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EDITORIÁL

POMÔŽE NÁM FINTECH
PREKONAŤ KORONAKRÍZU?
Už takmer pol roka zápasíme s pandémiou koronavírusu a s ňou súvisiacou
ekonomickou krízou. Nezamestnanosť
stúpa. Makro aj mikroekonomické dáta
sa prepadli. Dnes už síce neklesajú dramaticky, ale zatiaľ ani nestúpajú tak,
aby sme mohli jasať. Po dvojnásobnej
mínusovej bilancii v dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch sa slovenská ekonomika oficiálne a oboma nohami ocitla
v recesii.
Prišla nielen kríza,
ale aj technologická revolúcia
Našťastie, svet sa ocitol nielen v kríze,
ale tiež vo víre technologickej revolúcie 4.0, a to nám dáva nádej. Potreba
vybavovať veci na diaľku sa stáva štandardom. Online riešime nielen bankové
zadania a poistné udalosti. Fintechu
sa v súčasnosti naozaj darí a úspešné
sú aj niektoré iné odvetvia priemyslu
či verejného života, ktoré už skôr stavili
na digitalizáciu komunikácie alebo pracovných či výrobných procesov. Pravda,
s rôznymi výsledkami.
V rozhovore s ministerkou pre investície a informatizáciu Veronikou
Remišovou sme sa napríklad dozvedeli,
že naša štátna správa má k dispozícii asi
tri tisícky systémov fungujúcich na báze
informačných technológií. Chybičkou
krásy je len to, že tieto systémy medzi
sebou navzájom nekomunikujú.
Inak povedané, nestačí len investovať do online technológií. Potrebné
je domyslieť aj funkčnosť a vzájomné
zosúladenie tak, aby namiesto úžitku
neprinášali problémy prevádzkovateľom, servismanom a často aj samotným

písmena V, čo je najoptimistickejší z doteraz známych scenárov. Dobrá správa
je tiež, že hoci stúpa nezamestnanosť,
paralelne rastie záujem zamestnávateľov o kvalitných pracovníkov, presnejšie
vzdelaných najmä v oblasti IT. A firmy
sú takýchto špecialistov ochotné aj lepšie zaplatiť.

používateľom. Navyše je dnes každému
jasné, že ak by sa štátny infosystém robil naraz a nie čiastkovými zákazkami
rôznym dodávateľom, mohol by byť nielen funkčnejší, ale aj lacnejší. A to oveľa.
Je zrejmé, že naštartovanie digitalizácie verejnej správy sme nezvládli.
Ani uspokojivo. Teraz čakáme na príchod ďalších miliárd eur, ktoré budeme
chcieť vynaložiť na reparát. A my spolu
s verejnosťou budeme pozorne sledovať
priebeh aj výsledok.
Nie všetko sa vyvíja zlým smerom
Pokúsme sa však pozbierať tie optimistickejšie informácie, aby sme si v ústach
nevytvárali návyk na trpkú príchuť každodennej reality, ale naopak, aby sme si
vedeli vychutnať aj sviežejšie tóny, ktoré
život občas prináša.
Napríklad slovenská ekonomika
sa v druhom štvrťroku tohto roku prepadla „len“ o 12 %, pričom analytici pôvodne predpovedali, že schodok bude
až 15-percentný. Tí istí analytici teraz
predpokladajú, že naša ekonomika
sa z koronakrízy zotaví svižne v tvare

Držte prst na našom pulze
V oblasti financií sa jednoznačne darí
tým, ktorí svoje procesy digitalizovali
už pred príchodom koronakrízy. Teda
tým, ktorých zlé mesiace nenachytali
nepripravených. O digitalizácii v poisťovníctve sme sa pozhovárali s novým
riaditeľom poisťovne Generali Jurajom
Jurčíkom. Podobné trendy panujú
aj v bankovníctve. Keďže bankám v súčasnosti dramaticky klesá ziskovosť,
všetky sa zamýšľajú nielen nad tým,
ako zarobiť, ale aj ako ušetriť – digitalizáciou, robotizáciou, chatbotizáciou...
Mimochodom, už zmienený fintech
– nová a mimoriadne dôležitá téma,
ktorej sa intenzívne venujeme. Naším
cieľom je prinášať texty, ktoré vás obohatia o najnovšie poznatky zo sveta
finančných technológií, možno sa nám
podarí aj inšpirovať vás, a poukazovať
na trendy, kam sa bude slovenský a svetový fintech uberať. Držte preto prst na
pulze, ktorým žije Financial Report, prípadne sledujte náš spravodajský portál
www.finreport.sk, a určite vám neunikne nič z toho, čo by ste o svete financií
a finančných technológií mali vedieť.
Robert Juriš
šéfredaktor magazínu Financial Report
5

