľ ide o nadnárodnú legislatívu.

P

ri tvorbe zákona 186/2009 zaujal zákonodarca principiálny postoj, podľa ktorého agent,
ktorý v podstate predáva produkty zo svojho

20

obmedzeného portfólia, vlastne z princípu nemôže poskytovať dostatočne nezávislé poradenstvo. „Finančné poradenstvo sa vykonáva s cieľom
Január/Február 2018
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nevychádzajú z obmedzenej ponuky finančných
služieb,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu.
Preto je na Slovensku platný systém, podľa ktorého poradcovia nedisponujú žiadnym produktovým
portfóliom a klienti si za ich poradenstvo platia.

Foto: Shutterstock

poskytnutia informácií, odborných stanovísk alebo
osobných odporúčaní spotrebiteľovi, dostatočných
na to, aby mohol vykonať zodpovedné rozhodnutie o vstupe do zmluvného vzťahu s finančnou
inštitúciou. Zároveň tieto informácie, analýzy,
odborné stanoviská alebo osobné odporúčania

Naopak, sprostredkovateľ je odmeňovaný províziami od finančnej inštitúcie, klient za služby neplatí.
Kľúčové je, že subjekt, ktorý je poradcom, nemôže
byť zároveň sprostredkovateľom.
Tento systém v sebe skrýva určitú vnútornú logiku, no medzinárodné normy s týmto striktným

delením nepočítajú. Pozícia slovenských subjektov
sa tým komplikuje.
Slovenská právna úprava sa dostáva do kolízie
napríklad s európskou smernicou o distribúcii poistenia (IDD). Problematická môže byť samotná
definícia poradenstva ako služby. „‚Poradenstvo‘
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je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi
buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení,“ uvádza smernica IDD.
Slovenská legislatíva pritom hovorí, že poradenstvo je činnosť vychádzajúca „z nestrannej analýzy
dostatočného počtu dostupných finančných služieb“ a v podstate vôbec nepočíta s tým, že by poradenstvo vykonával distribútor finančnej služby.
Rovnako problematicky je z pohľadu smernice IDD
zadefinovaná aj samotná distribúcia poistenia.
Podľa európskej normy sú distribúciou poistenia
činnosti „spočívajúce v poradenstve, navrhovaní
alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich
k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto
zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv“.
Z údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyplýva, že k 20. novembru 2017 bolo na slovenskom
trhu jedenásť subjektov, ktoré v duchu slovenského

Slovenská právna
úprava sa dostáva
do kolízie napríklad
s európskou smernicou
o distribúcii poistenia.

zákona mohli vykonávať finančné poradenstvo.
Navyše v oblasti poistenia a zaistenia pôsobia iba
dva subjekty.
Špecifickou kategóriou je kapitálové životné poistenie s investičnou zložkou. Na pôde Súdneho dvora EÚ sa rieši spôsob regulácie sprostredkovania
takéhoto produktu. Aj v tomto prípade sa odhaľujú slabiny slovenskej zákonnej kategorizácie na
sprostredkovateľov a poradcov.

Medzinárodné normy
so striktným delením na
sprostredkovateľov
a poradcov nepočítajú.

V tomto prípade Manuel Campos Sánchez-Bordona,
generálny advokát Súdneho dvora EÚ, vyjadril stanovisko, že poskytnutie rady, ktoré predchádza
uzavretiu životného poistenia s investičným prvkom, je súčasťou finančného sprostredkovania
spoločne s asistenčnými službami, ktoré sa spájajú
s vývojom zmluvy po jej uzavretí.
Napriek tomu, že zákon 186/2009 o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve má
za sebou ďalší novelizačný legislatívny proces,
prísne delenie na finančných sprostredkovateľov
a finančných poradcov je naďalej aktuálne. Je to
tak aj napriek tomu, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele sa objavili výzvy na
zmenu.
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ÚČINNOSŤ
SMERNICE IDD
SA PRAVDEPODOBNE
ODLOŽÍ
Autor: Ján Beracka

Európska komisia (EK) chce odložiť účinnosť
smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/97 o distribúcii poistenia (IDD) o sedem
mesiacov, na 1. októbra 2018. Toto odloženie si
vyžiadalo 16 štátov a Európsky parlament (EP).

Posun o sedem mesiacov
„EP žiada EK, aby prijala legislatívny návrh, ktorý posunie účinnosť IDD na 1. októbra,“ uvádza
sa v liste, ktorý Výboru pre hospodárske a menové veci EP adresoval podpredsedovi EK Valdisovi
Dombrovskisovi. Parlament sa odvoláva na to, že
IDD si vyžaduje rozsiahle organizačné a technické
zmeny.
Spolu so smernicou IDD by do praxe mali neskôr
vstúpiť aj dve vykonávacie nariadenia. Prvým je nariadenie týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich
správy (POG), druhým je nariadenie o informačných požiadavkách a pravidlách výkonu činností,
24

ktoré sa uplatňujú na distribúciu investičných
produktov založených na poistení (IBIP). EP v liste upozorňuje na to, že finálna podoba obidvoch
vykonávacích dokumentov bola známa až 21. septembra tohto roku.
EK týmto výzvam vyhovela a účinnosť smernice
IDD sa posúva. „Ukazuje sa, že niektorí distribútori poistenia, predovšetkým menší, nie sú úplne
pripravení na nové pravidlá,“ uvádza sa v stanovisku EK.
EK v samotnom texte návrhu však upozorňuje na
to, že hoci s predĺžením lehoty súhlasí, z jej pohľadu
Január/Február 2018

Účinnosť smernice IDD sa pravdepodobne odloží · FINANCIE

Súhlas na poisťovacom trhu
Viacerí odborníci s návrhom na odklad súhlasia.
„Európska federácia poisťovacích sprostredkovateľov (BIPAR) víta návrh EK na posun účinnosti
smernice IDD,“ uvádza BIPAR na sociálnej sieti
Twitter.
Európska federácia poisťovní a zaisťovní Insurance
Europe podporila už prvotnú iniciatívu z radov EP.
„Európski poisťovatelia vítajú návrhy na odloženie
účinnosti smernice IDD. Poisťovatelia potrebujú
dostatok času na implementovanie IDD...“ uvádza
Insurance Europe. „Procesy distribúcie poistenia
nové požiadavky plynúce z IDD výrazne ovplyvňujú. Aby mali spotrebitelia zo smernice výhody,
poisťovatelia potrebujú dostatočný čas na správnu
implementáciu. Preto Insurance Europe vyzýva európske inštitúcie na to, aby zvážili dôležitosť odkladu účinnosti IDD a urobili patričné kroky,“ vyplýva
zo stanoviska Insurance Europe.

Spolu s IDD sa má
posúvať účinnosť ďalších
vykonávacích nariadení.

Pre členské štáty EÚ sa situácia zatiaľ výraznejšie
nemení. Naďalej platí, že členské štáty majú princípy smernice IDD zaviesť do vlastnej legislatívy
v pôvodnom termíne, teda do 23. februára 2018.
Smernica IDD si na Slovensku vyžiadala novelu zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Do platnosti vstupuje práve
koncom februára.
Na definitívnom odložení účinnosti sa bude musieť v zrýchlenom konaní dohodnúť Rada EÚ
a Európsky parlament.

Foto: Shutterstock

mali jednotlivé subjekty dostatok času na to, aby
sa na požiadavky plynúce z IDD pripravili. V predbežnom návrhu odkladu sa však zároveň uvádza, že
kroky na európskej úrovni sú potrebné na to, aby
samotná smernica IDD splnila svoje ciele.
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SMERNICA PSD2

JE VRAJ REVOLÚCIA,
VÍŤAZOM JE KLIENT
Autor: Ján Beracka

Do bankového systému v rámci EÚ prichádzajú
revolučné zmeny. Od 13. januára 2018
platia nové systémové pravidlá týkajúce sa
platobných služieb. Banky v oblasti platobných
služieb strácajú „monopol“ a táto oblasť sa
otvára tretím stranám. Túto zmenu prináša
revidovaná Smernica Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách
na vnútornom trhu, známa ako PSD2.

P

latobné služby môže od januára
poskytovať aj iný subjekt ako
banka. PSD2 znamená liberalizáciu v oblasti dvoch služieb. Prvou je
služba nepriameho udelenia platobného príkazu. To znamená, že klient
bude môcť iniciovať platbu v online
prostredí bez toho, aby priamo využil služby internetového bankovníctva svojej banky, prípadne služby
iného priameho bankového kanála.

Druhou službou, ktorá sa otvára tretím stranám, je informovanie o platobnom účte. Tretia strana, napríklad externá aplikácia, bude môcť
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klientom poskytovať súhrnné konsolidované informácie o bankových
účtoch. Na jednom mieste teda klient
bude mať k dispozícii údaje o účtoch
z rôznych bánk.
„PSD2 prinesie možnosť komplexnej
integrácie viacerých zúčastnených
strán. Zladenie s novými regulačnými nariadeniami bude pre mnohé
banky veľkou výzvou, hoci samotné
dodržiavanie pravidiel, aj keď bude
samo osebe náročné, nebude ich jedinou starosťou. Banky potrebujú
upraviť svoju súčasnú biznis stratégiu, aby zabránili strate zákazníkov

a trhového podielu v prospech agilnejších tretích strán, ktoré sa ich pokúsia vytlačiť z pozície sprostredkovateľa. Banky tak musia analyzovať
dynamicky sa meniace prostredie
platieb a identifikovať nové príležitosti generovania výnosov z platobných služieb, čo však väčšina z nich
dosiaľ neurobila,“ hovorí Marco
Folcia, partner spoločnosti PwC.
Spoločnosť PwC v októbri zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom 39 pracovníkov popredných
bánk z osemnástich krajín hodnotilo pripravenosť na príchod PSD2.
Január/Február 2018
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Spoločnosť sledovala obdobie prvej
polovice roka 2017. „Kým dve tretiny
respondentov očakávali vplyv PSD2
na všetky bankové funkcie, iba 9 %
vedúcich pracovníkov bánk uviedlo,
že ich prípravy na PSD2 sa už dostali
do fázy implementácie. Začiatkom
leta sa celkovo 38 % bánk nachádzalo
stále iba v počiatočných fázach posudzovania dosahov chystanej legislatívy,“ vyplynulo z prieskumu.

V skutočnosti je otázne, či sa nájde
dostatok tretích strán, ktoré budú
ochotné sa integrovať s viacerými
bankami, vzhľadom na absenciu
spoločného štandardu API v rámci
Európy. Je zrejmé, že banky sa musia
dôsledne zamyslieť nad svojím aktuálnym podnikaním a pozíciou na
trhu, pretože prechádzajú do sveta
otvoreného bankovníctva,“ dodáva
Marco Folcia.

Prípravy bánk na príchod PSD2
teda boli v roku 2017 len pozvoľné.
Napriek tomu banky pracujú a chcú
sa novým podmienkam prispôsobiť. Polovica respondentov podľa
prieskumu sústreďuje svoje aktivity na prechod na agregovanie bankových služieb a produktov tretích
strán. Banky teda chcú integrovať
tretie strany do svojich vlastných
systémov. Zároveň tak vzniká možnosť poskytnutia otvorenej platformy na vývoj nových produktov
a služieb prostredníctvom využitia
bankového programovacieho rozhrania (API).
„Akákoľvek banka, ktorá by to bola
schopná dosiahnuť, by sa stala významným hráčom na trhu. Pravda
však je, že iba zopár veľkých bánk
by mohlo očakávať, že dokáže vybudovať silný partnerský ekosystém.

Zároveň PSD2 môže znamenať novú
podobu internetového bankovníctva.
„Môj osobný názor je, že používatelia
sa do dvoch rokov stretnú buď s novými funkcionalitami internetbankingu, alebo mobil bankingu, alebo
dokonca s novými poskytovateľmi,
s novými službami vo forme aplikácií, ktoré budú prepájať jednotlivé
systémy a služby aj zo strany bánk,“
hovorí riaditeľ odboru bankovníctva
ministerstva financií, Martin Peter.

PSD2 môže znamenať
novú podobu
internetového
bankovníctva.

Otvorený systém však prináša aj tlak
na vysokú bezpečnosť celého systému. Overenie systému má byť dvojfaktorové, pomôcť majú biometrické
údaje o klientovi. „Zavádzajú sa nové
formy overenia identifikácie, buď cez
skenovanie odtlačku prsta, sietnice či
tváre. Všetky tieto identifikátory už
v súčasnosti môžeme použiť,“ upozorňuje Peter.
Technické parametre smernice PSD2
upravujú regulatívne technické
štandardy (RTS), ktoré pripravuje
Európska banková asociácia (EBA).
Tieto štandardy majú jasne určiť napríklad vzťah medzi bankami a treťou stranou. Tieto štandardy však
meškajú a nie sú k 13. januáru 2018
pripravené.

Overenie systému
v rámci PSD2 má byť
dvojfaktorové, pomôcť
majú biometrické údaje
o klientovi.

Aký bude vzťah medzi technologickými spoločnosťami a finančnými
inštitúciami, to je teraz ťažké predpovedať. Niektoré banky už teraz
spolupracujú s technologickými
spoločnosťami, kde vidia obrovský
priestor na inovácie a zmenu svojich služieb. Niektoré banky, ktoré
sú trochu konzervatívne, čakajú na
to, ako sa situácia vyvinie, a potom
sa napoja na tú najvýhodnejšiu cestu,“ hovorí Rastislav Vallo, predseda
Združenia pre bankové karty.
Vo všeobecnosti by sa mala bezpečnosť zvýšiť a víťazom by mal byť
klient. „Úroveň bezpečnosti sa určite
zvýši a zvýši sa komfort pre používateľov,“ hovorí Martin Peter.
Naozaj sa dá očakávať posun k väčšiemu komfortu klientov. „PSD2 je
nazývaná revolúciou, ale ja to vnímam ako posun ku komfortu klienta,“
upozorňuje Rastislav Vallo, predseda
Združenia pre bankové karty. Podľa
jeho slov nie je v súčasnosti jasné,
kde budú technologické firmy spolupracovať a kde vznikne ostrejšie
konkurenčné prostredie. „V každom
prípade tak banky, ktoré v tomto
zmysle nezaspia, budú mať navrch,“
hovorí Vallo.
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MARTIN PETER:
PSD2
JE OBROVSKÁ ŠANCA
NA ROZVOJ SLUŽIEB
Autor: Ján Beracka
Foto: Deň bez hotovosti

V roku 2018 začína platiť nová európska
smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/2366 o platobných službách, známa
ako PSD2. O tom, čo nová smernica
prinesie, napríklad v oblasti liberalizácie
platobných služieb, pre magazín Financial
Report hovorí Martin Peter, riaditeľ odboru
bankovníctva Ministerstva financií SR.

PSD2 je dôležitou a veľmi aktuálnou témou.
Aké ponúka podnikateľské príležitosti? Je to
revolúcia?
PSD2 je, pokiaľ ide o reguláciu podľa mňa svojím
spôsobom revolúcia, pretože zastrešuje oblasť,
ktorá doteraz nebola pokrytá. Účinok smernice je
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v tom, že reguluje poskytovanie služieb prostredníctvom fintech spoločností, a tak poskytuje väčšiu
ochranu klientom a stabilitu pre účastníkov trhu.
Jednoznačne ide o podnikateľskú príležitosť, ktorá
spočíva práve v zjednodušení prístupu k službám

Január/Február 2018

Martin Peter: PSD2 je obrovská šanca na rozvoj služieb · LÍDRI

pre konečného používateľa. Bude potom závisieť
od poskytovateľov, aký bude ich prínos pre klienta,
ako nastavia aplikácie, rozhrania, či kategórie služieb budú ponúkať.
Z nášho pohľadu je tam obrovská možnosť pre rozvoj existujúcich služieb, bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Platí to aj pre nových
hráčov, ktorí budú poskytovať služby cez rozhrania a aplikácie. Myslím si, že ide najmä o zjednodušenie prístupu, a to je potom otázka možno aj
na samotných poskytovateľov služieb, ako sú oni
nastavení.

Jeden z problémov, ktorý ostával tesne pred
príchodom PSD2 ešte nevyriešený, spočíval
v tom, že chýbalo presné znenie technických
štandardov (RTS). Považujete to za problém,
že nie sú technické štandardy ešte známe?
Nie je to úplne ideálny stav. Doteraz však neboli v žiadnom režime utajenia, podliehali konzultačnému procesu, takže celý obsah regulačných
technických štandardov je už dávno známy a poskytovatelia sa mali možnosť oboznámiť a prispôsobiť. A vieme o tom, že na tom už pracujú.
V zásade ide o to, kedy štandard nadobudne účinnosť. Zverejnený návrh, ktorý bol schválený, sa
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už nebude meniť. Takže účastníci trhu majú možnosť prispôsobiť sa mu a zapracovať ho do svojich
systémov. Máme informácie, že túto možnosť aj
využívajú.
Vieme teraz, ako bude vyzerať vzťah banky
a tej tretej strany? Čo sú najzásadnejšie body
ich vzájomného vzťahu?
V zásade to bude o tom, že vzniká povinnosť nastaviť určité rozhranie, pomocou ktorého pracujú
jednotliví účastníci trhu. Cieľom je najmä zjednotenie štandardov. Vieme, že sa niečo pripravuje
na pôde Slovenskej bankovej asociácie, pracuje sa
aj v Českej republike a aj na úrovni EÚ. Samotní
veľkí hráči, ktorí poskytujú rôzne služby, napríklad
Apple a Google, pracujú aj na svojich vlastných
rozhraniach. Prínos vidím v tom, že ak sa na trhu
ustália tieto rozhrania, tak bude jednotný štandard
na poskytovanie služieb a komunikáciu. Samotná
komunikácia sa zlepší, a to umožní rýchle a efektívne poskytovanie služieb.
RTS majú nastaviť konkrétne pravidlá aj v oblasti bezpečnosti...
Pokiaľ ide o bezpečnosť, RTS ju zvýšia už len z toho
dôvodu, že samotná PSD2 nastavuje reguláciu

Bude veľa ľudí,
ktorí fintech
služby nevyužijú.

Banky vedia, čo ich čaká
a pripravujú sa na to.
Ak správne nastavia
svoj biznis model,
nezmiznú z trhu.

v tejto oblasti. Teda aj RTS nastavujú štandard
bezpečnosti. Treba si uvedomiť, že doteraz boli
tieto služby poskytované tretími stranami v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, čiže
klienti museli poskytovať súhlas a podobne.
Dôraz sa kladie na autentifikáciu osoby, ktorá vykonáva transakciu a na autorizáciu platby, čiže zavádzajú sa dvojstupňové režimy overovania identity a potvrdenia platby. Rovnako sa zavádzajú
možnosti využitia nových technológií pri samotnej identifikácii a autorizácii, napríklad použitie
odtlačkov prstov alebo skenov tváre. To znamená,
že bezpečnosť sa jednoznačne zvyšuje. Dôležité
bude nastavenie procesov, tie však budú podliehať
dohľadu. Je tam teda spätná kontrola.
Biometrické údaje budú hrať úlohu pri identifikácii klienta. Dá sa očakávať, keď klienti
budú chcieť využívať tie služby, napríklad vymieňať staršie mobilné telefóny?
Myslím si, že to bude vždy závisieť od rozhodnutia
konkrétneho používateľa. Veľa ľudí fintech služby
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nevyužije. A ak ich niekto bude chcieť využiť, tak
bude hľadať možnosti na to, aby tieto nové technológie mohol využívať. A či v súvislosti s tým bude
musieť napríklad vymeniť svoj starý telefón za
smartfón, alebo bude musieť urobiť ďalšie zmeny,
bude to závisieť iba na ňom. Čiže môže to viesť k
takému trendu, ale je to založené na slobodnej vôli
a rozhodnutí klienta.
Dá sa odhadnúť, aký je na Slovensku trh pre
fintech služby? Ako vyzerá typický používateľ,
od ktorého sa očakáva, že bude používať tieto
služby?
Slovensko je podľa mňa veľmi otvorené v používaní nových technológií. Všeobecne tu panuje veľká
otvorenosť, čiže nedá sa povedať o nejakej konkrétnej vekovej skupine, či už sú to študenti, alebo
dôchodcovia. Myslím, že z pohľadu veku ide o prierez a rovnako, to platí aj pre ďalšie charakteristiky
obyvateľstva. Jednoducho, ak to niekomu ako sa
hovorí „sadne“, tak pri používaní týchto technológií zostane.
Dá sa povedať, kto bude zodpovedný za prípadné incidenty?
Tak čo sa týka poskytovania platobných služieb,
zodpovednosť je nastavená v zákone o platobných
službách. Platí, že ak prebehla autorizácia, tak prechádza zodpovednosť na poskytovateľa služby. Ak
autorizácia neprebehla alebo sa dokáže nejaké zavinenie, alebo zneužitie zo strany používateľa, tak
zodpovednosť je na samotnom používateľovi, ale aj
to iba v niektorých prípadoch. V zásade, ak je platba autorizovaná heslom, prípadne dvojzložkovou

autorizáciou, tak zodpovednosť prechádza na poskytovateľa platobnej služby.
Ako sa aj s ohľadom na túto novú smernicu
budú meniť biznis modely bánk?
Trh sa dynamicky mení. Každý hráč, aj ten, ktorý
je stabilný na trhu, ak nezachytí nové trendy, tak
mu hrozí, že ďalej nebude postupovať. Ja osobne
si myslím, že banky vedia, čo ich čaká a pripravujú
sa na to. A ak správne nastavia biznis model tým,
že zachytia nové trendy, ktoré smerujú k väčšiemu využívaniu elektronických prostriedkov na
predaj a používanie platobných účtov, tak určite
z trhu nezmiznú. Ak nepôjdu s dobou, hrozí im
odsúdenie do role štatistov, ktorí budú viesť tieto
účty.
Trend na Slovensku, ale aj v EÚ, je taký, že banky
samy prichádzajú s určitými fintech riešeniami.
Tiež dochádza k spájaniu alebo kupovaniu fintech
spoločnosti, ktoré sa začínajú presadzovať na trhu.
Určite sa snažia zachytiť tento trend a budú v tom
pokračovať ďalej, čiže sa nemusíme báť budúcnosti
bez bánk, banky tu budú stále.
Celkovo im táto zmena otvára viac príležitostí ako hrozieb...
Áno, určite. Viac príležitostí a jednoduchšie a efektívnejšie poskytovanie služieb Čo sa týka hrozieb,
tak sa dá povedať, že v zásade každá činnosť a každý produkt so sebou nesie určité riziká. Tieto riziká
sa my ako regulátor snažíme minimalizovať nastavením vysokých štandardov pre ochranu a bezpečnosť používania platobných služieb.

Martin Peter
Pôsobí na pozícii riaditeľa odboru ban-

zíciách od roku 2004, postupne pôsobil

kovníctva Ministerstva financií SR od

v Ľudovej banke Slovensko, Volksbank

marca 2014. Zároveň je od februára 2016

Slovensko, Sberbank Slovensko aj v Slo-

členom Rady pre riešenie krízových si-

venskej sporiteľni. Na európskej úrov-

tuácií. V slovenskom bankovom sektore

ni bol vo vedení viacerých pracovných

pracoval Martin Peter na riadiacich po-

skupín v rámci Rady EÚ.
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SLOVÁCI
SA ZADLŽUJÚ
NADMERNÝM
TEMPOM
Autor: Ján Beracka

Počas prvých troch štvrťrokov sa zvýšil
objem poskytnutých retailových úverov
o 13,6 %. Ide o najrýchlejší rast spomedzi
všetkých krajín eurozóny. Upozornila na to
Národná banka Slovenska (NBS). Výrazný
rast banka eviduje v oblasti úverov na
bývanie a v oblasti spotrebiteľských úverov.
Zadlženosť slovenských domácností je najvyššia
v regióne strednej a východnej Európy.
„Keď porovnávame Slovensko s krajinami strednej
a východnej Európy, toto porovnanie naznačuje,
že najvýraznejší rast zadlženosti slovenských domácností je vo veľkej miere spojený s výrazným
poklesom úrokových marží a úrokových sadzieb,“
32

upozorňuje Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady
NBS. „Vývoj iných makroekonomických ukazovateľov, napríklad tempo poklesu nezamestnanosti
a ďalších, sa vyvíja podobne ako v ostatných krajinách regiónu,“ dopĺňa.
Január/Február 2018

Slováci sa zadlžujú nadmerným tempom · EKONOMIKA

Slováci sú momentálne zadlžení
dvakrát viac ako pred krízou,
ktorá zasiahla ekonomiku v
minulom desaťročí.

Aktuálne k zadlžovaniu domácností prispieva niekoľko zásadných faktorov. Dominantným je jednoznačne pokles úrokových sadzieb, tie nám ešte
ďalej klesali, čiže to výrazne zvyšuje dostupnosť
úverov. Ďalej sú to pozitívne ekonomické výsledky,
či už je to nárast príjmov, alebo to je zlepšovanie
na trhu práce, zlepšovanie ekonomiky. Rovnako
dôležité je správanie bánk... aj tam vidíme určité
tlaky na úverové štandardy. Tu treba aj otvorene
povedať, že banky sa snažia čo najviac poskytovať
úvery, aby tým eliminovali pokles úrokových sadzieb,“ hovorí Marek Ličák, riaditeľ odboru politiky
obozretnosti na makroúrovni NBS.
Aktuálny problém zadlžovania slovenských domácností spočíva v tom, že nemá oporu v reálnej ekonomike. „Nie je problém, ak si zoberiete veľký úver,
ale zároveň potrebujete na to adekvátny príjem. Ak
rýchlo rastie zadlženosť, zároveň by sa mali výraznejšie zrýchľovať určité fundamenty (domácností)
v porovnaní s tými ostatnými krajinami... Tá zmena fundamentov u nás vonkoncom nie je výrazne
lepšia ako v okolitých štátoch,“ hovorí Ličák.
Rast zadlžovania slovenských domácností pokračuje už vyše desaťročie. „V roku 2017 sa tiež potvrdilo, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej
sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje
nepretržite od roku 2005,“ varuje NBS.
V období ekonomického rastu a nízkych úrokových
sadzieb sa výrazne nezvyšuje podiel zlyhaných úverov na bývanie. Iná situácia je v oblasti spotrebiteľských úverov. „My sme v minulosti poukazovali na

spotrebiteľské úvery. Tam naďalej platí, že tá miera
zlyhania je pomerne vysoká, to znamená, že z celkového objemu spotrebiteľských úverov viac ako
8 % je vykázaných ako zlyhaných,“ hovorí Ličák.
Samotné zadlženie však môže znamenať problém.
„Nepriaznivé vplyvy na ekonomický rast sa začínajú objavovať pri zadlžení 30 % k HDP. Hranica
60 % zadlženosti už indikuje pomerne vážnejšie riziko finančnej krízy. Na Slovensku sú domácnosti
zadlžené vo výške 40 % HDP,“ hodnotí hlavný analytik TopForex, Peter Bukov.
Vzhľadom na kontinuálny rast zadlženosti sú na
tom Slováci horšie ako pred krízou z minulého desaťročia. „Aj keď slovenské domácnosti ustáli krízu
z roku 2008 relatívne dobre, potenciálna nová kríza by mohla mať oveľa ničivejší vplyv. Slováci sú
totiž momentálne zadlžení dvakrát viac ako pred
prichádzajúcou krízou,“ dodáva Bukov.
Samotná NBS sa snaží zadlžovanie zastaviť a pripravila viaceré opatrenia, ktoré majú nadmernému zadlžovaniu zabrániť, keďže riziká sú zrejmé.
„Rastúca zadlženosť domácností môže oslabiť tento
sektor a zvýšiť tak citlivosť bankového sektora na
prípadné zhoršenie makroekonomického vývoja,“
upozorňuje NBS. Preto banka opatrením sprísnila
poskytovanie úverov na bývanie a výšku proticyklického vankúša zvýšila na 1,25 %. Zároveň od 1.
januára 2018 platia aj opatrenia spojené s poskytovaním spotrebiteľských úverov.

Zadlženosť slovenských
domácností je najvyššia
v regióne strednej
a východnej Európy.
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ČO FINANČNÉMU SVETU
PRINESIE ROK 2018?
Autor: Marek Mittaš

roztváraní nožníc medzi menovou politikou Fedu
a ECB. Môže posilniť americký dolár.

Foto: Lucia Dovalová

Lucia Dovalová
analytička Poštovej banky

ECB sa rozhodla od januára 2018 nakupovať aktíva
už len v polovičnom objeme. To znamená, že súčasné mesačné nákupy aktív za 60 miliárd eur zníži na
30 miliárd eur. V tomto objeme plánuje realizovať
svoje nákupy až do septembra 2018. Situáciu na finančných trhoch budú aj v budúcom roku naďalej
ovplyvňovať najmä pokračujúce rokovania Bruselu
s Londýnom týkajúce sa brexitu. Rokovania by sa
teda v roku 2018 mohli ďalej posunúť k obchodným
dohodám a budúcim vzťahom medzi Britániou a EÚ.
Budúci rok sa bude niesť v ďalšom pomyselnom
34

Cena ropy by sa mala v budúcom roku držať nad
hranicou 60 amerických dolárov (USD) za barel. Na
stretnutí členských krajín Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších pridružených producentov sa ropné veľmoci dohodli na predĺžení ťažobných kvót až do konca budúceho roka. Otázkou však
zostáva, dokedy sa členom OPEC bude táto stratégia
dariť. Vyššie ceny ropy totiž lákajú na trhy tých producentov, ktorí pri nízkych cenách svoju ťažbu pozastavili. Ide predovšetkým o producentov bridlicovej
ropy v USA, ktorých ťažba od konca minulého roka
výrazne rastie.

Budúci rok sa bude niesť
v ďalšom pomyselnom
roztváraní nožníc medzi
menovou politikou
FED-u a ECB.
Január/Február 2018
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Foto: Zdenko Štefanides

Zdenko Štefanides
analytik VÚB

V nadchádzajúcom roku sa rast slovenskej ekonomiky priblíži k štyrom percentám. Pokračovať
bude aj oživenie spotreby domácností, najmä vďaka vysokej zamestnanosti a rastúcim mzdám. Rast
miezd by mal dosiahnuť nominálne 5 % a priemerná mesačná hrubá mzda v hospodárstve by
tak mohla budúci rok pokoriť hranicu 1 000 eur.
Očakávame, že rast hrubého domáceho produktu
(HDP) sa dostane až k úrovni 4 %. Pozitívne k rastu
ekonomiky prispeje aj zahraničný dopyt.

Foto: Katarína Muchová

Katarína Muchová

Výhľad pre svetovú ekonomiku je priaznivý.
Očakávame zhruba rovnaký rast, prípadne ešte
o niečo rýchlejší ako tento rok. Finančné trhy počítajú s plánom amerického Fedu zdvihnúť úrokové
sadzby v roku 2018 celkovo trikrát a vyrovnané sú
aj s perspektívou postupného znižovania objemu
už „vytlačených dolárov“ v rámci kvantitatívneho
uvoľňovania. Inde vo svete sa k sprísňovaniu menových politík ešte neschyľuje. Európska centrálna
banka (ECB) ešte len začína znižovať tempo rastu
tlačenia peňazí a k sadzbám sa ani budúci rok nedostane. Prvé zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne čakáme až v polovici roku 2019.

ECB ešte len začína znižovať
tempo rastu tlačenia peňazí
a k sadzbám sa ani budúci
rok nedostane. Prvé zvýšenie
úrokových sadzieb v eurozóne
čakáme až v polovici roku 2019.

pre súkromné investície. Príspevok zahraničného
obchodu k rastu ekonomiky by sa po útlme v roku
2017 mal znovu obnoviť v roku 2018, podporený
dopytom zo strany našich európskych partnerov.
Ku koncu roka 2018 by tiež už mala byť spustená
výroba v novej automobilke pri Nitre, čo by malo
prispieť k rastu vývozov. Očakávame, že miera nezamestnanosti by tento rok mohla dosiahnuť 8,2 %
a v roku 2018 by mohla klesnúť na 7,5 %. Na scéne
je opäť inflácia. Očakávame, že v roku 2018 by sa
mohla zvýšiť k 2 %.

analytička Slovenskej sporiteľne

V roku 2018 sa na Slovensku očakáva pozitívny príspevok investícií k rastu HDP, s postupným nábehom využívania EÚ fondov, a výhľad je priaznivý aj

Na scéne je opäť inflácia.
Očakávame, že v roku 2018
by sa mohla zvýšiť k 2 %.
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ho prípadne správne načasovať a odkomunikovať
finančnému svetu a verejnosti. To sú všetko výzvy,
ktoré nás čakajú v ďalšom období.

Foto: Marek Gábriš

Marek Gábriš

Najväčšie udalosti by mohli byť zmeny v menovej
politike centrálnych bánk vo svete. K najzásadnejším udalostiam sa môže priradiť aj vývoj v EÚ, kde
sú na stole pálčivé otázky, ako postoj k migračnej
kríze alebo aj pokračujúca vnútorná integrácia, alebo
ekonomické výzvy v niektorých krajinách na periférii.
Zaujímavý tiež môže byť vývoj na finančných trhoch
či vývoj kryptomien a postoj regulátorov k nim.

hlavný ekonóm ČSOB

Finančný svet musí byť pripravený na nové výzvy.
Svetová ekonomika zažívala rast a finančný svet na
to pozitívne reagoval. Finančníctvo však čelí stále
silnejšej regulácii, ako aj rastúcej konkurencii z oblasti technologických gigantov. Zaznamenávame
však aj rast akciových trhov či nové fenomény ako
sú kryptomeny. Centrálne banky stoja pred dilemou,
či odštartovať sprísňovanie menovej politiky a ako

Centrálne banky stoja pred
dilemou, či odštartovať
sprísňovanie menovej politiky
a ako ho prípadne správne
načasovať.

taktovkou nového šéfa Jeroma Powella. Prvou
udalosťou bude implementovanie daňovej reformy v USA, ktorá bude vysoko pozitívne vplývať
na ďalší vývoj trhov.

Foto: Martin Babocký

Okrem toho sa čoraz väčšie množstvo ľudí bude
púšťať do nakupovania kryptomien. Okrem ľudí
to budú aj firmy a reálna ekonomika sa tak začne
zväzovať spolu s kryptosvetom. Ošiaľ sa rozbehne
v plnom prúde.

Martin Babocký
investor

Od roku 2018 môžeme očakávať ďalší rast akciových trhov, podľa môjho názoru jeden z posledných rastových rokov v súčasnom býčom trhu.
Americký Federálny rezervný systém (FED) bude
pokračovať v dvíhaní úrokových sadzieb pod
36

Čoraz väčšie množstvo
ľudí sa bude púšťať
do nakupovania
kryptomien...Ošiaľ sa
rozbehne v plnom prúde.
Január/Február 2018

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou

GDPR
General Data Protection Regulation

Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov.

Osobné údaje
spracúvate aj vy!

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 948 940 400
Positive Services s.r.o.
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PORUŠENIE OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV
MÔŽE MAŤ ROZSIAHLE
NÁSLEDKY
Autor: Natália Hučková

Ochrana osobných údajov podľa GDPR rozvírila
rozsiahlu debatu a záujem o ochranu osobných
údajov. Dôvodom sú prísne sankcie, ktoré
za porušenie nových pravidiel hrozia.