OBSAH

12

32
KRÁTKE SPRÁVY

BANKY A POISŤOVNE

Finančné aktuality | 8

Pandémia nakopla digitalizáciu v poisťovníctve,
dôležitá je však aj udržateľnosť tohto biznisu  | 30

KRÁTKE SPRÁVY
Manažérske rošády | 10

LÍDRI
Nový riaditeľ Generali:

LÍDRI

Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu | 32

Veronika Remišová: Tritisíc štátnych IT systémov
spolu nekomunikuje, chceme to zmeniť | 12

BANKY A POISŤOVNE
Cestovné poistenie sa pomaly „rozmrazuje“

EKONOMIKA

a bude aj lacnejšie | 36

Slovenská ekonomika je na tom lepšie, ako sa
očakávalo. Oživenie naznačuje tvar písmena V | 16

BANKY A POISŤOVNE
Top 10 poisťovní v povinnom zmluvnom poistení

EKONOMIKA

stavilo na digitalizáciu a bezplatné výhody | 38

Dôchodkový systém poznačili časté zmeny,
populizmus, politické kampane a výsledkom

FINTECH

je jeho slabá výkonnosť | 20

Budúcnosť bánk je v digitalizácii.
Znížia počet zamestnancov aj pobočiek | 40

FINANCIE
V čase koronakrízy zbankrotovalo

BANKY A POISŤOVNE

menej firiem ako pred ňou | 24

Vkladomaty šetria čas, sú zadarmo
a ich obľúbenosť rastie | 42

EKONOMIKA
Najviac zarábajú IT špecialisti, záujem je

BANKY A POISŤOVNE

o administratívnych pracovníkov a mzdy

Technologická revolúcia v bankovníctve –

v ponukách stúpajú | 26

väčšina operácií sa presunula do mobilov | 44

6

Júl/August/September 2020

OBSAH

36

74

52

76

FINANCIE

FINTECH

Čo je nové na slovenskom finančnom trhu? Zľavy,

Otvorené bankovníctvo si vyžaduje

certifikáty, aplikácie aj možnosti investovania | 48

posilnenie bezpečnosti | 66

FINANCIE

FINTECH

Kam smeruje trh s finančnými agentmi?

Top 10 platobných fintech spoločností

Digitalizuje sa a prechádza na online | 50

podľa magazínu Financial Report | 68

FINANCIE

FINTECH

Úroveň finančnej gramotnosti

Click to pay mieri na nové trhy,

na Slovensku je žalostná  | 52

Slovensku sa zatiaľ vyhýba | 72

FINANCIE

FINTECH

Národná banka Slovenska spresnila pravidlá

Ako to vyzerá, keď s vami komunikuje

finančného sprostredkovania na diaľku | 54

robot, pardon, chatbot? | 74

PODNIKANIE

INVESTOVANIE

Európska únia stanovila nové povinnosti

Hľadáte investičné príležitosti? Kryptomeny vás

pre online sprostredkovateľské platformy   | 56

pobláznia... alebo ich znenávidíte | 76

LÍDRI

FINANCIE

Dr. Yung-Lin Wang: To najhoršie

Spôsob platenia prešiel dlhým vývinom.

z ekonomickej krízy nás ešte len čaká | 58

Platili sme mušľami, zlatom aj hodinkami.
Čo môžeme očakávať v budúcnosti? | 80

FINTECH
Objavte rozsiahly svet fintechu,
prekvapivo je všade okolo nás | 62

7

KRÁTKE SPRÁVY · Ako zvládame koronakrízu · Poriadok vo financiách · Poisťovne to zvládnu · Chýbajú úspory

ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH?
Autor: Redakcia Financial Report

Koronakríza s nami zatriasla,
ale nezlomila nás

Ženy majú väčší poriadok
aj vo financiách ako muži

Viac ako polovica Slovákov tvrdí, že COVID-19 nemal buď žiadny, alebo len minimálny vplyv na ich
zamestnanie. Takmer polovica opýtaných zároveň
dodáva, že ich výdavky rastú rýchlejšie ako príjmy,
a až štyria z piatich konštatujú, že stojíme na prahu
recesie. Tieto tvrdenia sú výsledkom prieskumu spoločnosti Intrum, ktorý zrealizovala v 29 európskych
krajinách. Polovica Slovákov uvádza, že COVID-19
nemal vplyv na ich zamestnanie a viac ako polovica opýtaných nemala žiadny pokles príjmu (40 %),
alebo len veľmi nízky do asi 10 % (15 %). Našťastie
len veľmi málo domácností (2 %) stratilo takmer celý
alebo úplne celý príjem. Najlepšie z prieskumu vyšli
seniori vo veku nad 65 rokov.

Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší.
Vďaka tomu si mnohí vedia urobiť poriadok vo
svojich finančných záväzkoch. Mimochodom, ženy
na Slovensku sú v tejto oblasti uvedomelejšie ako
muži. V konsolidácii financií, teda pri zlučovaní
svojich pôžičiek do jednej za výhodnejších podmienok, sú pred nimi o krok vpred. Muži zase viac
preferujú samostatné úvery. Priemerne si Slováci
zlučujú do jedného dva až tri úvery. Spojenie akýchkoľvek pôžičiek do jedného úveru, čiže ich konsolidácia, je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako
ušetriť nielen na úrokoch, ale aj na poplatkoch za
viaceré úvery. Mesačne sa tak dá ušetriť v priemere
80 eur.

Poisťovne pôsobiace na Slovensku        
by sa z pandémie mali zotaviť rýchlo

Každá piata rodina na Slovensku
nemá žiadne úspory

Hrubé poistné vo svete v roku 2019 stúplo najviac za posledné štyri roky, o 4,4 %. Vo východnej
Európe bol nárast ešte vyšší, až o 8,6 %. Rok 2020
však bude iný. Karty aj v poisťovacom priemysle
zamiešal COVID-19, ktorý svetovú ekonomiku zasiahol ako meteorit. Náhle zastavenie hospodárskej
činnosti na celom svete zasiahlo aj dopyt po poistení. Očakáva sa, že globálne príjmy z poistenia sa
tento rok znížia o 3,8 %, čím poisťovne prídu o 360
miliárd eur. Väčšina poistného trhu sa však pravdepodobne už v nasledujúcom roku zotaví a slovenské poisťovníctvo môže očakávať rast o takmer
8 %. Tieto závery priniesla skupina Allianz vo svojej
Globálnej správe o poistení.

Koronakríza poriadne zamávala s rozpočtami slovenských rodín. Viac ako pätina z nich v súčasnosti nemá
žiadne úspory, ktoré by mohli použiť na preklenutie
prípadnej neočakávanej situácie. Rovnako nepriaznivé
sú aktuálne ekonomické nálady verejnosti. Prevláda
neistota a obavy z budúcnosti. Z prieskumu, ktorý na
viac ako tisícke respondentov zrealizovala Slovenská
sporiteľňa, však vyplynula aj pozitívna informácia, že
viac ako tri štvrtiny slovenských domácností si uvedomujú dôležitosť úspor a chcú si sporiť aspoň toľko, čo
doteraz. Deväť z desiatich opýtaných potvrdilo, že plánujú vyhľadávať najvýhodnejšie ceny a ponuky. Väčšiu
finančnú rezervu si chce vytvárať 84 % ľudí a až 72 %
zvažuje hľadať viac alebo ďalšie zdroje príjmu.
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Zarábame málo · Slováci bodujú v Česku · Nevzdelaní a leniví · Firmy v strate · KRÁTKE SPRÁVY

Štát si na daniach nepolepšil, každá
druhá firma vykázala nulu alebo stratu

Štát si v roku 2020 na daniach zatiaľ veľmi nepolepšil. Takmer polovica firiem, ktorá do konca júna tohto roka odovzdala daňové priznanie, v ňom vykázala
nulu alebo stratu. Dovedna ide o takmer 68-tisíc podnikateľských subjektov, ktoré za rok 2019 vo svojom
daňovom priznaní vykázali nulu alebo stratu, čo predstavuje takmer 43 %. V úplne inej situácii sa nachádza
166 firiem, ktorým vyšla daň nad jeden milión eur.
Tých je však len 0,1 % z celkového počtu firiem, ktoré
doteraz podali daňové priznanie za uplynulý rok.