P

orušenie taxatívne vymedzených ustanovení GDPR sa považuje za správny delikt. Nový
zákon o ochrane osobných údajov rozdeľuje tieto
správne delikty podľa výšky udeľovanej pokuty.
V rámci prvej skupiny správnych deliktov je
Úrad na ochranu osobných údajov SR oprávnený uložiť pokutu až do výšky 10 mil. eur alebo do
2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok. Pokuta v tomto rozmedzí
bude napríklad uložená, ak prevádzkovateľ:
yy opomenie získanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov od zákonného zástupcu
38

v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov
yy neprijme vhodné technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho,
že spracúvanie vykonáva v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov
yy neustanoví zodpovednú osobu napriek tomu, že
sa naňho vzťahuje táto zákonná povinnosť
yy neoznámi porušenie ochrany osobných údajov
úradu alebo dotknutej osobe
yy poruší svoju povinnosť zachovávať mlčanlivosť
o spracúvaných osobných údajoch
Január/Február 2018
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Pokuta v tejto výške môže byť udelená aj sprostredkovateľovi v prípade porušenia jeho zákonných
povinností, ktoré sú zároveň vymedzené v zmluve
o spracúvaní osobných údajov uzatváranej medzi
sprostredkovateľom a prevádzkovateľom. Ide napríklad o jeho povinnosť spracúvať osobné údaje
na základe písomných pokynov prevádzkovateľa,
zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli viazané mlčanlivosťou, ako aj povinnosť poveriť ďalšieho sprostredkovateľa len
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa.
Úrad uloží v rámci druhej skupiny správnych
deliktov pokutu až do výšky 20 mil. eur alebo do
4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok. Táto sankcia môže byť uložená napríklad v prípade, že dôjde k porušeniu:
yy niektorej zo základných zásad spracúvania
osobných údajov vrátane zákonných podmienok
udelenia súhlasu
yy práv dotknutej osoby
yy povinností pri prenose osobných údajov do tretej krajiny
yy opatrenia, ktoré uložil Úrad na ochranu osobných údajov SR
Pri ukladaní pokút úrad zohľadní najmä dĺžku
obdobia, počas ktorého dochádzalo k porušovaniu pravidiel ochrany osobných údajov, a závažnosť tohto porušenia, vrátane vzniknutej škody.
Zároveň prihliada aj na povahu osobných údajov,
ktorých sa porušenie týka, a počet dotknutých
osôb.
Úrad pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty berie zároveň do úvahy mieru zodpovednosti

Porušenie nariadenia GDPR
môže znamenať pokuty aj
žiadosť o náhradu škody.

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so zreteľom na prijaté technické a organizačné opatrenia.
S ohľadom na túto skutočnosť je preto nevyhnutné podrobiť dôkladnému uváženiu, ktoré opatrenia prijmete a či ich nie je možné ešte doplniť, či
zefektívniť. V prípade, že v rámci vašej činnosti
dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, vplyv
na jeho právne následky má tiež miera spolupráce
s úradom v procese nápravy porušenia.
Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov,
je dôležité, aby spoločnosť, ktorej sa to týka, nebola pasívna. Na výšku sankcie má totiž vplyv aj to,
ako sa spoločnosť k problému s osobnými údajmi
postaví. Dôležitá je súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Táto súčinnosť sa začína
uskutočnením samotného oznámenia o porušení
ochrany osobných údajov. Aj splnenie tejto povinnosti môže zmierniť výšku ukladanej sankcie.
Vyvodenie zodpovednosti za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov sa však nevzťahuje len na prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.
Úrad totiž môže uložiť poriadkovú pokutu vo výške
2 tis. eur ktorejkoľvek osobe, ktorá neposkytne úradu
požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru. Takúto pokutu je úrad oprávnený uložiť aj opakovane. Platí to
v prípade, ak nedošlo k splneniu zákonnej povinnosti
v stanovenej dodatočnej lehote.
Z porušenia ustanovení GDPR však nevyplývajú len pokuty, problémov môže byť viac. Každá
osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia ustanovení zákona, má totiž právo na náhradu škody. Tento svoj
nárok je oprávnená uplatniť u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Ochranou osobných údajov sa nezaoberá len
nariadenie GDPR, ale aj Trestný zákon. Odňatie
slobody až vo výmere jedného roka hrozí za neoprávnené poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov o inej osobe zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo
uplatňovaním ústavných práv osoby. Platí to aj
pre osobné údaje získané o inej osobe v súvislosti
s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo
funkcie, ak takýmto konaním dôjde k porušeniu
povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
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TRH FINANČNÉHO
SPROSTREDKOVANIA JE ŽIVÝ,
PRINÁŠA TISÍCKY ZMIEN ROČNE
Autor: Ján Beracka

Trh s finančným sprostredkovaním
a finančným poradenstvom je živý, dynamický
organizmus. Na Slovensku funguje systém
prísneho rozdelenia na sprostredkovateľské
služby a poradenstvo. V rámci týchto hlavných
kategórií sa systém člení ďalej. Celý tento
systém ukrýva veľkých hráčov, „mŕtve
duše“ aj úplne neobsadené kategórie.

S

lovenská legislatíva robí z finančného sprostredkovania a finančného poradenstva dva veľmi odlišné
druhy služieb. Je dobre známe, že
finančné poradenstvo aj finančné
sprostredkovanie sa vnútorne delí
na šesť sektorov. Sú nimi:
yy poistenie a zaistenie
yy kapitálový trh
yy prijímanie vkladov
yy poskytovanie úverov
yy doplnkové dôchodkové sporenie
yy starobné dôchodkové sporenie
Agenti a poradcovia musia zvládnuť
odbornú skúšku v každom z týchto
sektorov, v ktorom chcú vykonávať svoju činnosť. NBS má prehľad
o tom, koľko subjektov v ktorom
sektore skúšku zvládlo.
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Dohľad nad trhom finančného
sprostredkovania a finančného poradenstva vykonáva Národná banka
Slovenska (NBS), a práve to je inštitúcia, ktorá má najpresnejšie informácie o stave, v akom sa trh nachádza. Celý systém je však vnútorne
členitý a v hre sú subjekty niekoľkých
typov.
Z údajov NBS k 20. novembru 2017
vyplýva, že postavenie samostatného finančného agenta (SFA) malo
489 právnických osôb a 69 fyzických osôb. Spolu je to 558 subjektov.
Suverénne najatraktívnejším sektorom je pre SFA poistenie a zaistenie.
V tomto sektore pôsobí až 415 SFA,
ktorí sú právnickými osobami a 53
SFA, ktorí majú postavenie fyzickej

osoby. Všetky ostatné sektory, pokiaľ
ide o počet SFA, výrazne zaostávajú.
K rovnakému dátumu NBS evidovala
celkovo 17 783 podriadených finančných agentov (PFA) a 12 267 viazaných
finančných agentov (VFA). V obidvoch
prípadoch bol sektor poistenia a zaistenia opäť najatraktívnejší. Istým spôsobom špecifickou kategóriou je viazaný
investičný agent. NBS týchto subjektov
eviduje 120. Majú uplatnenie v sektore
kapitálového trhu.
Na trhu finančného poradenstva pôsobí omnoho menej hráčov. Právnických
osôb na tomto poli je jedenásť, ako fyzickú osobu NBS neeviduje žiadneho
finančného poradcu. V tomto prípade
je však najzaujímavejšou kategóriou
poskytovanie úverov. Touto činnosťou
sa zaoberá až deväť finančných poradcov. Vo viacerých sektoroch NBS neeviduje žiadneho poradcu.
Z údajov NBS vyplýva, že finančným
sprostredkovaním a finančným poradenstvom sa aktuálne na Slovensku
živí približne 34-tisíc ľudí.
Tisíce zmien v registri ročne
NBS v súvislosti s Registrom finančných agentov a finančných poradcov
Január/Február 2018

Trh finančného sprostredkovania je živý, prináša tisícky zmien ročne · FINANCIE

zaregistrovala v roku 2016 až 6 594
návrhov na zápis, prípadne výmaz.
NBS zamietla 282. Tieto návrhy sa
týkali až 36 202 osôb. Tá istá osoba
však mohla byť zapísaná, zmenená,
prípadne vymazaná viackrát.
K 6. októbru minulého roka to bolo
4 841 návrhov a zamietnutých bolo
183. Návrhy sa týkali až 38 356 osôb.
Podriadení finanční agenti, ktorých
NBS eviduje, pochopiteľne, nie sú
rovnako aktívni. Niektorí agenti v registroch svoju činnosť nevykonávajú,
iní sú naopak mimoriadne aktívni.
Z údajov NBS vyplýva, že v prvom
štvrťroku 2017 bol počet podriadených agentov, ktorí nesprostredkovali ani jednu zmluvu, až 5 359.
NBS však registruje aj takých podriadených finančných agentov, ktorí

v rovnakom období sprostredkovali
viac ako 30 zmlúv. Týchto agentov je
1 427.
Z toho vyplýva, že viacero subjektov
NBS registruje, no sprostredkovateľskú činnosť nevykonávajú. Od roku
2009 NBS celkovo zaregistrovala
134 760 osôb. To je približne 5,8 %
zo všetkých aktívne pracujúcich ľudí.
Každý osemnásty človek sa teda na
Slovensku niekedy živil finančným
sprostredkovaním.
Sektor poistenia a zaistenia
vedie
Údaje za prvý kvartál 2017 ukazujú, že sprostredkovatelia v sektore
poistenia a zaistenia, teda v najrozsiahlejšom sektore, uzavreli stotisíce
zmlúv. Celkovo sprostredkovatelia
uzavreli v sledovanom období podľa

NBS až 468 367 zmlúv. Produktov
životného poistenia sa týkalo 18,08
%, v neživotnom poistení sa podiel
uzavretých zmlúv vyšplhal na 81,90
%. V rámci zaistenia NBS registruje
114 uzavretých zmlúv, čo predstavuje
podiel 0,02 %.
Z týchto údajov je jasné, že najviac
zmlúv dokázali v prvom štvrťroku
2017 uzavrieť sprostredkovatelia
v rámci neživotného poistenia, produkty životného poistenia sú vo výraznej menšine.
Od toho sa odvíja aj počet zrušených
zmlúv. Celkovo v prvom kvartáli
2017 v úvodných troch mesiacoch
roku 2017 klienti zrušili až 78 658
zmlúv. Až 50 312 zrušených zmlúv,
teda 63,96 %, sa týkalo neživotného
poistenia.

Práve poisťovacie služby sú pre agentov na Slovensku najatraktívnejšou oblasťou. Prinášame prehľad najzásadnejších subjektov pôsobiacich v oblasti poistenia.

Čistý obrat poisťovacích agentov
Dátum
závierky
Respect Slovakia, s.r.o.
k 31. 03.
OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
k 31. 12.
Partners Group SK, s.r.o.
k 31. 12.
Fincentrum a s.
k 31. 12.
Finportal, a.s.
k 31. 12.
Insia SK, spol. s r.o.
k 31. 12.
UNIVERSAL maklérsky dom, a. s. k 31. 12.
Aon Benfield Bratislava s.r.o.
k 31. 12.
CONCORDE spol. s r.o.
k 31. 12.
MACULA poisťovacie služby s. r. o. k 31. 12.

2017

2016

41 748 373 44 990 944
36 457 732
28 092 289
17 970 553
11 284 783
9 478 044
9 009 245
6 749 755
5 784 507
5 333 413

2015
43 502 121
37 125 228
24 472 365
18 251 583
6 693 767
7 634 931
7 501 342
5 029 443
5 591 791
4 453 911

2014

2013

40 050 601*
33 373 398 30 876 169
20 433 268 21 955 894
16 082 598 13 372 972*
4 835 668
3 445 963*
5 514 765 6 479 540
6 889 140 4 947 693
4 739 548 4 417 325*
5 050 435 5 789 133*
3 936 009
262 852*

*tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
čistý obrat (udávaný v eurách)
podľa klasifikácie SK NACE: 66220 Činnosť poisťovacích agentov
Zdroj: Register účtovných závierok
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MOŽNOSTI
INVESTOVANIA
V KRATŠOM
ČASOVOM
HORIZONTE
Autor: Marek Šimo

Pri riešení investície by mala byť jednou z prvých
otázok dĺžka investičného horizontu. V závislosti
od dĺžky investovania a vzťahu k riziku je možné
optimálne nastaviť investičné portfólio. Aj
keď je investovanie zvyčajne beh na dlhé trate,
existujú situácie, kedy je investičný horizont
kratší. Môže ísť napríklad o človeka tesne pred
dôchodkovým vekom, alebo o prípad, kedy je
potrebné mať peniaze k dispozícii už za niekoľko
rokov, napríklad kvôli výstavbe nehnuteľnosti.
Výber z viacerých alternatív
Investičný horizont v dĺžke približne do piatich
rokov je považovaný za krátky. Nebolo by vhodné investovať do rizikových produktov, akými sú

42

napríklad akcie alebo rizikové dlhopisy. Prípadný
prudký pokles by sa pravdepodobne nestihol vymazať v takom krátkom čase. Na investovanie počas
krátkeho obdobia môžu slúžiť iné produkty.
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Relatívne rizikové investovanie
sa v krátkom čase nemusí
vyplatiť, prípadné náhle veľké
straty sa totiž nemusia
v krátkom čase zmazať.

ETF fondy
Kým podielové fondy sú vhodné aj na jednorazové
aj na pravidelné investovanie, ETF fondy sú zvyčajne vhodné pri vyšších investíciách v kratších
intervaloch. Je to z dôvodu vyšších transakčných
poplatkov pri nákupe. ETF fondy sú v ponuke
mnohých brokerov. Pri investovaní v horizonte pár
rokov je opäť vhodné vybrať si niektorý z bezpečných nástrojov.

Dlhopisové podielové fondy
Štandardne platí, že kto nemá rád riziko a chce
ochrániť hodnotu peňazí pred infláciou, mal by investovať do bezpečných dlhopisov (štátne dlhopisy
a dlhopisy veľkých korporácií). Ideálnym nástrojom
ako investovať do dlhopisov je investovanie prostredníctvom podielového fondu. V podielovom
fonde je alokovaných veľký počet dlhopisov rôznych
emitentov, čím sa výrazne znižuje riziko. Okrem
toho, investovanie do podielových fondov nie je drahé a dá sa investovať aj pri veľmi nízkych sumách.

Pri nákupe sa zvyčajne platí poplatok za nákup,
pričom žiadne ďalšie priebežné poplatky v tomto
prípade už nehrozia. Rast ceny podkladového aktíva tak celý plynie investorovi. Práve z dôvodu poplatkov pri každom nákupe nie sú ETF fondy vhodné na pravidelné investovanie nízkych súm.

Foto: Shutterstock

Pri investovaní do dlhopisových podielových fondov je dobré mať na pamäti niekoľko okolností:
yy pri výbere fondu je potrebné zvažovať výšku
priebežného poplatku
yy vstupný poplatok pri investovaní je potrebné zahrnúť do kalkulácie celkovej výnosnosti
yy minulé zisky nie sú zárukou budúcich výnosov

Stavebné sporenie
Aj keď pri stavebnom sporení nejde v pravom slova zmysle o investovanie, pri uložení peňazí na
pár rokov, aj to je jedna z možností zhodnotenia
prostriedkov. Stavebné sporenie je produkt, ktorý môže byť pri správnom nastavení výhodný.
Kombinácia akciového poplatku, maximálnej štátnej prémie a minimálneho rizika môže priniesť zaujímavý výsledok.
Nevýhodou pri stavebnom sporení je viazanie peňazí na účte. Bez dokladovania účelu je možné peniaze vybrať až po šiestich rokoch. Po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať účel použitia. Na druhej
strane, po nasporení určitej sumy je možné získať
výhodný stavebný úver.
Ostatné sporiace produkty
Pri investovaní na niekoľko rokov je naozaj mimoriadne dôležité nájsť produkty s nízkym rizikom
straty. Občas sa na trhu objaví zaujímavá investičná ponuka s garantovaným výnosom. Pri takýchto
ponukách treba byť opatrný. Vždy je potrebné poriadne čítať zmluvu a započítať do potenciálneho
výnosu všetky poplatky. Až po očistení výnosu od
poplatkov je možné určiť výhodnosť, prípadne nevýhodnosť investície.
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BEZHOTOVOSTNÝ
STYK NAPREDUJE,
MINCE A BANKOVKY
SÚ VŠAK STÁLE
POPULÁRNE
Autor: Ján Beracka

„Doba cashu na Slovensku končí,“ vyhlásil
koncom minulého roka podpredseda
vlády pre investície a informatizáciu Peter
Pellegrini. Slovensko sa skutočne posúva
čoraz viac smerom k bezhotovostným
platbám, hotovosť je však stále obľúbená
na Slovensku aj v celej eurozóne.

V

o všeobecnosti platí, že Slováci sa nových technológií neboja, preto sa s rozvojom technológií
u nás udomácnili aj bezhotovostné platby, či už
kartou, alebo cez internet. Osobitnou kategóriou
sú v súčasnosti bezkontaktné platby, tie sú medzi
slovenskými spotrebiteľmi rovnako veľmi obľúbené. Pre banky sa vydávanie kariet s technológiou bezkontaktných platieb stalo už štandardom.
Podľa Pellegriniho 82 % kariet, ktoré slovenské
banky vydali, umožňujú bezkontaktné platby a až
38 % platieb kartou sa v roku 2016 uskutočnilo
bezkontaktne.
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Ústup hotovosti je prirodzeným javom, ktorý chce
slovenská vláda podporovať. Už v súčasnosti platia obmedzenia spojené s hotovostným stykom.
Pre transakcie medzi spoločnosťami je strop pre
hotovostné platby určený na úrovni päťtisíc eur,
pre transakcie medzi občanmi platí hranica vo
výške pätnásťtisíc eur. „Slovenská republika prijala zákon, ktorým obmedzila používanie hotovostných platieb v reálnom živote. „Myslím, že príde
čas, a nepotrvá to až tak dlho, keď opäť otvoríme diskusiu o znižovaní tejto hranice,“ vyhlásil
Pellegrini.
Január/Február 2018
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Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá takýto strop
má v legislatíve. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu MF SR, upozornil,
že podobné opatrenie funguje v pätnástke krajín.

Foto: Shutterstock

Spotrebitelia platia v hotovosti veľa
Na Slovensku je v súčasnosti približne 40 % platieb
bezhotovostných. Údaje Európskej centrálnej banky (ECB) však ukazujú, že spotrebitelia v eurozóne
majú hotovostné transakcie stále radi. V roku 2016
zákazníci urobili v hotovosti, kartou alebo inak,
napríklad prostredníctvom šekov, až zhruba 163
miliárd transakcií. Z celkového počtu platieb za tovary v eurozóne bolo podľa údajov ECB až približne 129 miliárd v hotovosti. Kartou sa uskutočnilo
okolo 30 miliárd transakcií.
Kartou však spotrebitelia platia vyššie sumy,
rozdiel medzi súhrnnou sumou zaplatenou v hotovosti a kartou nie je taký výrazný. Kým v hotovosti
spotrebitelia v eurozóne v roku 2016 súhrnne zaplatili 1,653 bilióna eur, kartou to bolo 1,110 bilióna eur. Priemerná hodnota platby v hotovosti bola
v roku 2016 12,8 eura, priemerná platba kartou sa
vyšplhala na sumu 36,9 eura.
Priemerná hodnota platby kartou u obchodníka však na Slovensku bola 16,04 eura, teda hlboko
pod priemerom eurozóny. Slovensko malo v roku
2016 v rámci eurozóny tretiu najnižšiu sumu, menej kartou u obchodníka v priemere zaplatili len
v Estónsku a Lotyšsku. Na druhej strane najvyššiu
priemernú sumu zaplatenú kartou u obchodníka
mali spotrebitelia v Luxembursku, tak sa hodnota
priemernej transakcie vyšplhala na 70,78 eura.

82 % platobných kariet
vydaných na Slovensku
umožňuje bezkontaktné platby.

Tieto údaje však nezahŕňajú predaj cez internet.
V roku 2016 sa pritom objem tohto druhu platieb
odhaduje na 144 miliárd eur. ECB však nemala
k dispozícii údaje z Nemecka.
Z údajov ECB vyplýva, že v roku 2016 bolo
Holandsko jedinou krajinou, v ktorej občania
urobili denne v priemere viac transakcií kartou
ako v hotovosti. Kým v hotovosti uskutočnili
Holanďania v priemere 0,6 platby v hotovosti denne, kartou to bolo až 0,8 platby. Slováci podľa ECB
urobili v roku 2016 v priemere 1,3 platby v hotovosti denne, kartou uskutočnili 0,3 platby. Priemer
eurozóny v roku 2016 bol 1,2 hotovostnej platby
denne a 0,3 platby kartou za deň.
Slováci majú v priemere v peňaženke 53 eur.
Priemer eurozóny je 63 eur. Dvíhali ho najmä
spotrebitelia v Nemecku a v Luxembursku. Tí
v roku 2016 v priemere nosili v peňaženke 103
eur, respektíve 102 eur. Na druhej strane spotrebitelia z Portugalska mali v sledovanom období pri sebe hotovosť v priemernej výške 29 eur.
Menej ako Slováci nosili napríklad spotrebitelia
z Holandska, ktorí mali pri sebe hotovosť v priemernej výške 44 eur.
K roz vo j u b ez ho tovo s t ných pl at ieb n a
Slovensku prispieva aj to, že na slovenskom území
sa neuplatňujú poplatky za platbu kartou, takzvaný surcharging. „Ministerstvo financií neuplatňuje,
neuplatňovalo a ani nebude uplatňovať túto možnosť,“ upozornil Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu MF SR.
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SUSANNE HANNESTADOVÁ:
SR MÁ DOBRÝ POSTOJ
K BEZHOTOVOSTNÉMU STYKU,
NO STÁLE ZAOSTÁVA
Autor: Ján Beracka
Foto: Deň bez hotovosti

Škandinávske krajiny sú dlhodobo lídrami
v oblasti finančných technológií a bezhotovostných
platieb. Hotovosť hrá v severských krajinách
len okrajovú úlohu. O tom, kedy sa do podobnej
situácie dostane aj Slovensko, hovorí v rozhovore
pre Financial Report Susanne Hannestadová,
odborníčka na bezhotovostné platby z Nórska.

Čo je kľúčom k úspechu bezkontaktných platieb v severoeurópskych krajinách? Čo robí
Nórsko lepšie ako ostatní?
Myslím, že sme mali určitým spôsobom spoločný
projekt, vznikla organizácia Nets, ktorá spája jednotlivé subjekty do siete, v rámci ktorej fungujú
digitálne platby. Banky boli hnacím motorom, komunikovali s obchodníkmi a držiteľmi kariet. Hoci
si banky konkurujú, tu sa vytvoril spoločný projekt,
ktorý banky tvorili simultánne.
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Ako dlho to trvalo?
To je dobrá otázka, ťažko povedať. Na jednej strane potrebujete mať základnú technológiu, ktorá bude dobre
fungovať, teda kartu a terminály. Druhým krokom je
fáza vzdelávania, v ktorej je potrebné vzdelávať zákazníkov a aj obchodníkov. Ukazuje sa, že zákazníkov
presvedčíte ľahšie, rýchlejšie sa adaptujú. Obchodníci
sú jednoducho príliš zaneprázdnení tým, aby predali
svoje produkty. Špeciálnou kategóriou, ktorá sa ťažko
prispôsobuje, sú malé a stredné podniky.
Január/Február 2018
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Jedna z ciest pre malé a stredné podniky môže byť,
že dostanú výhodnejšie ceny, prípadne vzniknú
balíky služieb. Potom aj tento segment postupne
akceptuje celý systém.
Aké problémy ostávajú v Nórsku zatiaľ
nevyriešené?
Doposiaľ nevyriešenou oblasťou zostávajú nové
produkty, elektronické peňaženky. Na trh ich prichádza veľa, z pohľadu klienta to môže byť rušivé,
pretože ja ako zákazník zo svojho pohľadu nepotrebujem viac ako jednu. Spektrum ponúkaných
elektronických peňaženiek je pritom veľké.

Predpokladám, že tento veľký počet peňaženiek nie je zjednotený do jedného fungujúceho systému...
Presne tak. Nakoniec sa celý systém skonsoliduje,
je to proces, ktorý v tejto chvíli prebieha v škandinávskych krajinách. Pred rokom či dvoma existovalo päť alebo šesť rôznych peňaženiek, teraz sa ich
počet znížil na približne dve. Myslím, že smerujeme k tomu, že zostane len jedna.
Ďalším problémom je, že prichádzajú systémy ako
Apple pay, Samsung pay a Alipay, ktoré sa stávajú vo veľkej miere globálne. My, región severských
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krajín, chceme, samozrejme, vyčnievať, takže musíme veľké prostriedky investovať do tohto biznisu,
napríklad do marketingu. Je to nevyhnutné, aby
sme boli konkurencieschopní a možno zabezpečili,
že škandinávske riešenie sa stane celosvetovým.
Považujete teda napríklad príchod Apple pay
za narušenie fungujúceho systému na severe
Európy?
Áno, je to narušenie. Je dobré sa na to pozrieť ako
na otázku výberu stratégie. Možno by bolo dobré
spolupracovať a zaviesť do vlastného systému to,
čo majú v USA či v Číne. Myslím, že to platí pre
celú Európu.
Deje sa toto aj s nórskym systémom? Vyváža
Nórsko svoje know-how?
Nórsko vyváža svoje poznatky čoraz viac a viac.
Sme totiž dobre známi svojou technológiou, sme
známi svojimi inováciami a v náš prospech hrá
aj veľká dôvera. Iné krajiny rady nakupujú zo
Škandinávie, pretože máme otvorený a transparentný systém. Povedala by som, že pôsobíme dobre. Všetky krajiny Škandinávii veria.
Ktoré svetové regióny sú všeobecne v oblasti
fintech podľa vás veľmi dobré?
Singapur je dobrý, mne sa veľmi páči Londýn.
Veľmi dobrý je Šanghaj, tam sa robí veľa v tejto oblasti. Tiež by som mohla spomenúť New York, hoci
USA ako celok v oblasti fintech zaostávajú.
O tomto som vás už počul v minulosti hovoriť.
Je to skutočne tak, zaostávajú USA?
Kalifornia je výnimočne skvelá, ale ak dáte preč
tento štát, je to skutočne tak. USA ako celok sa
rozvíjajú v oblasti platieb pomaly. Američania ešte
stále vo veľkej miere používajú hotovosť a šeky, nevyužívajú až tak veľmi karty, takže zaostávajú.
To znie prekvapivo, čo za tým podľa vás je?
Aký je dôvod?
Do veľkej miery za to môže deregulácia, teda rôznorodé prostredie. Každý štát má vlastné regulačné
prostredie pre banky. USA sa vyznačujú akousi stálosťou prostredia, v tejto oblasti sa do konkrétnej
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Môže trvať päť rokov,
kým sa Slovensko
dostane v oblasti
bezhotovostných platieb
na úroveň Nórska.

technológie neinvestuje, kým sa nestane úplným
základom. USA skutočne nepatria k najlepším
z najlepších. Kanada je lepšia, Brazília je lepšia.
Brazília?
Brazília je dobrá. Je to veľká krajina, robia v tejto oblasti veľa. Platí to predovšetkým pre väčšie mestá, napríklad Rio de Janeiro, Sao Paulo či
Brazília. Táto krajina má celkom dobré bankovníctvo a predovšetkým platobný systém.
Samozrejme, všetci počúvame o korupcii, ktorá
tam vládne, a to krajinu brzdí. Hoci je v krajine veľa
sivých či čiernych peňazí, Brazília je zároveň veľmi
dobrá, pokiaľ ide o platobný systém. Podobný prípad ako Brazília je Španielsko, ktoré má tiež veľmi
dobrý platobný systém, no aj táto krajina tiež čelí
vlastným výzvam.
Menujete mnoho krajín, Slovensko medzi
nimi nie je. Zdá sa, že zaostáva...
Zaostáva, no máte správny prístup k veci a na
Slovensku badať otvorenosť, určité povedomie.
Január/Február 2018
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Slovensko je malá krajina, ako Nórsko, môžete si
veľa zobrať. Potrebujete, samozrejme, do procesu
zapojiť všetky strany, vládu, banky, obchodníkov,
platobnú schému. Potrebujete určitú kolektívnu
silu na to, aby ste dokázali povedať, že hotovosť
je drahá a treba sa posunúť inam. Úlohou médií
je podľa mňa prinášať pozitívne príbehy, aby sa to
dalo uskutočniť.
V situácii, v akej sme dnes, čo by mala malá
krajina ako Slovensko urobiť ako prvé, aby sa
posunula k úplne bezkontaktným platbám?
Kľúčová je infraštruktúra. Dôležité je, aby v celom
procese zohrali svoju úlohu všetky zúčastnené strany a aby sa odstraňovali bariéry... Kľúčové je odstraňovanie prekážok.
Ako dlho potrvá, kým sa Slovensko v oblasti
bezkontaktných platieb dostane na úroveň
Nórska?
Môžete veľmi zrýchliť, dôležité je nastavenie mysle,
aby všetci chápali, že je to dôležité. Zároveň musí
existovať vládna podpora. Môže to trvať dva, tri,
štyri až päť rokov. Dôležitá je však spolupráca, pretože ide o vytvorenie infraštruktúry.
Predpokladám, že Nórsko v skvalitňovaní
služieb neprestane a nebude nečinne čakať,
kým ho ostatní dobehnú. Aké najbližšie kroky
Nórsko čakajú?
Nórsko momentálne stojí na prahu rozvoja fintech
trhu. Už dnes existuje množstvo malých spoločností, pôsobiacich v tejto oblasti. Tieto inovácie
môžeme potom exportovať, čo bude mať pozitívne
dôsledky. Množstvo nórskych firiem sa môže stať

globálnymi hráčmi. Finančné služby a fintech sú už
zo svojej podstaty globálnym podnikaním.
Povedzme, že nórske spoločnosti uspejú.
Fintech nie je iba o platbách, aké ďalšie oblasti sa budú rozvíjať?
Nórske spoločnosti majú dobrú štartovaciu pozíciu,
ktorú získali vďaka prevládajúcej dôvere. Rozvíjať
sa môžu služby každodenného bankovníctva, poistenie, riadenie aktív, úverovanie.
Čo z toho vyzerá najsľubnejšie?
Myslím si, že poistenie. Toto odvetvie doposiaľ
zaostávalo. Banky preskákali veľa vzhľadom na
finančnú krízu, potom prišlo množstvo regulačných opatrení a objavili sa aj fintech spoločnosti. Poisťovníctvo zaostávalo, stále v tejto oblasti
existuje veľký priestor. Je toho veľa, čo poisťovne
môžu urobiť. Evolúcia v poisťovníctve v porovnaní
s bankami zaostáva možno o päť rokov. Poisťovne
sa čoraz viac stávajú objektom záujmu fintech spoločností, vidím tam veľký potenciál.
Aké sú najhmatateľnejšie zmeny, ktoré by
v poisťovníctve mohli nastať?
Zvýšiť by sa mohla flexibilita, klienti budú platiť za
tie služby, ktoré budú využívať, flexibilná bude aj
doba poistenia. Rozhodujúce budú potreby klienta. Ak si prenajmem vozidlo na tri mesiace, platiť
poistku budem iba v tomto období, nie celý rok.
Ak si kúpim auto, ktoré budem používať iba v lete,
nebudem platiť poistenie aj v zimných mesiacoch.
Poistenie sa napríklad bude dať vybaviť priamo
u predajcu vozidla, ten sa stane agentom, ktorý ponúkne poistný produkt.

Susanne Hannestadová
Pohybuje sa v bankovom svete už viac

vyvíjajú prelomové platobné technológie.

ako 25 rokov a založila spoločnosť Fintech

Zároveň pôsobí v predstavenstve spoloč-

Mundi v nórskom Osle. Spoločnosť pomá-

nosti Nordax Bank AB a vo vedení spoloč-

ha nielen startupom, ale aj väčším firmám

ností Payr, Vio Media a Førstehjelperen AS.

v oblasti fintech. Spoločnosť Fintech Mun-

V Bratislave vystúpila v rámci konferencie

di slúži ako akcelerátor startupov, ktoré

Ďeň bez hotovosti.
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VÝVOJ CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ
NIE JE RIZIKOVÝ,
PROBLÉM JE NA STRANE ÚVEROV
Autor: Ján Beracka

Vývoj cien nehnuteľností bol v treťom kvartáli
nejednoznačný. V celoslovenskom meradle sa
agregovaná cena bývania zvýšila, no rast sa
v medziročnom aj medzikvartálnom porovnaní
spomalil. V podobnom duchu by sa mohli niesť
aj ďalšie mesiace.
Zmiernenie rastu cien,
v Bratislave pokles
Z údajov Národnej banky Slovenska
(NBS) vyplýva, že v treťom štvrťroku 2017 vzrástla priemerná cena
bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 9 eur/m 2 na
hodnotu 1 378 eur/m2, čo znamená
medzikvartálny rast o 0,7 % a medziročný rast o 6,4 %. „Ide o spomalenie
rastu, ktoré je výsledkom zníženia
priemernej ceny domov aj pomalšieho rastu priemernej ceny bytov.
Aktuálne sa rast priemernej ceny
bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom spomalil vo väčšine
slovenských krajov a v Bratislavskom
kraji došlo po dvoch rokoch dokonca
k jej zníženiu,“ uvádza NBS.
Práve preto je súčasný trend na
trhu nejednoznačný. „Rast už prestal
byť synonymom vývoja cien nehnuteľností tak, ako to bolo v prvej polovici tohto roku. Ak sa však pozrieme
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na ceny v krajských mestách, tie úplne nekopírujú celoslovenský trend.
Niekde môžu klesať, inde stúpať,
a to i výraznejšie,“ vysvetlil Vladimír
Kubrický, analytik Realitnej únie SR.
V Bratislavskom kraji sa priemerná cena nehnuteľností na bývanie
znížila na 1 901 eur/m2 z hodnoty
1 904 eur/m 2 v druhom štvrťroku
tohto roka. Vzhľadom na významné postavenie Bratislavského kraja
v rámci Slovenska ide o pomerne
dôležitý údaj. „Aktuálny vývoj cien
bývania v Bratislavskom kraji by mohol byť určitým signálom pre možný
trend vývoja cien bývania aj v ďalších
slovenských regiónoch v nasledujúcich štvrťrokoch,“ hovorí NBS.
Význam Bratislavského kraja
ilustruje aj situácia na trhu s bytmi.
Až takmer dve tretiny ponúkaných
bytov, spomedzi všetkých krajských
miest, je v Bratislave. „Najväčšia
ponuka bytov spomedzi krajských

miest Slovenska je v Bratislave.
Tvorí až 62 %. Na druhom mieste sú
Košice s 13 %. Podiel ostatných krajských miest sa pohybuje v rozmedzí
od 3 % do 6 %,“ informuje Realitná
únia Slovenskej republiky.
Ceny nehnuteľností ďaleko
od maxím
Napriek tomu, že sa neustále objavujú obavy z vývoja cien nehnuteľností, tie sú v súčasnosti ďaleko od
maxím, ktoré sa na trhu objavili pred
vyše deviatimi rokmi. „V súčasnosti
ešte ani v jednom slovenskom kraji
neprekročila priemerná cena bývania maximálnu hodnotu z polovice
roku 2008. Najbližšie k historickému
maximu je aktuálne priemerná cena
bývania v Bratislavskom kraji (zhruba 6 % pod historicky maximálnou
hodnotou), kým na opačnom póle je
Prešovský kraj, ktorému chýba k dosiahnutiu historického maxima ešte
takmer 24 %,“ informuje NBS.
Z kompozitného indexu na hodnotenie vývoja ceny bývania, ktorý
zostavuje NBS, vyplýva, že trh sa
nachádza pod rizikovým pásmom
a v súčasnosti sa realitná bublina
nenafukuje.
V roku 2018 by mohli ceny nehnuteľností podľa Kubrického skôr
klesať ako rásť. „Takáto zmena
Január/Február 2018
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trendu v cenách bytov by bola zároveň hrozbou pre developerov. Je
možné očakávať, že v najbližších mesiacoch ich bude motivovať zvýšená
snaha predať nové nehnuteľnosti
ešte za súčasné ceny,“ dodal.
Výrazné zadlžovanie
Hoci vývoj cien nehnuteľností nie
je v súčasnosti rizikový, NBS bije na
poplach v oblasti úverov. Vysoká zadlženosť domácností znamená vyššiu citlivosť domácností na možný
negatívny ekonomický vývoj. Vklady
domácností rastú v súčasnosti na
Slovensku pomalšie ako objem dlhodobých úverov.
V podstate to znamená, že ak sa
domácnosti dostanú do problémov
so splácaním teraz, môže to znamenať vážny problém. V súčasnosti si
klienti berú veľké množstvo úverov
na bývanie s maximálnou dobou
splatnosti za relatívne výhodných

podmienok. Ak sa klient ocitne v núdzi, banky príliš nemajú priestor na
to, aby klientovi podmienky úveru uvoľnili. Šokom, ktor ý môže
problémy vyvolať, je napríklad pokles príjmu domácnosti, či strata
zamestnania.
Rast objemu poskytnutých úverov na bývanie potvrdzujú aj konkrétne údaje. Od začiatku tohto roka
sa objem poskytnutých úverov na
bývanie neustále zvyšuje. V januári
2017 sa objem poskytnutých úverov
na bývanie súhrnne pohyboval tesne nad úrovňou 22 miliárd eur. K 31.
októbru toho istého roku to už bolo
takmer 24,3 miliardy eur.
NBS sa, samozrejme, snaží vyvažovať hroziace nerovnováhy na trhu.
Banky a obyvateľov tlačí smerom
k zodpovednému úverovaniu a zároveň sa pokúša posilniť odolnosť
bankového sektora. Práve k zvýšeniu
odolnosti má prispieť proticyklický

vankúš, ktorý je aktuálne na úrovni
1,25 %. Banky teda musia odkladať
1,25 % z výšky svojho kapitálu ako
rezervu. Tou budú môcť kryť prípadné straty. Výška vankúša sa zvyšovala v júli 2017 z predchádzajúcej
úrovne 0,5 %. NBS však nevylučuje,
že v prípade potreby sa bude vankúš
navyšovať.
NBS v snahe o zabezpečenie
zodpovedného úverovania vydala viacero štandardov pre úvery na
bývanie, ktoré sú platné od januára
2017. V rámci týchto štandardov platia obmedzenia pre ukazovateľ LTV,
teda pre pomer výšky úveru a ceny
nehnuteľnosti. Banky taktiež musia
testovať schopnosť klienta splácať
úver v prípade rastu úrokovej sadzby.
Banky musia prihliadať aj na to, či
sú potenciálni klienti schopní tvoriť
rezervy. Od januára 2018 budú platiť
podobné štandardy aj pre spotrebiteľské úvery.
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IVAN MIKLOŠ:
REALITNÁ BUBLINA SKÔR
ČI NESKÔR PRASKNE.
JE VEĽA SIGNÁLOV,
ŽE SA NAFUKUJE
Autor: Ivana Michalová

Podobne, ako za čias poslednej veľkej globálnej
ekonomickej krízy, aj dnes máme priaznivé
ekonomické prostredie, slovenskí obyvatelia sú
však čoraz viac zadlžení. O realitnej bubline aj
o zadlženosti slovenských domácností hovorí pre
magazín Financial Report Ivan Mikloš, bývalý minister
financií Slovenskej republiky a súčasný šéf poradcov
ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

V

roku 2008 Národná banka Slovenska
(NBS) informovala, že budeme mať pozitívne ekonomické prostredie a že sa budeme vyvíjať správnym smerom, ale nakoniec sa tak nestalo a kríza z USA prepukla
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aj v Európe. Nie je momentálna situácia na
Slovensku podobná? Aj dnes máme pozitívne ekonomické prostredie a silnú ekonomiku, ale podobná situácia bola aj v roku
2008...