Slováci v Českej republike          
ovládajú už viac firiem ako Rusi

Historicky prvýkrát ovládli slovenskí podnikatelia
biznis v českých spoločnostiach. Od minulého roka
doteraz zaradili do svojich portfólií 458 spoločností, čím sa prvýkrát stali najčastejšími zahraničnými vlastníkmi českých firiem. Spolu tak u našich
západných susedov Slováci riadia 13 948 podnikov.
Na druhú priečku odsunuli Rusov, ktorí českému
trhu vládli dlhé roky. Tí sa zároveň, podľa analýzy
poradenskej spoločnosti Bisnode, z tamojšieho trhu
pomaly sťahujú. Slováci v českých firmách ovládajú
kapitál vo výške bezmála 1,1 miliardy eur.

Na Slovensku sa najviac falšujú dvojeurové mince a desaťeurové bankovky

V prvom polroku 2020 bolo na území Slovenskej
republiky zadržaných 606 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom
2019 klesol počet zadržaných falzifikátov o viac
ako polovicu. V prvom polroku 2020 tvorili najväčší podiel falzifikáty bankoviek nominálnej hodnoty
10 eur a spomedzi mincí sa najčastejšie vyskytovali
falzifikáty dvojeuroviek.

Desiatky tisíc ľudí zarábajú               
pod hranicou minimálnej mzdy

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok. Kým zamestnanci s nízkymi príjmami
tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa im zväčša
bránia. Len nedávno Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR predložilo návrh zvýšenia minimálnej mzdy pre rok 2021 z aktuálnych 580 na 620 eur.
Je alarmujúce, že na Slovensku žijú desiatky tisíc
ľudí, ktorí zarábajú menej, ako je oficiálna minimálna mzda. „Vlani na Slovensku zarábalo menej ako
600 eur v hrubom 7,4 % zo všetkých zamestnancov
pracujúcich na plný úväzok. Tomu zodpovedalo približne 154-tisíc zamestnancov,“ konštatuje analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská.
Najväčší podiel zamestnancov s platom pod 600 eur
sa týka firiem zameraných na ubytovacie a stravovacie služby. V ich prípade ide o viac ako štvrtinu
zamestnancov. Nasledujú administratívne služby
a stavebníctvo.

Až 20 % mladých ľudí sa nevzdeláva
ani nikde nepracuje

Až 20 % mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až
34 rokov sa vlani nevzdelávalo ani nikde nepracovalo. Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v rámci Európskej únie neštuduje ani nepracuje jeden zo šiestich Európanov vo
veku 20 až 34 rokov. To spolu predstavuje až 15 miliónov mladých ľudí. Slovensko za vlaňajšok skončilo v tomto prehľade na tretej najhoršej pozícii
v rámci EÚ za Talianskom a Gréckom. Medziročne
sme si pohoršili o tri priečky. Vo všeobecnosti ide
o mladých ľudí, ktorí nielenže nechodia do školy,
nepracujú, no ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Naopak, najlepšie v tomto ukazovateli stoja
Švédsko, Luxembursko a Holandsko.
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Redakcia Financial Report

Ministerstvo pre investície a informatizáciu

Foto: Oles Cheresko

Ministerkou novovzniknutého Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa začiatkom júla stala Veronika Remišová. Dovtedy vo
vláde premiéra Igora Matoviča pôsobila ako jej podpredsedníčka pre investície a informatizáciu.
„Odstraňovať byrokraciu, zatočiť s korupciou a zjednodušiť čerpanie eurofondov, naplno rozbehnúť rozvoj regiónov a posunúť informatizáciu na vyššiu úroveň tak, aby konečne občanom uľahčovala život a nie ich zbytočne
zaťažovala, sú moje hlavné priority,“ povedala pri nástupe do novej funkcie
V. Remišová, ktorá kariéru političky začala v komunálnej politike, pôsobila
v Európskej komisii, štyri roky bola poslankyňou NR SR a v súčasnosti je
členkou vlády.