Január/Február 2018
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Samozrejme, nie som
veštec, aby som vedel, či
je dnešná situácia taká
istá, či vypukne kríza, či
bublina praskne. Čo sa
dá povedať takmer s istotou, je, že sa cyklus neustále opakuje. Výskumy
dokonca ukazujú, že od
začiatku 19. storočia
zhruba každých 18 rokov
dôjde k realitnej kríze
a ku kríze ekonomickej.
A dnes je veľa signálov,
že sa bublina nafukuje a,
samozrejme, nielen na
Slovensku. Trh ako taký
je globalizovaný, prepojený, takže ceny domov
a bytov rastú. Rastú tiež
akcie, rastú obligácie,
rastú alternatívne meny,
kryptomeny. Jednoducho
rastú všetky aktíva, lebo
je prebytok lacných peňazí, pre ktoré nie je iné
reálne využitie v ekonomike. A keďže ekonomický rast nie je dostatočný, investície tiež nie sú
dostatočne vysoké. Takže
áno, dá sa s istotou povedať, že sa realitná bublina
nafukuje.
No netvrdil by som, že
sme v tej istej situácii.
Globálna realitná kríza sa začala už v roku 2006,
keď sa v Amerike zastavil rast cien nehnuteľností
a trvalo to približne dva roky, kým sa to prelialo do
svetovej finančnej krízy v roku 2008 a následne do
globálnej ekonomickej krízy v roku 2009, keď sme
aj na Slovensku zaznamenali pokles HDP zhruba
o päť percent. Ale situácia nie je, samozrejme, úplne rovnaká, pretože sa prijali mnohé opatrenia na

Foto: osobný archív Ivana Mikloša

to, aby sa efektívnejšie regulovali finančné deriváty,
aby sa sprísnili ratingy, aby nedochádzalo k takej
miere toxických aktív a ich rozšíreniu. Banky posilnili svoju kapitálovú primeranosť a sprísnila sa
tiež regulácia. Dá sa povedať, že sú tu mnohé znaky
toho, že sa realitná bublina nafukuje. Skôr či neskôr praskne, určujúce je, kedy to bude. Ak by platilo pravidlo o osemnástich rokoch a zatiaľ posledná
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kríza sa začala v roku 2006, tak ďalšia vychádza až
na rok 2024.
Podľa vašich slov sa realitná bublina nafukuje, no práve NBS tvrdí opak. S tým
je spojený aj pokles cien nehnuteľnos tí v Bratislave. Čo to podľa vás spôsobilo? Mohol by sa z poklesu stať aj dlhodobý
trend?
Je to ťažké posudzovať, pretože realitný trh nie je
úplne jednotný. Napríklad keď sa robia výskumy
v USA, tak niektoré lokality vzrastú omnoho rýchlejšie ako iné. Bratislava je v rámci Slovenska veľmi
špecifická tak, ako Londýn, kde realitná kríza vôbec nebola a k poklesu cien vôbec nedošlo. Naopak,
ceny v Londýne rástli. Takže dopyt po priestoroch,
po bývaní, aj po administratívnych priestoroch
v Londýne je z celého sveta a je stále veľký. Čiže celkový trend v poklese cien ukážu až ďalšie výskumy
a dáta.
V súčasnosti si veľa obyvateľov berie rôzne
hypotekárne úvery. Veľké množstvo z nich
má podľa NBS úvery hraničné, teda s relatívne vysokou hodnotou LTV, či s relatívne

Výskumy ukazujú,
že od začiatku 19. storočia
zhruba každých
osemnásť rokov dôjde
k realitnej kríze
a k ekonomickej kríze.
Ďalšia kríza vychádza
približne na rok 2024.

Zatiaľ nepredpokladám
zastavenie rastu cien
nehnuteľností, iba
spomalenie tempa.

nízkou rezervou. Práve títo klienti sú citlivejší na možný negatívny vývoj. Čo by
podľa vás mohlo spôsobiť negatívny šok
v ekonomike?
Určite by to bolo spôsobené tou časťou klientov,
ktorí investovali najmä do bývania. Dnes je jedným z príznakov realitnej bubliny, a je ich viac,
napríklad to, že ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie ako mzdy. Iný príznak je ten, že si ľudia kupujú nehnuteľnosti nielen na bývanie, ale aj na
investovanie a prenajímanie. Ďalším príznakom
je, že si klienti berú hypotéky a poprípade aj spotrebiteľské úvery na bývanie. Ľudia, ktorí nemajú
dostatočné finančné rezervy v prípade, že dôjde
k poklesu cien a k recesii, s čím je spojené zvýšenie úrokových sadzieb, sa dostanú do problémov
a nebudú vedieť svoju pôžičku splácať. Táto situácia nastala aj v roku 2006 a aj preto NBS pristúpila k tomu, že sa zrušili stopercentné hypotéky
a pribudlo nejaké čiastočné krytie. Napriek tomu
tu však riziko zjavne je. Nakoniec to súvisí s celkovým nárastom insolventnosti alebo tiež zadlženia
domácností.
Čo spôsobuje, že sa domácnosti tak zadlžujú?
Zadlženosť domácností spôsobuje výskyt lacných peňazí. Ľudia nevedia zhodnocovať svoje peniaze ako

56

Január/Február 2018

Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje · LÍDRI

V súčasnosti rastú všetky
aktíva, lebo je prebytok lacných
peňazí, ktoré nemajú iné reálne
uplatnenie v ekonomike.

úspory, pretože úroky sú nulové alebo blízke nule.
Kým ceny nehnuteľností rastú, tak sa snažia zhodnotiť svoje peniaze tým, že investujú do bývania ako do
nástroja zhodnocovania svojich úspor. Neskôr tú nehnuteľnosť prenajmú, poprípade ju predajú za vyššiu
cenu. Pri náraste cien a pri nedostatku nehnuteľností
je to, samozrejme, fajn, funguje to. Ak by však došlo
k prasknutiu realitnej bubliny, nastáva problém.

Dali by sa z vášho pohľadu urobiť pomocou legislatívy nejaké opatrenia v rámci štátu, zákona či NBS?
Zrejme by najdôležitejším krokom bolo, aby nedochádzalo k zachraňovaniu subjektov, ktoré sa do
nepríjemností dostanú, a to už či sa to týka štátu, bánk, alebo jednotlivcov. Ekonómovia tomu
hovoria tvrdé rozpočtové obmedzenia. Musí byť
jasné, že ak niekto riskuje, tak môže pri dobrých
podmienkach profitovať, ale keď sa podmienky
zmenia, tak na to doplatí. Dôležité je, aby existovali tieto tvrdé rozpočtové obmedzenia. Aby sa
nedalo spoliehať len na to, že kým sa darí, beriem
zisky a keď sa nedarí, tak niekto iný bude prípadné straty kryť.
Čo podľa vás prinesie? Budú ceny nehnuteľností rásť alebo klesať?
Zatiaľ by som nepredpokladal zastavenie cien,
možno iba spomalenie. Neviem, v ktorej fáze cyklu
sa nachádzame, lebo to nie je oblasť, ktorej by som
sa nejako špeciálne venoval, ale je zjavné, že sa nachádzame minimálne v období expanzie a možno
až v období prehriatia. Je ťažké povedať, či sa ceny
zastavia, mám pocit, že nie, ale to je len môj subjektívny pocit.

Ivan Mikloš
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Vyštudoval Národohospodársku fakultu
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LEGISLATÍVNE ZMENY
BOLI STREDOBODOM
POZORNOSTI REDAKČNEJ RADY
Autor: Ján Beracka
Foto: Tomáš Gríger

Aktuálne legislatívne zmeny sa stali ústrednou
témou vôbec prvej redakčnej rady magazínu
Financial Report. Stretnutie zástupcov
redakcie a expertov z oblasti bankovníctva,
poisťovníctva a finančného sprostredkovania
sa konalo v decembri minulého roku
v Bratislave na domácej pôde redakcie.

N

osnou témou redakčnej rady
sa stali aktuálne aj pripravované legislatívne zmeny v oblasti
finančného sprostredkovania. Už
koncom februára sa stane účinnou
novela zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve, ktorá znamená transpozíciu európskej smernice o distribúcii poistenia (IDD) do slovenskej
legislatívy.
Cieľom IDD smernice je zjednotiť pravidlá pre distribučné kanály a cieľom je aj zvýšenie ochrany
spotrebiteľa. Výrazne sa teda mení
napríklad informačná povinnosť vo
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vzťahu ku klientovi a tiež prístup
k nemu. Najaktívnejšími diskutérmi
v tomto prípade boli na redakčnej
rade pán Martin Lancz, predseda
predstavenstva Asociácie finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), a pán Štefan Velčický
z Národnej banky Slovenska (NBS).
Svojimi postrehmi prispeli aj ďalší
pozvaní hostia.
Počas diskusie otvorene zazneli
výhrady smerom k tomu, akým spôsobom sa celý legislatívny proces okolo
novely odvíjal. Viacerí prítomní experti vyjadrili názor, že odborná verejnosť
zostala v tomto prípade nevypočutá.
Panuje teda značná nespokojnosť so
spôsobom, akým prebiehala diskusia
k novele zákona. Prijatá úprava sa tak
do určitej miery dá hodnotiť ako nevyužitá príležitosť posunúť podmienky
na trhu finančného sprostredkovania
výraznejšie dopredu. Viac o aktuálnych
legislatívnych zmenách sa dozviete na
stránkach aktuálneho vydania magazínu Financial Report.
Zaujímavá diskusia sa rozprúdila aj
v druhej časti redakčnej rady, ktorá sa
týkala nariadenia GDPR. Táto nadnárodná norma z dielne EÚ úplne mení
prístup k ochrane osobných údajov.
Nariadenie sa stane účinné koncom
mája a týka sa prakticky každej firmy.
To, že ide o mimoriadne komplikovanú oblasť ukázala aj diskusia, ktorá
počas redakčnej rady vznikla. GDPR
vyžaduje dobrú orientácia v problematike a citlivú analýzu situácie už pri
rozhodovaní o tom, či konkrétny údaj
je osobný, alebo nie. To, čo v jednom
prípade osobný údaj je, v inej situácii
osobným údajom byť nemusí.
Viac o nariadení GDPR sa dočítate v rámci Seriálu GDPR, ktorý je
už stálou súčasťou každého vydania
magazínu Financial Report.
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KRITICKÉ CHOROBY
SÚ NA VZOSTUPE.
REAGUJÚ NA TO
AJ POISTENIA
Autor: Marek Mittaš

Čoraz viac Slovákov čelí kritickým ochoreniam.
Úraz už nie je tým najvýznamnejším ohrozením
zdravia. Na to reagujú aj poisťovne.

Kritické choroby útočia častejšie
Choroby obehovej sústavy majú na Slovensku na
svedomí 51-tisíc úmrtí ročne a druhou najčastejšou príčinou smrti Slovákov sú zhubné nádory.
Prevláda rakovina žalúdka, hrtana či karcinóm prsníka. Ročne podľa údajov Národného onkologického ústavu pribudne na Slovensku 30-tisíc prípadov
nádorových ochorení, ktoré sú čoraz častejšie diagnostikované u mladých ľudí.
Na druhej strane s rastom výskytu rastie aj počet
úspešne vyliečených pacientov. Napríklad pri typoch rakoviny prsníka, kože či krčka maternice
je úspešnosť vyliečenia 90 až 94 percent. Napriek
tomu je takéto ochorenie výrazným zásahom
60

nielen do psychiky a života, ale aj do rozpočtu. Pri
vysokej miere zadlženosti slovenských domácností je strata príjmu spôsobená chorobou a stresom,
ktorý psychickej pohode nepomôže a liečbu neurýchli. S financiami však v tejto situácii môžu pomôcť poisťovne, keďže proti riziku vzniku kritickej
choroby sa dá poistiť.
Vo všeobecnosti je toto poistenie určitým doplnkom k štátnemu zdravotnému poisteniu. Klientovi
slúži na pokrytie bežných nákladov na liečenie,
nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu alebo náhradu za výpadok príjmu.
Pripoistenie pokrýva desiatky ochorení najrôznejších diagnóz od rakoviny, infarktu, diabetes, cez
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sklerózu multiplex, Alzheimerovu či Parkinsonovu
chorobu až po kliešťovú encefalitídu, ochrnutie,
ale aj stratu končatín či transplantáciu orgánov
a podobne.
Krytie by malo byť dostatočné
Záujem o poistenie kritických chorôb s ich vyšším
výskytom narastá. Prax však ukazuje, že Slováci si
volia cieľové sumy, ktoré zďaleka nepostačujú na
pokrytie zvýšených výdavkov. Je preto potrebné
myslieť skôr na to, koľko financií bude potrebných
v prípade akútnej choroby, ako na to, koľko je mesačná poistná platba.
Poistenie ušlej mzdy
Ide o formu pripoistenia, ktoré je určené pre choroby trvajúce dlhšie ako chrípka, no v princípe neznamenajú dlhší pracovný výpadok. Aj krátkodobá
práceneschopnosť totiž môže znamenať značnú finančnú ujmu. Výška nemocenských dávok je totiž
limitovaná. Za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti
dostanete len 25 % a od 4. dňa pracovnej neschopnosti dostanete zo sociálnej poisťovne 55 % vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, no
maximálne do 31,93 eura/deň. Tento rozdiel medzi
skutočným príjmom a nemocenskou dávkou sa dá
pripoistiť. V princípe tak počas rekonvalescencie
dostane klient plný plat.

Vznik kritickej choroby znamená
dodatočné náklady vo výške
tisícov eur, navyše hrozí veľký
výpadok príjmu.

Kritické choroby útočia
častejšie, aj úspešnosť
liečenia sa zvyšuje.

Nezabudnite ani na duševné choroby
Podľa štatistík sociálnej poisťovne tvoria duševné
choroby až 30 % invalidity. Ide o najviac zanedbávanú kategóriu ochorení. Viaceré poisťovne tieto
zdravotné ťažkosti majú vo výlukách, niektoré
v rámci rozšíreného životného poistenia, iné v pripoisteniach. Pri uzatváraní životnej poistky je preto dobré dávať pozor na to, či poistenie riziko vzniku týchto porúch pokrýva.
Pripoistenia môžu byť užitočné
Poisťovne v rámci životných poistení ponúkajú
mnoho pripoistení. Napríklad zdravotné asistenčné služby, pod ktoré možno zahrnúť platené služby, ako napríklad prepravu do nemocnice, nákup
liekov a podobne, alebo aj druhý lekársky názor pri
niektorých typoch diagnóz.
Pripoistenie pobytu v nemocnici uhradí poplatky
spojené s pobytom v nemocnici či zabezpečenie
lepšej nemocničnej starostlivosti, prenájom výpomoci v domácnosti v čase neprítomnosti a podobne. Vhodné je myslieť aj na pripoistenie pre prípad
nesebestačnosti. To znamená okamžitú pomoc pre
ľudí, ktorí by inak zostali odkázaní na pomoc detí,
ktoré by museli opustiť svoju prácu. Poistenie tu
pomáha znášať finančné nároky na starostlivosť
o ťažko postihnutého človeka. Významne tým zníži starosti rodiny a chorému zlepší ťažké obdobie
života.
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ELEKTRONICKÉ
BANKOVNÍCTVO
SA ROZVÍJA,
KAMENNÉ POBOČKY
NEZMIZNÚ
Autor: Ján Beracka

Finančné služby na Slovensku sú v čoraz
väčšej miere digitálne. Banky však samy
upozorňujú na to, že pobočková sieť neumiera
a stále si dokáže nájsť svoje uplatnenie. Napriek
tomu je prirodzené, že obľuba pobočiek
v porovnaní s online svetom upadá.