Poisťovňa Generali

Foto: Tomáš Griger

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Generali
Poisťovne na Slovensku sa od 2. júla 2020 stal Juraj Jurčík. Na tejto pozícii
nahradil svojho predchodcu Georga Engla. Posilou v TOP manažmente poisťovne je aj Roman Juráš, ktorý sa stáva Country manažérom pre aktivity
Generali v Českej republike a na Slovensku.
Juraj Jurčík je súčasťou Skupiny Generali od roku 1997. V roku 2008
zodpovedal za vedenie účtovníctva a konsolidácie v Prahe v bývalej Generali
PPF Holding. O dva roky neskôr sa presunul do Moskvy, kde bol zodpovedný za oblasť financií v Generali PPF Insurance. V roku 2013 sa vrátil do
Generali Poisťovne ako člen predstavenstva zodpovedný za financie. Od
roku 2016 ako člen predstavenstva zodpovedal za rezort obchodu.

Finančná správa

Foto: Finančná správa SR
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Minister financií Eduard Heger v polovici júla vymenoval za prezidentku
finančnej správy doterajšiu šéfku daňovej sekcie na rezorte financií Danielu
Klučkovú. Tá nahradila doterajšiu prezidentku finančnej správy Lenku
Wittenbergerovú, ktorú minister odvolal.
Daniela Klučková bola do svojho vymenovania generálnou riaditeľkou
daňovej a colnej sekcie na Ministerstve financií SR. V minulosti pracovala
ako riaditeľka Daňového úradu Bratislava I a vytvorila aj Daňový úrad pre
vybrané daňové subjekty, dnes Daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty, kde taktiež pôsobila ako jeho riaditeľka.
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Nové tváre na strategických pozíciách · KRÁTKE SPRÁVY

Poisťovňa Kooperativa

Foto: Poisťovňa Kooperativa

Novým riaditeľom marketingu a komunikácie Kooperativa poisťovne sa v priebehu mája stal Juraj Mičko. Vo svojej novej úlohe zodpovedá
za marketingovú stratégiu značky a za externú, ako aj internú komunikáciu. Mičko na pozícii nahradil Zuzanu Wagnerovú, ktorá z poisťovne
Kooperativa odišla po viac ako 20 rokoch.
Juraj Mičko pôsobí v marketingu už viac ako 15 rokov, z čoho väčšinu
času strávil na rôznych pozíciách v segmentoch telekomunikácií a automotivu. Začínal na oddelení marketingovej komunikácie v T-Mobile, prešiel
do O2 a naposledy viedol, viac ako sedem rokov, oddelenie marketingu
v Kia Motors.

Tetra Pak East Europe

Foto: Tetra Pak East Europe

Spoločnosť Tetra Pak, ktorá je svetovým lídrom v oblasti spracovania a balenia potravín, vymenovala Guillauma Latourretta na pozíciu výkonného riaditeľa pre región východnej Európy – Tetra Pak East
Europe. Toto nové zoskupenie pokrýva širší región východnej Európy.
Vzniklo zlúčením dvoch existujúcich regiónov juhovýchodnej a strednej
Európy.
Guillaume Latourrette má viac ako 18-ročné skúsenosti v oblasti manažmentu predaja, produktov a marketingu. V minulosti zastával niekoľko európskych aj globálnych vedúcich pozícií v rámci obalového odvetvia.
Posledné dva roky zastával pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Tetra
Pak pre región juhovýchodnej Európy, kde bol zodpovedný za prevádzku
a aktivity spoločnosti na 14 trhoch.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Foto: www.nases.gov.sk

Kľúčová štátna agentúra v oblasti IT má nového šéfa. Vicepremiérka
a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika
Remišová vymenovala nového generálneho riaditeľa Národnej agentúry
pre sieťové a elektronické služby (NASES). Na základe výsledkov výberového konania sa ním od 1. septembra stal Pavel Karel, ktorý doteraz
pracoval v súkromnom sektore.
Na pozíciu šéfa agentúry sa prihlásilo 30 kandidátov, z toho 18 splnilo stanovené kritériá a nakoniec sa 13 dostavilo na osobný pohovor.
Víťaz výberového konania Pavel Karel má bohaté riadiace skúsenosti v IT
sektore. Okrem iného, 15 rokov bol členom predstavenstva Tatra banky.
Jeho prvou úlohou bude aktualizácia operačných rizík a to aj v súvislosti s historickým investičným dlhom. Mnohé prevádzkované technológie
v NASES sú totiž podľa neho zastarané.
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VERONIKA REMIŠOVÁ:

TRITISÍC ŠTÁTNYCH IT SYSTÉMOV
SPOLU NEKOMUNIKUJE,
CHCEME TO ZMENIŤ
Autor: Robert Juriš
Foto: Úrad vlády SR

Po februárových voľbách začala ako podpredsedníčka
vlády, dnes má pod palcom vlastné ministerstvo. Má
množstvo ambicióznych plánov. Chce bojovať s korupciou
v štátnej správe, sfunkčniť nedostupné alebo kolabujúce
štátne informačné systémy, a hlavne zmysluplne
a efektívne umiestniť prostriedky, ktoré sa nám núkajú
z eurofondov. Financial Report sa zhováral so šéfkou
novovzniknutého ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie, Veronikou Remišovou.
Slovensku sa črtá významná pomoc
z Bruselu. Reč je o 7,5 miliardách eur
z Fondu obnovy Európskej únie. Na
čo by podľa vás bolo najvhodnejšie

Žitný ostrov. Na odstránenie týchto
a mnohých ďalších environmentálnych záťaží sú v súčasnosti potrebné
stovky miliónov eur.

a justície. A potom sa potrebujeme
pozerať aj do budúcnosti a investovať
do nových technológií, inovácií, do
vedy, výskumu a digitalizácie štátu.

Rovnako tak sú dôležité priority v sociálnej oblasti, najmä podpora vzdelávania, lepší prístup k zamestnaniu,
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
a sociálnych služieb. Čakajú nás veľké reformy zdravotníctva, školstva

Nie sú toto všetko veci, do ktorých

použiť tieto prostriedky?

Tieto zdroje by sme mali investovať do troch pilierov. Jeden pilier
bude zameraný na dlhy z minulosti, pretože na Slovensku máme
obrovské environmentálne záťaže,
ako napríklad Chemko Strážske či
12

sme už v minulosti investovali nemálo prostriedkov a v súčasnosti by
už mali fungovať?

Zistili sme, že ročne do systémov
informatizácie, a to len do údržby
Júl/August/September 2020

Každý rezort si na
svojom piesočku robí
svoje vlastné systémy...

a prevádzky systémov, dávame
700 miliónov eur. Pritom však nie je
jasné, ktoré systémy v štáte fungujú,
kto ich používa, akú kvalitu dát potrebujú, či sú kvalitné a ako fungujú.
Tých systémov je okolo 3-tisíc. Každý
rezort si na svojom piesočku robí
svoje vlastné systémy, ktoré medzi
sebou navzájom nekomunikujú.
Doteraz štát investoval bezhlavo podľa toho, ktoré ministerstvo malo práve
pripravený projekt, aby sa mohli čo
najrýchlejšie čerpať eurofondy a spúšťať obrovské verejné obstarávania. Na
megalomanské plány treba zabudnúť.
V tejto súvislosti nás čaká neľahká
úloha vyrovnať sa s desiatkami eurofondových IT projektov, ktoré nám
na stole zanechala predošlá vláda.
Aj preto som iniciovala audit, ktorý
práve prebieha, aby sme oddelili prínosné a realizovateľné projekty od
tých, ktoré by napáchali viac škôd
ako úžitku.
Ako zabezpečíte, aby novoposkytnuté prostriedky z Európskej únie
boli vynaložené efektívne?