I

nter netové služby bánk v yužíva väčšina
Slovákov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu
Slovenskej sporiteľne. „Aspoň raz za polroka
sa do internetbankingu prihlási 58 % Slovákov,
z toho 54 % každý mesiac, kým bankového poradcu za rovnaký čas vyhľadá 43 % z nás,“ vyplýva z
prieskumu. „Samotných bankových poradcov tak
navštevujú menej často, pri komplexnejších záležitostiach, ako sú napríklad hypotéky, investovanie
či poistenie. Internetbanking je o čosi využívanejší
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u našich západných susedov,“ uvádza banka s tým,
že tento nástroj využíva 62 % Rakúšanov a až 77 %
Čechov.
Z prieskumu banky ďalej vyplýva, že 40 % respondentov sa aspoň raz za šesť mesiacov rozhodne
navštíviť webovú stránku banky a 43 % respondentov aspoň raz za šesť mesiacov využije služby bankového pracovníka.
Príklon k online prostrediu je už dlhodobý
trend, ukázali aj výsledky prieskumu, ktoré portál
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FinančnáHitparáda.sk zverejnil v máji minulého
roku. „Slováci pomerne citlivo vnímajú aj neochotu zamestnancov bánk. Zvlášť sa im nepáči, ak im
bankári neodbytne ponúkajú nové produkty,“ upozorňuje portál FinančnáHitparáda.sk. Z prieskumu,
ktorý portál uskutočnil v roku 2017, vyplýva, že
Slováci si čoraz viac zvykajú na internetovú komunikáciu s bankou. „Prieskum jednoznačne ukázal,
že Slováci chcú využívať viac bankových služieb
cez internet a zároveň menej často navštevovať
pobočky. Preto si aj viac všímajú nedokonalosti internetbankingu,“ hovorí Dominik Miša zo spoločnosti Staffino.
Pobočky majú svoje miesto na trhu
Na trhu sú však stále ľudia, ktorí jednoducho
nechcú internetové služby využívať. „Na jednej strane vďaka inováciám v digitálnych bankových službách držíme krok s vyspelými štátmi, na druhej strane je pre množstvo Slovákov

Až 85 % ľudí pri pravidelnom
využívaní bankových služieb
siahne po internetbankingu
a takmer 40 % dokonca po
mobilnej aplikácii.

používanie internetbankingu viac stresujúce, než
osobná návšteva pobočky,“ upozorňuje portál
FinančnáHitparáda.sk.
Bankové pobočky teda z trhu nevymiznú, pre
mnohých klientov sú naďalej dôležité. Ukázal
to ďalší prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť
Prima banka v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse. Platí to aj napriek tomu, že aj tento
prieskum potvrdzuje rozmach internetových služieb. „Až 85 % ľudí totiž pri pravidelnom využívaní bankových služieb siahne po internetbankingu
a takmer 40 % dokonca po mobilnej aplikácii. Hoci
žijeme v digitálnej ére a ľudia chcú čo najviac vecí
vyriešiť bez čakania a z pohodlia domova, drvivá
väčšina Slovákov tvrdí, že tradičné pobočky bánk
sú pre nich stále veľmi dôležité,“ informuje Prima
banka s tým, že určitú dôležitosť pripisuje pobočkovej sieti bánk až 80 % respondentov.
Až 60 % respondentov chce čo najviac služieb
k dispozícii online, no v prípade potreby chcú
mať k dispozícii pobočku banky. Z bankovej praxe
teda vyplýva, že online služby v zásade nekonkurujú pobočkám, banky sa snažia nájsť vyvážený
model spoločného fungovania obidvoch týchto
kanálov. Osobný kontakt so špecialistom banky
je v určitých situáciách potrebný a skutočne na
nezaplatenie,“ hovorí Alica Dobáková z portálu
FinančnáHitparáda.sk.
Aj v poisťovníctve
Moderné technológie sa uplatňujú aj v poisťovníctve pri nahlasovaní škodových udalostí. Aj v tomto
prípade sa presadzujú postupne. Klienti totiž nahlasujú svoje škodové udalosti najčastejšie prostredníctvom mobilného telefónu alebo papiera. Vyplýva to
z údajov spoločnosti Allianz – SP. „Poistné udalosti
v životnom poistení, ako úrazy či choroby, klienti
najradšej hlásia papierovo, buď v pobočke, alebo cez
svojho obchodného agenta. Cez telefón zase prichádza najviac hlásení v rámci havarijného a cestovného poistenia,“ vysvetľuje Viktor Cingel, viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz – SP. Hoci počet online hlásení neustále narastá, najobľúbenejší je pri hláseniach naďalej papier. Touto formou prichádza až 35 % hlásení. Cez
telefón klienti nahlasujú 34 % škôd.
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MODERNÁ KANCELÁRIA
NIE JE LEN O PRÁCI
Autor: Ivana Michalová

Moderná kancelária dnes nie je len priestor
pre stoličku a stôl. V súčasnosti musí byť
pracovná zóna maximálne prispôsobená
zamestnancovi, aby sa v nej cítil komfortne
a mal priestor aj na menší oddych alebo
prestávku. Pre kancelárie 21. storočia tak platí
heslo: „Kancelária musí byť prispôsobená pre
človeka, nie človek prispôsobený kancelárii.“

Typická kancelária minulého
storočia
Jedno storočie stačilo na to, aby zamestnávatelia pochopili, čo naozaj
nie je prospešné pre ich zamestnancov. Odsúdeným sa v tomto prípade
stal klasický open space, kde zamestnávateľ priamo kontroloval svojich
zamestnancov v otvorenom priestore,
kde sa nedalo hovoriť o žiadnom osobnom priestore. „Hovoríme o existencii
administratívnej zóny a absolútnej
absencii iných zón na socializáciu,
brainstorming, oddych či neformálne
stretnutia s klientmi. Ak by sme mali
definovať kancelárie 20. storočia, tak
môžeme povedať, že heslom bolo: „vidím môjho zamestnanca písať, môj
64

zamestnanec pracuje,“ opisuje situáciu
Dominika Fecková, sales manager spoločnosti Nowy Styl Group.

ponuky na vykonávanie úloh, ktoré
sa líšia od prác, ktoré sa vykonávali
v minulosti.

Kancelársky boom
Kancelárske priestory sa nachádzajú v štádiu najväčšieho rozmachu.
Nielenže sa stratili klasické open
space kancelárie, vo veľkej miere
sa ujali naturálne či florálne prvky.
Dôležitosť sa kladie na relaxačné
zóny a funkčnosť samotnej kancelárie. „Charakter kancelárskej práce sa
vyvíja spolu s rozsahom povinností,
vývojom technológií, meniacim sa
štýlom riadenia a potrebami zamestnancov,“ dodáva Fecková. Pracovné
prostredie preto ponúka komfortné

„Zamestnanci, ktorí dosiahnu spokojnosť na pracovisku a pociťujú
komfort vo funkčne usporiadanej
kancelárii, majú o 43 % vyššiu pravdepodobnosť, že pomôžu iným ľuďom. Dvakrát častejšie hovoria, že sa
jednoducho prispôsobujú zmenám,“
hovorí Fecková. Podľa jej slov je o 41
% menej pravdepodobné, že ľudia
pracujúci vo funkčne zariadenej kancelárii budú chýbať v práci zo zdravotných dôvodov. Zároveň je pravdepodobnosť, že si títo ľudia budú
hľadať novú prácu, o 81 % nižšia.
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Ako na to?
Samotná podoba kancelárie závisí
od charakteru podnikateľskej činnosti a od potreby zamestnancov.
„Pracovisko ako také musí byť pre zamestnanca flexibilné. To však neznamená, že zamestnanci nepotrebujú
pracoviská na vykonávanie svojej
práce. Znamená to urobiť pracovisko
flexibilnejším a rozdeliť ho na viaceré

Moderná kancelária sa
delí do štyroch rôznych
zón. Nechýba priestor
na oddych.

časti, kde by mal byť priestor na prácu,“ doplnil Martin Marko zo spoločnosti HB Reavis Slovakia.
Vo všeobecnosti by sa tak kancelária mala rozdeľovať na štyri základné zóny. Prvou je administratívna
zóna, kde sa bezprostredne vykonáva práca s počítačom a ďalšie
interné úkony v rámci firmy. „Táto
zóna by mala obsahovať funkčne
navrhnuté pracovné stoly, kde aktuálnym trendom sú výškovo nastaviteľné stoly, ergonomické stoličky,
odkladací priestor, akustické prvky na zabezpečenie absorpcie hluku v kancelárii, prípadne izoláciu,“
upozorňuje Fecková.
Ďalšou je koncentračná zóna, ktorá
slúži na kreatívnu prácu, analýzy,
vzdelávanie či inšpirácie. Táto zóna
má obsahovať priestory na sedenie

pre jedného, prípadne viacerých
zamestnancov.
Tretím typom priestoru je rekreačná
zóna, ktorá zabezpečuje oddych od
práce. Je to priestor na neformálne
stretnutia zamestnancov či poobedňajšiu kávu. „Rekreačná zóna by
mala zosúladiť moderný dizajn s príjemným konceptom farieb a rôznych
iných prvkov, kde by nemali chýbať
ani oddychové prvky na sedenie, ako
sú rôzne kresielka či vaky,“ dodáva
Fecková.
Poslednou zónou je komunikačná
zóna, pod ktorou sú známe zasadačky.
Takéto miestnosti by mali byť vybavené nábytkom, ktorý reprezentuje spoločnosť. Komunikačná zóna by mala
korešpondovať s predmetom podnikania spoločnosti, môžu v nej byť zakomponované korporátne farby.
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DEVELOPERI SA SŤAŽUJÚ
NA BYROKRATICKÚ
ZÁŤAŽ
Autor: Ivana Michalová

Developeri sú v súčasnosti v zložitej
situácii. Na jednej strane je síce dopyt po
nehnuteľnostiach vysoký, no na druhej strane
bojujú s komplikovanou administratívnou
záťažou, ktorá odďaľuje výstavbu o celé roky.

Z

ískanie všetkých potrebných
p ovolení môž e z a brať veľké
množstvo času. Investori majú na
Slovensku možnosť požiadať o udelenie štatútu významnej investície
pre svoju stavbu. Administratívna
záťaž v prípade projektov s touto nálepkou by mala byť menšia.

Významná investícia
V prípade štatútu významnej investície je potrebné prepojiť stavebný projekt s infraštruktúrou
a okolitými sieťami a obchodnými
štvrťami. K takýmto projektom
patrí aj autobusová stanica Nivy,
ktorá aj napriek svojej významnosti
čakala na štatút tri roky. „Samotná
realizácia projektov sa odďaľuje,
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pričom dnešné plány už nemusia
vyhovovať požiadavkám trhu o štyri či päť rokov,“ komentuje Jakub
Gossányi, Head of Development
spoločnosti HB Reavis.
Aj napriek dlhému čakaniu spĺňa
projekt tri základné požiadavky na
získanie štatútu významnej investície, medzi ktoré patrí stomiliónová
investícia, verejnoprospešný záujem
a vytvorenie 300 nových pracovných
miest. „Ak budú v meste kvalitné
projekty, ľudia nebudú mať dôvod
dochádzať zo satelitov a do mesta sa
vráti život a určite by medzi novými
projektmi nemali byť len kancelárie, ale aj byty a ďalšia vybavenosť,“
dodáva výkonný riaditeľ J&T Real
Estate, Pavel Pelikán.

Chýbajúci koncept
Na Slovensku chýba „stavebná biblia“, ktorá by usmernila investorov.
Podľa Ingrid Konrad, hlavnej architektky mesta Bratislava, by iniciatívu v tomto smere malo mať mesto,
ktoré by pripravilo podmienky na to,
aby mohol investor vstúpiť do strategických projektov. V prípade väčších
stavieb sa podľa jej slov musí meniť
samotný zákon. To však zdržuje investorov, ktorí prichádzajú o čas.
„Aj my potrebujeme oveľa rýchlejšie
páky, riešiť agendu hneď a teraz a nie
čakať na zmeny legislatívy na úrovni
štátu,“ dodáva Konrad.
Pre porovnanie, v susednom
Rakúsku získa developer stavebné povolenie do týždňa. „Vo Viedni
majú takzvanú urbanistickú zmluvu,
kde sú jasne stanovené pravidlá, za
akých vstupuje súkromný partner
do partnerstva s verejným sektorom,“
porovnáva Ingrid Konrad.
„Celkovú výstavbu, územné plánovanie a rozvoj má pod patronátom
primárne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. No jednotlivé čiastočné
Január/Február 2018
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procesy, ktoré sú nevyhnutnou
súčasťou už územného plánovania, prípravy, posudzovania, povoľovania a výstavby projektov, sú
vo vrcholovej kompetencii až piatich ministerstiev,“ hovorí Radek
Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia.
Medzi tieto ministerstvá patr í
Ministerstvo životného prostredia SR , Ministerstvo vnútra SR ,
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva
SR.
Dlhá procedúra
Developeri sa sťažujú na to, že k začatiu výstavby vedie dlhá byrokratická procedúra. „V prvom rade je
potrebné preveriť súlad pripravovaného zámeru s platným územným
plánom obce/mesta. V prípade, ak

nie je k dispozícii územný plán regulujúci podmienky výstavby v území,
môže obec podmieniť vydanie kladného stanoviska k výstavbe spracovaním územného plánu zóny, čo
predstavuje dlhodobý proces na niekoľko rokov,“ upozorňuje Pšenička
s tým, že alternatívou je vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá
sa zaoberá koncepciou využívania
územia. Tieto dokumenty tvoria
podklady pre získanie územného
rozhodnutia.
Developerské projekty navy še musia prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie
(EIA). „Tento proces, podľa charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti,
môže trvať v ideálnom prípade jeden
a pol až dva mesiace pre zisťovacie
konanie a približne šesť mesiacov
v prípade povinného hodnotenia.

Procesu EIA sa okrem priamo dotknutých účastníkov konania môže
zúčastniť aj verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného
prostredia, alebo má záujem na takomto konaní,“ hovorí Pšenička.
V prípade vydania kladného rozhodnutia z procesu EIA môže developer požiadať o vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby. „Rozsah prerokovania v súčasnosti predstavuje
v Bratislave, podobne ako pre stavebné povolenie, približne 50 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov
štátnej správy a organizácie správcov
inžinierskych sietí. Tiež je potrebné
preukázať práva k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré pre územné
konanie postačujú formou súhlasu
od dotknutých vlastníkov pozemkov,“
dopĺňa Pšenička.

Investor musí získať pred výstavbou množ-

yyprávoplatné územné rozhodnutie a posúde-

stvo dokladov a povolení:

nie súladu dokumentácie pre stavebné povolenie s územným rozhodnutím

yydoklady, ktorými stavebník dokazuje, že je

yyprávoplatné rozhodnutie o výrube drevín, ak

právoplatným majiteľom pozemku alebo stav-

je potrebné

by, alebo že má k pozemku alebo stavbe iné

yykópia

právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku

o schválení územného plánu zóny, ak sa ne-

všeobecne

záväzného

nariadenia

požadovanú stavbu

vyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu

yyprojekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou

uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie sta-

yydoklady o rokovaniach s účastníkmi staveb-

vebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že

ného konania, ak sa uskutočnili pred podaním

bude zabezpečovať odborné vedenie uskutoč-

žiadosti rozhodnutia

ňovanej stavby

yystanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia

yyak bol projekt posudzovaný v procese EIA

alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štát-

podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzova-

nej správy, obce a správcov inžinierskych sie-

ní vplyvov na životné prostredie, je potrebné

tí, stanoviská alebo rozhodnutia odborných

predložiť vyhodnotenie súladu vypracovanej

orgánov v oblasti životného prostredia, posú-

dokumentácie pre stavebné povolenie s roz-

denia orgánov požiarnej ochrany, hygieny, pa-

hodnutím vydaným podľa zákona o posudzo-

miatkovej ochrany, pozemkového úradu, do-

vaní vplyvov na životné prostredie

pravného inšpektorátu...
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NBS OD NOVÉHO
ROKU SPRÍSŇUJE

POSKYTOVANIE
SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV
Autor: Ján Beracka

Od roku 2017 platia prísnejšie opatrenia, ktoré
Národná banka Slovenska vydala
s cieľom prispieť k obozretnému poskytovaniu
úverov na bývanie. Tieto pravidlá od
roku 2018 dopĺňa opatrenie, ktoré sa týka
posudzovania schopnosti spotrebiteľa
splácať spotrebiteľský úver. Banky budú viac
strážiť, či si ich klient môže úver dovoliť.

O

patrenie NBS určuje metodiku výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať úver. Tento nástroj
dáva do pomeru výdavky na peňažné záväzky
spotrebiteľa a celkovú výšku čistých príjmov spotrebiteľa zníženú o výšku nákladov potrebných na
zabezpečenie základných potrieb. Hodnota ukazovateľa schopnosti splácať úver nesmie prekročiť
hodnotu 1, teda výdavky na peňažné záväzky nesmú byť vyššie ako výška čistých príjmov.

„Výšku limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver musí veriteľ určiť minimálne tak,
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aby výdavky spotrebiteľa, vrátane splátok poskytovaného úveru nepresahovali jeho príjmy. Veriteľ
môže určiť prísnejšie kritérium tak, aby výdavky
spotrebiteľa boli nižšie ako jeho príjmy, čím sa vytvorí rezerva na nepredvídané udalosti,“ uvádza sa
v materiáloch k opatreniu NBS.
Navyše banky budú mať povinnosť skutočnú výšku nákladov na zabezpečenie životných potrieb
navyšovať o 20 % rozdielu medzi celkovou výškou
čistého príjmu spotrebiteľa a životným minimom.
Opatrenie NBS však stanovuje určité výnimky
Január/Február 2018
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Hodnota ukazovateľa schopnosti
splácať úver nesmie prekročiť
hodnotu 1, teda výdavky na
peňažné záväzky nesmú byť
vyššie ako výška čistých príjmov.

z tohto pravidla, navýšenie o 20 % nie je nevyhnutné za každých okolností.
Presné definície toho, čo sú výdavky na peňažné záväzky a celková výška čistých príjmov obsahuje zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch. Banky
budú spotrebiteľa posudzovať podľa údajov z troch
bezprostredne predchádzajúcich mesiacov.

Opatrenie tiež opäť počíta s tým, že banky budú
pri posudzovaní spotrebiteľov modelovať možný
nárast úrokových sadzieb. Samozrejme sa to týka
úverov, ktoré nemajú určenú fixnú sadzbu. Do ukazovateľa schopnosti splácať úver môže vstupovať
hodnota zmluvne dohodnutej splátky spotrebiteľského úveru, ale aj splátka spotrebiteľského úveru
vychádzajúca z predpokladu úrokovej sadzby najmenej o dva percentuálne body vyššej, ako je aktuálne poskytovaná úroková sadzba. Druhým predpokladom je maximálna lehota splatnosti.
Toto opatrenie istým spôsobom nadväzuje na pravidlá spojené s úvermi na bývanie. „Navrhované
opatrenie prináša legislatívnu implementáciu existujúcich princípov definovaných v odporúčaní aj
pre oblasť spotrebiteľských úverov,“ uvádza NBS.

Foto: archív redakcie Financial Report

Opatrenie NBS zároveň stanovuje maximálny limit pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru.
Úvery poskytované podľa zákona 310/1992 o stavebnom sporení majú maximálnu lehotu splatnosti
30 rokov, úvery, ktoré osobitnému predpisu nepodliehajú, majú maximálnu lehotu splatnosti osem
rokov.

Jednoducho banky budú brať viac do úvahy celkovú situáciu svojich klientov. Do úvahy sa berú
existujúce úvery klienta, aj celkovou zadlženosťou
spotrebiteľa je súčet všetkých zostatkových hodnôt
existujúcich úverov, ktorých hodnotu veriteľ overil
v registri vrátane zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania. Do výpočtu celkovej zadlženosti
okrem toho vstupuje aj suma vo výške 20 % schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a limitov kreditných kariet spotrebiteľa.
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NEHÔD JE ČORAZ VIAC,
POMÔCŤ MAJÚ ASISTENČNÉ
SLUŽBY
Autor: Ivana Michalová

Zmeny počasia, ale aj samotní účastníci premávky
môžu niekedy spôsobiť poriadne divadlo
na cestách. Od januára do septembra 2017
zaznamenal odbor dopravnej polície Prezídia
Policajného zboru nárast počtu dopravných
nehôd na slovenských komunikáciách. Asistenčné
služby vozidla (ADAS) budú v budúcnosti výrazne
prispievať k znižovaniu počtu nehôd na cestách.
Nehody rastú
Počet dopravných nehôd sa z roka na rok zvyšuje. Od
januára do septembra 2017 je zaznamenaných 10 182
nehôd, čo tvorí medziročný nárast o 241 nehôd. Aj
keď v Bratislavskom kraji klesol medziročne počet
nehôd, napriek tomu je to kraj s najvyšším počtom
nehôd, a to celkovo 1 575. Prešovský kraj zaznamenal
oproti minulému roku nárast nehôd, celkovo v počte
1 571. Najčastejším dôvodom vzniku nehody je nedostatočná pozornosť riadenia motorového vozidla.
„Pod väčšinu dopravných nehôd sa aj v tomto roku
podpísala nedostatočná pozornosť vodičov pri riadení
motorového vozidla. Ich počet sa počas prvých deviatich mesiacov tohto roka zvýšil medziročne zo 4 313
na 4 578. Na tomto náraste sa prejavilo aj intenzívne
využívanie mobilných telefónov počas jazdy,“ vysvetlil pplk. Ing. Ľuboš Rumanovský z odboru dopravnej
polície Prezídia Policajného zboru SR.
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Poistenie auta je povinnosť
Akým spôsobom sa bude vyplácať poistné, bude závisieť od niekoľkých faktorov. „Poisťovňa zohľadňuje vodičské skúsenosti klienta, jeho škodovú
históriu či vek. Kritériom sú tiež technické parametre vozidla určené modelom a značkou, či región,
v ktorom vodič jazdí,“ vymenoval P. Ripka. V tomto prípade je dôležité, aby bolo motorové vozidlo
poistené. Zákonné poistenie, alebo tiež nazývané
Povinné zmluvné poistenie (PZP), musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré ďalšie špeciálne vozidlá, ktoré sa po komunikáciách pohybujú.
Je to poistenie za škodu, ktorú spôsobilo poistené
vozidlo inému motorovému vozidlu. Medzi ďalšie
poistenia patrí aj havarijné poistenie, teda KASKO.
Práve toto poistenie zabezpečuje úhradu škody
poisteného vozidla voči rôznym rizikám. Medzi
Január/Február 2018

Nehôd je čoraz viac, pomôcť majú asistenčné služby · BANKY A POISŤOVNE

Kritériom nie je len cena
Vyber zákonného poistenia len podľa ceny môže
spôsobiť, že klient si bude musieť škodu zaplatiť
nakoniec sám. Nad výberom PZP sa oplatí porozmýšľať. „Ak klient nemá havarijnú poistku, môže
si k PZP dokúpiť pripoistenia, a tak za dobrú cenu
ochrániť vlastné auto,“ upozorňuje Juraj Ufrla,
okresný vedúci OVB Allfinanz Slovensko.
Medzi takéto pripoistenia patrí napríklad stret so
zverou, prírodné živly, poistenie proti zlému stavu
vozovky, poistenie právnej ochrany, poistenie krádeže auta, úrazové poistenie vodiča či poškodenie
čelného skla. Zákonné poistenie sa oproti minulosti výrazne zmenilo. Je to produkt, ktorý si klient
môže vystavať podľa seba. „Poistné podmienky sú
pomerne zložité a na webe sa klient nedočíta to
najcennejšie – skúsenosť, ktorá poisťovňa ako pristupuje k úhrade škôd,“ upozorňuje Ufrla. „V tejto
situácii dokáže pomôcť finančný sprostredkovateľ
hneď z troch dôvodov, a to dokáže posúdiť kvalitu

poistenia, vyskladať vám poistku podľa potreby a nájsť k tejto zostave najlepšiu cenu na trhu,“
dodáva.
Dôležitá bezpečnosť
Okrem poistenia sa dopredu posúva aj samotná
bezpečnosť vozidiel. Medzi novinky, ktoré sa budú
v budúcnosti postupne zavádzať do automobilového vozidla, patria asistenčné služby vodiča (ADAS).
Sú to bezpečnostné systémy, ktoré môžu až o tretinu znížiť počet nehôd na cestách. „Môžeme očakávať, že sa tieto systémy v budúcnosti stanú štandardným vybavením vozidiel, s cieľom čo najviac
zvyšovať mieru bezpečnosti. Tak, ako sa bezpečnostné pásy stali pred 50 rokmi úplným štandardom a povinnosťou, predpokladáme, že pribudnú
aj ďalšie technológie dbajúce o pasívnu aj aktívnu
bezpečnosť vodiča a jeho spolujazdcov,“ dodal Peter
Ripka, riaditeľ odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne. Medzi základné systémy budú
patriť detekcia mŕtveho uhla, varovanie opustenia
jazdného pruhu a adaptívny tempomat. Pokročilé
systémy sú doplnené o nočné videnie a vedenie
v jazdných pruhoch.

Foto: Freeimages.com

najčastejšie riziká patria havária, krádež, vandalizmus či živelná udalosť.
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AGENTI MUSIA STRÁŽIŤ
SVOJE DOBRÉ MENO,
RUINOVAČOV POVESTI
JE VIACERO
Autor: Marek Mittaš

Finanční agenti majú rôznu povesť. Od predavačov
s teplou vodou až po kvalifikovaných odborníkov,
ktorí vedia ušetriť klientom peniaze. Jedna
čierna ovca vie pokaziť meno celému stádu. Čo
teda stojí za často zlou povesťou agentov? Od
koho vziať nohy na plecia a od koho brať dobre
mienené rady? Rozhoduje o tom viacero signálov.

Chýbajúca analýza potrieb
Už pri prvom stretnutí s finančným agentom zistíte, či sa oplatí ho počúvať, alebo nestrácať čas ďalšími stretnutiami. Rozhodujúcim prvkom je, čo vytiahne na stôl ako prvé. Ak sú to produkty, rozlúčte
sa, ak je to záujem o vaše potreby, môže vám pomôcť. Práve v tom je pridaná hodnota finančných
agentov. Má trh obehaný za vás a na vaše potreby
vám vie poskytnúť to najlepšie, čo je aktuálne v ponuke. Preto musí byť súčasťou stretnutia s finančným agentom analýza potrieb. Hoci nie je zákonom
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stanovená jej presná forma, musí byť spracovaná
písomne alebo inou formou, vždy však na trvanlivom médiu. Analýza by mala obsahovať informácie o vašom príjme a výške finančnej rezervy. Práve
tu je finančný agent prospešným článkom reťazca.
Dokáže sa na financie pozrieť nezaujato a niekedy už priamo tu nájsť rezervy vo výdavkovej časti,
zoptimalizovať výdaje a nájsť miesto na investície.
No nič nepredáva, skôr počúva. Preskočenie tejto
konzultácie je jedno z hrubých porušení vizitky
spoľahlivosti.
Január/Február 2018
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Skôr predavač ako odborník
Na prvom stretnutí nič nepodpisujte. Po prvé si
ušetríte unáhlené rozhodnutia a po druhé otestujete, či váš nádejný finančný agent nepatrí k tým,
ktorí sa naháňajú skôr za províziou ako prospechom pre klienta. Pretože na stretnutie už príde
s konkrétnymi produktmi a hlavným cieľom je
snaha predať. Mnoho agentov, najmä v minulosti,
predávalo finančné služby ako na páse, bez ohľadu
na potreby klienta. „Niektorí zo seba robia predavačov a klientom sa niekedy až podliezajú a vnucujú. V klientových očiach tým stráca cenu nielen poradca, ale aj jeho riešenie, nech je akokoľvek dobré,“
hovorí finančný sprostredkovateľ Peter Cmorej.
O predaji ani netreba hovoriť. Skôr o riešeniach na
konkrétne klientove želania.
Chýba odbornosť a trpezlivosť
Vždy musí platiť, že kvalitný finančný agent ponúka radu. Nie je nič horšie, ak sa zrazu cítite, že si
musíte niečo kúpiť. Aspoň zo slušnosti. Preto Juraj
Piták zo spoločnosti Fispro dodáva: „Kvalitný agent
netlačí na pílu, ale objasňuje zmysel, aby klient riešenie pochopil. A nikdy nechce klienta za každú
cenu.“
Mnoho finančných agentov si pokazilo povesť
práve na tomto bode. Predaj poistiek, fondov či
investícií, bez adekvátneho oboznámenia klientov
s poplatkovou štruktúrou a mierou rizika. Často sa
objavili nepokojní klienti, ktorí zlú zvesť o praktikách posielali ďalej omnoho ochotnejšie ako
odporúčania. Najčastejší problém sa ukazoval pri
životnom poistení. Napríklad ak poistnú zmluvu
klient ukončí počas prvých troch rokov, môžete

Kvalitný agent netlačí na pílu,
ale objasňuje zmysel,
aby klient riešenie pochopil.
A nikdy nechce klienta
za každú cenu.

prísť o nasporené peniaze, ktoré „zhltnú“ poplatky
za predčasné ukončenie. „Samozrejmosťou je preto
oboznámenie sa s podmienkami výplaty poistného
plnenia, ako aj predčasného výberu úspor z investičného účtu,“ dopĺňa Pavel Škriniar z Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Ak sa rozhodnete pre konkrétnu investíciu, je potrebné vedieť nielen klady,
ale aj riziká. Ak vám niekto chce silou-mocou predávať bez vysvetlenia a trpezlivosti, je to ten, komu
zlá povesť prináleží právom.
Problémy s profilom klienta
Slabé ohodnotenie klienta je častou chybou, ktorá
škodí agentom aj klientom. Odolnosť voči riziku
nie je u každého rovnaká. Preto je potrebné vyberať si tie produkty, ktorých volatilitu dokážete psychicky ustáť. Nenechajte si radiť, pokiaľ vám agent
nevystaví rizikový profil, ktorý vyplynie z viacerých otázok. To platí ako pri priamom investovaní,
tak aj v investičnom poistení. „Voľba investičnej
zložky má byť v súlade s klientovou ochotou podstupovať investičné riziko. Má zohľadňovať dĺžku
trvania poistenia a súčasne rešpektovať investičné preferencie klienta,“ vysvetľuje Pavel Škriniar
z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podľa aktuálneho zákona len predstaviť riešenia nestačí.
Musí nasledovať oboznámenie s možným vývojom
investície – napríklad v prípade poistenia takýto
vývoj musí byť priamo súčasťou návrhu poistnej
zmluvy. „Klient by si mal všímať volatilitu fondov,
do ktorých bude investovať, zamerať sa na ich rizikovosť,“ uvádza Zuzana Sucháňová, produktová
špecialistka NN Životnej poisťovne.
Nedostatočná zodpovednosť
Dochvíľnosť, ústretovosť a zodpovednosť. „Poradca
by mal byť vždy dôsledný, mal by dbať na termíny
a dohody,“ hovorí o pozitívnej reputácii P. Cmorej.
Koniec koncov, ak nie je zodpovedný v úvode, ako
bude asi zodpovedný v servisovaní produktov.
Veľkým problémom bola fluktuácia finančných agentov. Spravili zmluvy a zmizli z trhu. O klientov sa nikto nestaral. Veľkým problémom je nezáujem o klienta.
Práve servis je pri stále meniacich sa trhoch extrémne dôležitý. Poradca, ktorý sa klientovi po uzatvorení
zmlúv už neozve, robí zlé meno biznisu.
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OLYMPIJSKÝ HETRIK

V ÁZII
Autor: Marek Mittaš

Otvorenie pred otvorením
Oficiálne sa zimné olympijské hry začnú síce 9.
februára a skončia 25. februára, no zaujímavosťou
bude, že už deň pred tým sa začne súťaž v curlingu a v skokoch na lyžiach. Tieto disciplíny odštartujú súťažný program olympiády už 8. februára.
Zápolenie pred oficiálnym začiatkom sa však
často deje v rámci letných hier. Neštandardné
otvorenie nie je jediným prvenstvom. Hry hostí
Južná Kórea prvý raz v histórii, hoci zimná verzia

Foto: Shutterstock

Deviateho februára sa
začnú XXIII. zimné olympijské
hry v kórejskom
Pjongčangu. Ich
podobu ovplyvňujú
kauzy, aj zaujímavé
nešportové novinky.
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hier sa do Ázie po dvoch zastávkach v Japonsku
vracia do Ázie tretíkrát, tento región teda dovršuje
hetrik.
Na otvorení olympijských dedín v meste
Pjongčang a Gangneung sa v decembri zúčastnil
aj minister športu Do Jong Whan. Hlavná dedina
v Pjongčangu bude pre športovcov prístupná od
1. februára a ubytuje 3 894 účastníkov. V rovnakých
priestoroch budú ubytovaní aj paralympionici. Ich
súťaže sa uskutočnia v čase od 8. do 18. marca.
Druhá olympijská dedina v meste Gangneung bude
hostiť počas hier 2 900 olympionikov. Samotná výstavba olympijských dedín trvala tri roky a športovci tu nájdu najmodernejšie vybavenie aj zóny
oddychu.
Pochodeň niesli aj roboty
Jednou zo zaujímavostí, ktorou olympiáda v Kórei
púta pozornosť, je putovanie pochodne. Súčasťou
dobre známej štafety sa totiž 11. decembra prvý
raz stal nečlovek. Išlo o robota menom HUBO.
S plameňom prešiel 150 metrov a následne odovzdal štafetu svojmu vynálezcovi, profesorovi Ovi
Junhovi. Medzitým HUBO s fakľou v ruke ešte
stihol predviesť ukážku svojich schopností. Vypílil
otvor do steny, čím mal demonštrovať svoje motorické schopnosti.
Fakľu s ohňom niesol aj človekom vedený robot
FX-2 a do olympijskej štafety sa zapojil aj profesor
Dennis Hong, ktorý sa s pochodňou odviezol autom, ktoré šoféroval ďalší robot.
Zaujímavou postavou hier je, samozrejme, aj
maskot, ktorého organizátori vylovili z kórejskej
ľudovej rozprávky. Ide o bieleho tigra, ktorý nesie
meno Suhorang a predstavuje symbol dôvery a sily.
Paralympionici budú mať za maskota medveďa menom Pandabi.
Rusi štartujú pod neutrálnou vlajkou
Celú olympiádu poznačili kontroverzie zo strany
Ruska. Už piateho decembra bolo odhlasované nepripustenie ruského tímu na olympiádu. Dôvodom
sú manipulácie so vzorkami ruských športovcov
a podozrenia z dopingu. Niektorí ruskí funkcionári dokonca žiadali bojkot olympiády a vyzeralo to
na skutočne horúci nielen športový, ale aj politický

Súčasťou štafety
s pochodňou sú aj roboty.

zápas. Rusi chceli potrestať konkrétnych vinníkov, ale odmietali kolektívnu vinu. Medzinárodný
olympijský výbor rozhodol, že ruskí športovci
môžu štartovať v Pjongčangu, no len pod neutrálnou vlajkou. Napätú situáciu vyriešil Ruský olympijský výbor, ktorý nakoniec 12. decembra povolil
účasť svojim športovcom pod neutrálnou vlajkou
a zamietli bojkot. Všetci ruskí športovci, ktorí splnia kvalifikačné kritériá i prísne antidopingové
pravidlá, sa predstavia v individuálnych či tímových súťažiach pod názvom Olympijskí športovci
z Ruska (Olympic Athlete from Russia). Nebudú
mať však hlavičku rodnej krajiny, ale na dresoch aj
na vlajke iba olympijské kruhy. Prídu aj o najvyšší znak svojej hrdosti, štátnu hymnu. Na všetkých
ceremóniách sa totiž namiesto ruskej hymny bude
hrať olympijská.
Slovákov nebude veľa
Okrem slovenských športovcov sa v Pjongčangu
predstavia aj dvaja slovenskí hokejoví rozhodcovia.
Na zápasy mužského turnaja v hokeji bude dozerať
aj Jozef Kubuš a súčasťou ženského turnaja bude
Nikoleta Celárová. Pre oboch to bude premiéra pod
piatimi kruhmi v rozhodcovských funkciách.
Naši športovci sa však príliš nemôžu tešiť na
podporu fanúšikov. Hoci sa už tradične predpokladá najväčší záujem o zápasy slovenskej reprezentácie v ľadovom hokeji, na tribúnach Slováci nebudú
vo veľkom počte. Problémom nie je ani tak cena
lístkov na zápasy, ktorá sa pohybuje od 20 do 780
eur, ale skôr cena leteniek a ubytovania.
Ak by niekto chcel vidieť zvyčajne najväčšiu
chuťovku olympiády, teda úvodný a záverečný ceremoniál hier, musí počítať s tým, že ide o tradične
jednu z najdrahších atrakcií. Lístky v tomto prípade stoja od 550 do 1 300 eur.
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PLES:

SPOLOČENSKÁ UDALOSŤ
S MNOŽSTVOM PRAVIDIEL
Autor: Marek Mittaš

Plesová sezóna je pre mnohých najkrajším
obdobím roka. Keď sú ženy viac dámy a muži
viac džentlmeni. Spoločenskú strohosť
nahradí noblesa a papučovú kultúru meníme
za tanečné parkety. Ešte pred príchodom
na ples je však potrebné poznať viacero
pravidiel. Prinášame niekoľko z nich.

Základom je vhodný nástup
Ples je párová záležitosť. Takže sa predpokladá, že
na ples prídete ako dvojica a nebudete si tu hľadať
spoločnosť alebo partnera. Dokonca je to priamo
nevhodné. Plesová etiketa má totiž pri žiadosti
o tanec svoje jasné pravidlá. Partneri primárne tancujú spolu, takže muž vykrúca najmä vlastnú partnerku. Ak je stôl postavený tak, že pri ňom sedí
viac párov, je dovolené, aby muž o tanec požiadal
každú partnerku. Ale to len vtedy, ak jeho pani už
tancuje. Muž nikdy netancuje s inou ženou na úkor
vlastnej partnerky. A navyše páni o tanec s inou dámou musia požiadať najprv jej partnera. Na to sa
často zabúda, no je to akási plesová slušnosť. Dámy
môžu tanec odmietnuť, no v tom prípade už môžu
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tancovať len so svojím partnerom. Prieberčivosť na
plese sa nenosí.
Pozdravy na plese
Aj počas plesu platia v prípade pozdravov zaužívané pravidlá. Muž vždy zdraví ženu a mladší starších. Ako prvé sa však prichádzajúci hostia vítajú
s hostiteľmi. Objatie či bozk na líce je možno tradícia medzi žoviálnymi pármi, no na plese môže
zaskočiť. Ostaňte radšej pri taktnom podaní rúk
s malým úklonom. Dámam namiesto líca radšej
pobozkajte ruku. Ale žiadne intenzívne bozkávanie, bozk sa iba naznačuje, pričom sa dáme hľadí
do očí. Ak si náhodou prisadnete k stolu, je vhodné
sa predstaviť a predstavovanie začína muž.
Január/Február 2018
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Ples nie je dovolenka all inclusive
Súčasťou plesov je už tradične aj dobré jedlo.
Zvyčajne sa podáva formou teplého bufetu, no zabudnite na postrkovanie či tlačenie sa. Na jedlo sa
neukazuje prstom, vidličkou, jednoducho ničím, ak
chcete radu týkajúcu sa jedla, spýtajte sa obsluhujúceho kuchára.
Formálne oblečenie
Ak ide o oblečenie, tak ples má dress code, ktorý
je vyznačený na pozvánkach. White tie, prípadne
cravate blanche znamenajú u pánov požiadavku
na frak. K čiernemu sa nosí biela košeľa a vesta.
Ďalšou možnosťou je black tie.
Pre dámy je nutnosťou elegantná róba. Ak je na
pozvánke formal, páni idú opäť vo fraku, no dámy
majú dovolené aj elegantnejší kostým. Samotná
etiketa sa dodržiava počas celého plesu a k nej

patrí, že muž si nikdy nedáva dole sako. Ani pri
tanci, ani pri jedle, ani keď sa chce uvoľniť. Zatiaľ
čo muži majú v oblečení jasno a prakticky môžu
svoju „róbu“ úspešne využívať aj viac rokov, pre
dámy je ples o niečo zložitejšia udalosť.
Otvorenie sezóny si uctí storočnicu
Na Slovensku už tradične otvára sezónu prestížny januárový Ples v opere. V roku 2018 sa nesie v znamení storočného jubilea vzniku Československa. Tomu
bude prispôsobený aj program a výber hostí. Aj súčasný ročník nadviaže na charitatívne poslanie z minulých dvoch rokov. Počas uplynulého 17. ročníka hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu, celkovo
239 932 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil na pomoc už úctyhodných 1,5 milióna eur.
Tento rok bude Ples v opere hostiť 300 párov a očakáva sa rovnaká štedrosť, ktorá sa pretaví do podpory
vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.
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ŠATY MÔŽU
POMÔCŤ DÁME
NA PLESE ZAŽIARIŤ
Autor: Ivana MIchalová

Každý rok v januári vypukne plesová horúčka.
Dámy sa konečne po roku opäť môžu vyzliecť
z klasických kancelárskych kostýmov a nohavíc
a stať sa aspoň na jednu noc Popoluškami
v krásnej plesovej róbe. Šaty sú nielen módnym
doplnkom, ale aj stelesnením ženskej kreativity
a osobnosti. K tomu patrí vhodný účes, makeup a topánky. Pri príprave na ples však
treba myslieť na niekoľko platných zásad.
Podstata je v dress code
Každá spoločenská udalosť má do určitej miery predpísaný spôsob obliekania, ktorý by sa mal
rešpektovať. „Každý človek, ktorý sa chystá na
spoločenskú udalosť, by mal dodržiavať pokyny
usporiadateľa, pretože väčšina pozvánok na danú
spoločenskú udalosť má napísaný svoj svoj dress
code,“ upozorňuje módna návrhárka Michaela
Ľuptáková.
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Pre ples co všeobecnosti platí „Black tie dress code“.
V praxi to znamená, že ženy by mali mať dlhé šaty
pompéznejšieho štýlu, ktoré môže pokojne dopĺňať aj vlečka. Povolené sú tiež vysoké rukavice, elegantné trblietavé šperky a malé kabelky. Vhodne
musia byť zvolené aj topánky, ktoré celý outfit zvýraznia. „Šaty môžu byť doplnené lodičkami alebo
sandálmi, nikdy nie topánkami s platformou. Pri
týchto dvoch druhoch obuvi je ale potrebné rozlíšiť,
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so šatami, stotožnená aj s líčením,“ prezrádza vizážistka Mária Balušinská.
Trendy v roku 2018
Šaty ostávajú, avšak ich strih a materiál sa každý rok
menia. Podľa Kataríny Vavrovej sú na nasledujúcu
plesovú sezónu trendom predovšetkým šaty jednoduchších strihov, avšak dôraz sa kladie predovšetkým na vzory a textúry látok, ako sú napríklad čipka,
zamat, metalické a perleťové odlesky. In sú tiež flitre
a transparentné látky. „Pri výbere látky však žena
musí zvážiť všetky možnosti svojej postavy, pretože
nie každá žena môže vyniknúť vo flitrovaných šatách, aj keď sú výrazné,“ dodáva Ľuptáková.
Trendy sú síce udávané celosvetovo, avšak
samotná žena musí vedieť, v čom sa cíti dobre.
Preto je aj výber plesových šiat veľmi individuálny.
„Proces výberu šiat je o osobnom vkuse, preferenciách, no často aj o možnostiach, či konkrétnej príležitosti,“ dodáva Vavrová.

kedy pančušky a kedy nie,“ hovorí módna dizajnérka Katarína Vavrová. „V prípade lodičiek majú pančušky určite svoje miesto, avšak pri sandálkach sú
povolené buď pančušky s otvorenou špičkou, alebo
jednoducho bez nich,“ dopĺňa.

Foto: Michaela Ľuptáková

Doplnky a make up ako čerešnička na
torte
Spolu so šatami tvorí neodlúčiteľnú dvojicu aj líčenie a doplnky. „Šperky by mali byť elegantné, avšak
treba prihliadať aj na materiál šiat. V prípade výrazných alebo trblietavých materiálov je vhodnejšie na doplnkoch šetriť, keďže sú v tomto prípade
šaty samy o sebe šperkom,“ hovorí Vavrová. Líčenie
na ples môže byť výraznejšie ako to každodenné.
„Na ples sú určite dovolené výraznejšie tiene, glitre,
husté mihalnice a tmavšie farby pier... každej žene
však pristane niečo iné, a preto musí byť, tak ako
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Friedrich Weinwurm – Ignác Vécsei:
Obradná sieň na židovskom cintoríne, Žižkova 36, Bratislava.
1927 – 1930 , Foto: Olja Triaška Stefanović

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta  
Otvorenie výstavy: 25. 1. 2017 o 18.00
Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Henrieta Moravčíková
Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)
Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma
(1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.
Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži
architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“.
Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť,
kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomní osobnosť ľavicovo
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orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala v riešení
bytovej otázky a v témach s ňou súvisiacich, ako
bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej
spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia.
Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo
nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických
udalostiach a spoločenských zmenách slovenská
povojnová architektúra.
Ponuka sprievodných programov
Streda 17. 1. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Zem
Pre veľký záujem o program pre rodiny s deťmi vo
veku 1 – 4 rokov v novom roku pridávame ďalší
termín. Od januára si tak budete môcť vybrať vždy
prvú alebo druhú stredu v mesiaci.
A keďže nový rok prináša aj nové začiatky a nový
život, hneď na úvod sa ponoríme do výtvarnej krajiny a zistíme, z čoho všetkého na zemi a v zemi
môžu vzniknúť obrazy.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstupné: 2 €/rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk
Streda 17. 1. | 16.00 – 17.30
Hľadanie strateného času: Priestorové
premety
Ak fotografia vzniká pôsobením svetla, ktoré odtláča tvar objektov na svetlocitlivý podklad, môže to
fungovať aj naopak? Môžu vznikať objekty v priestore pôsobením svetla na fotografiu? Príďte vyskúšať,
či projekcia dokáže vyvolať zdanie exteriéru v interiéri galérie!
Program je určený predovšetkým mladým ľuďom
vo veku 13 – 17 rokov.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk
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Štvrtok 18. 1. | 18.00		
Workshop pre dospelých: Nad rámec
Kompozícia fotografických záberov Miloša
Alexandra Bazovského je rámcovo vtesnaná do
hľadáčika fotoaparátu. Na výstave v SNG po prvýkrát dostali aj fyzický rám a posúvajú sa za rámec
momentky. Na workshope budeme experimentovať
s možnosťami obrazového rámu.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstupné: 3 €
R: barbora.tribulova@sng.sk
Nedeľa 21. 1. | 15.00
Siesta v galérii: Fotograf Bazovský
Nedeľný pohodový výklad predstaví doteraz neprezentovanú fotografickú tvorbu maliara Miloša
Alexandra Bazovského.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstup voľný
Pondelok 22. 1. | 19.00
Päť rokov Kompozičného laboratória
Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na
vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych,
nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo
kompozičných postupov mimo akademickej pôdy.
Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg,
rozširovať poznatky o hudbe tak pre poučených
poslucháčov, ako aj pre širokú verejnosť.
Podujatie v Berlinke oslávi päť rokov trvania
Kompozičného laboratória a zároveň bude poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na jeho existencii. Súčasťou programu je predstavenie aktuálneho dramaturgického plánu projektu. Organizuje
Hurhaj, o. z., v dramaturgii skladateľov Miroslava
Tótha, Mariána Zavarského & spol.
Program: Gregoriánsky chorál (Schola Minor), G.
Ligeti, Antonio Pinho Vargas, Wiedermann/Zavarský,
Bolka, A. Cséfalvay, M. Matejka, Tigris Argentum
Účinkujú: Andrej Gál – violon
elo, Mária Páleníková, Hilda Gulyásová, Júlia Urdová,
Sylvia Urdová – spev, Matúš Kobolka – zvukový objekt,
Matúš Wiedermann a Marián Zavarský – elektronika, Júlia Novosedlíková – klavír, Tigris Argentum
– Zvony/autorský DIY nástroj, Michal Matejka – el.

gitara, András Cséfalvay – lutna, klavír a spev, Marek
Kundlák – moderátor
www.komplab.sk
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný
Štvrtok 25. 1. | 18.00
Otvorenie výstavy Architekt Weinwurm:
Nová cesta
Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma
(1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa
architektonickej avantgardy na Slovensku.
Kurátorka: Henrieta Moravčíková
Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)
Esterházyho palác – Berlinka & 2. poschodie,
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný
Nedeľa 28. 1. | 15.00
Siesta v galérii: Nestex
Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví
nestálu expozíciu gotického a barokového umenia.
Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstup voľný
Nedeľa 28. 1. | 15.00– 17.00 | Rodina
Nedeľa vo výhľade: Na obzore
Krajina, ktorá nás dennodenne obklopuje, sa zrazu
zmení, keď sa na jej zložky dívame cez ohraničený
výrez. Ako a kam až môžeme posúvať obraz, ktorý
vidíme? Tak ako Milošovi Alexandrovi Bazovskému,
aj nám hľadáčik umožní experimentovať s mierkou,
kompozíciou a farebnosťou.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstupné: 4 €/rodina
R: miroslava.misova@sng.sk
Streda 31. 1. | 16.00 – 17.30
Hľadanie strateného času: Fotokuchyňa
Na ďalšom stretnutí vyskúšame niekoľko receptov na
prípravu chutnej fotografie. Čo vznikne, keď fotografický film prisolíme, okoreníme, povaríme či poriadne
omastíme a všetko dobre zamiešame? Pozrieme sa na
to, ako pretváranie fotografického materiálu zmení
videný obraz. Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku 13 – 17 rokov.
Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava, Vstupné: 2 €,
R: barbora.tribulova@sng.sk
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ŽENY ZARÁBAJÚ MENEJ AKO MUŽI,
MAJÚ AJ VÝRAZNE MENŠÍ POLITICKÝ VPLYV
Autor: Ján Beracka

Medzi mužmi a ženami neexistuje
absolútna rovnosť, dokazujú to
medzinárodné aj domáce analýzy. Ženy
okrem iného zarábajú menej ako muži.

S

vetové ekonomické fórum (WEF)
vyčíslilo rovnosť medzi mužmi a ženami v roku 2017 na 68 %.
Vyplýva to zo správy Global Gender
Gap Report 2017. Minulý rok priniesol oproti predchádzajúcim rokom
zníženie rodovej rovnosti. V roku
2016 totiž WEF vyčíslil mieru rovnosti medzi pohlaviami na 68,3 %,
rok predtým to bolo 68,1 %.
Rodovú rovnosť skúma WEF
z pohľadu štyroch kategórií. Sú nimi
prístup k vzdelaniu, zdravie, ekonomické možnosti a politický vplyv.
Najvýraznejšie sa nerovnosť medzi
pohlaviami prejavuje v tretej a štvrtej kategórii.
V oblasti rodovej rovnosti sú šampiónmi severské krajiny. Najvyššia
rovnosť medzi pohlaviami panuje
na Islande. Dosahuje úroveň 87,8 %.
Na druhej priečke je Nórsko, hneď
za ním Fínsko. Na štvrtej pozícii je
podľa kritérií Rwanda a piata pozícia
patrí Švédsku.
Slovensku patrí 74. priečka so
skóre 69,4 %. V prístupe k vzdelaniu
je podľa WEF na Slovensku absolútna rovnosť, v oblasti zdravia je na
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úrovni 98 %. Rodová rovnosť v oblasti ekonomických príležitostí je však
podstatne horšia, dosahuje mieru
66,2 %. Najvýraznejší je rozdiel
v oblasti politického vplyvu, v tomto prípade je rovnosť medzi mužmi
a ženami na úrovni 13,5 %. V tejto
podkategórii Slovensku patrí 79.
priečka zo 144 hodnotených krajín.
Do oblastí ekonomických príležitostí patrí aj rovnosť vo sfére miezd.
V tomto smere má Slovensko veľké
rezervy. Ženy na Slovensku jednoducho zarábajú menej a tento stav
sa mení len pomaly. „Rozdiel v platoch slovenských žien a mužov klesá
v čase, no stále ostáva vysoký. Od
roku 2008, podľa údajov Sociálnej
poisťovne, klesol rozdiel v príjmoch
v priemere o 4 percentuálne body.
Každoročne sa tento rozdiel znižoval o 0,5 percentuálneho bodu
a v roku 2015 dosiahol v priemere
21 % a v mediáne 14 %. Ak by tento
trend pokračoval, mediánová rovnosť
nastane až o 30 rokov a priemerný
plat sa vyrovná až o viac ako 40 rokov,“ uviedol v analýze z roku 2017
Inštitút finančnej politiky (IFP).

Príjmová medzera medzi mužmi
a ženami na Slovensku sa dá objektívne vysvetliť len čiastočne.
„Relatívne viac sa dá zarobiť napríklad v priemyselnej výrobe, kde pracuje až 30 % mužov, no len 18 % žien.
Zohľadnenie všetkých odvetví dokopy vysvetlí približne 16 až 20 % príjmovej medzery. Mierne viac ako 1 %
príjmovej medzery sa dá vysvetliť
skúsenosťami nadobudnutými v zahraničí. Muži sú v zahraničí častejšie
a za každý rok, ktorý tam strávia, im
mzda po návrate narastie o 2,5 %,“
uvádza IFP.
Podľa odhadov IFP materstvo
mzdu na Slovensku znižuje, naopak
otcovia zarábajú viac. „Podľa našich
odhadov znižuje každé dieťa ženám
mzdu o 0,7 percentuálneho bodu,
zatiaľ čo u mužov počet detí zvyšuje mzdu o 3,1 percentuálneho bodu.
Každý rok, ktorý žena strávi na rodičovskej dovolenke, zníži mzdu
o ďalšie 0,3 percentuálneho bodu, aj
pri zohľadnení počtu rokov praxe,“
uvádza IFP s tým, že rodina spôsobuje 21 % nevysvetliteľnej príjmovej
medzery.
Január/Február 2018

personal
agent sk
Poskytujeme personálne služby
pre finančné korporácie
pôsobiace v oblasti bankovníctva,
poisťovníctva a finančných technológií.
Obsadzujeme tieto pozície:

HR Manager

Vyhľadávanie vhodných kandidátov
a obsadzovanie voľných pozícií Skupiny Positive.

PHP FinTech
Developer

Vývoj maklérskeho systému ICM2 na efektívnu
správu dát pre finančných agentov.

WEB
Developer

Vyhotovenie webových projektov na mieru
podľa požiadaviek klienta v internom CMS.

Junior
Product Manager

Pomoc finančným agentom získať inovatívny
obchodný nástroj na porovnanie a uzatvorenie
poistných produktov (KalkulackaOnline.sk).

SEO
Špecialista

Realizácia online stratégie Skupiny Positive.

Broker
Manager

Starostlivosť o externých partnerov (maklérov)
poisťovne.

Právnik

Príprava zmluvnej dokumentácie
pre finančných sprostredkovateľov
a implementácia nariadenia GDPR do praxe.

na skrátený úväzok

www.personalagent.sk
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