Dôležitým kritériom, ktoré ovplyvňuje vnímanie verejnosti, je najmä
jednoduché a transparentné riadenie
fondov, ktoré prináša jasné a zrozumiteľné výsledky. V prvom rade preto chceme zjednodušiť implementáciu, čiže jeden operačný program,
jeden riadiaci orgán.

Ďalším opatrením bude „prioritizovanie“ oblastí, ktoré chceme podporiť
pomocou eurofondov. Fondy EÚ by
sa mali v novom programovom období viac prispôsobiť potrebám a požiadavkám v regiónoch, o časti fondov
budú rozhodovať priamo regionálni

aktéri prostredníctvom tzv. integrovaných územných investícií.
Tiež budeme posilňovať činnosť informačno-poradenských centier, aby
sa zvýšilo povedomie o ponúkaných
možnostiach podpory.
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Sme závislí od
automobilového
priemyslu, a túto
závislosť potrebujeme
pretransformovať.

Predchádzajúca otázka je zásadná aj
preto, lebo pomoc Európskej únie je
vlastne pôžička, ktorú bude potreb-

staré schémy, a až potom sa môžeme
pustiť do produktívnej práce.
Informatizácia, a najmä jej eurofondová časť, sa za posledné roky stala
v prvom rade biznis modelom, ako
parazitovať na štáte a dala možnosť
vyrásť a zbohatnúť rôznym nečestným firmám. Naším cieľom je byť
dobrým hospodárom a konečne priniesť občanom Slovenska fungujúci
eGovernment. Naše ciele sú jasné –
boj s korupciou, zvyšovanie transparentnosti, lepšie služby pre občanov
a hodnota za peniaze.

né splácať, a teda vrátiť. Zvládne to
naša ekonomika? Nebude toto dedičstvo pre nasledujúcu generáciu
príliš ťaživé?

Keďže tieto peniaze budú splácať
ďalšie generácie, musíme o nich
rozhodnúť veľmi zodpovedne. Ak
chceme Slovensko posunúť dopredu, mali by sme ich nasmerovať do
nových technológií a odvetví. Sme
závislí od automobilového priemyslu, a potrebujeme pretransformovať
túto závislosť na niečo, čo do budúcnosti prinesie lepšie platené pracovné miesta, miesta s pridanou hodnotou, a naši občania budú mať vyššiu
kvalitu života.

Doterajšie štátne a veľakrát megalomanské nákupy IT sú synonymom
korupcie, preto sme spustili boj s nekalými praktikami, plánujeme odkrývať dodávateľov a subdodávateľov,
a v štátnom IT nastaviť jasné pravidlá
a transparentnosť.

Najprv musíme
upratať, zbúrať
staré schémy, a až
potom sa môžeme
pustiť do práce.

Prezidentka Zuzana Čaputová
vo svojej správe o stave republi-

aj prístupu EÚ, je najmä jednoduché a transparentné riadenie fondov,
ktoré prináša jasné a zrozumiteľné
výsledky.
Tohtoročná koronakríza ukázala,
ako štát nie je pripravený na zvládanie kritických situácií. Naopak,
súkromný sektor sa dokázal do online priestoru presunúť oveľa rýchlejšie. Ako dosiahnuť, aby bol štát
podobne flexibilný ako súkromné
firmy?

Pandémia odhalila, ako doposiaľ
fungovali, či skôr nefungovali, v spoločnosti informačné a komunikačné technológie a aká je dostupnosť
e-služieb.
Pri elektronických službách štátu by
malo platiť jednoduché pravidlo, aby
k nim mal občan prístup vždy, všade
a z akéhokoľvek zariadenia. Dnes
nemáte problém čokoľvek vybaviť
cez smartfón až do momentu, keď
potrebujete komunikovať so štátom.
V programovom vyhlásení sme sa
preto zaviazali konečne splniť sľub,
ktorý občania dostali ešte v roku
2016, a to zaviesť mobilné ID.
Služby robíme pre občanov, preto ich
musíme vyvíjať na základe ich spätnej
väzby. S ľuďmi musíme začať komunikovať, či to, čo pre nich štát v oblasti
IT robí, budú vedieť používať, a hlavne,
či to vôbec potrebujú a či im to uľahčuje život. Paralelne musíme naučiť aj
úradníkov, aby vedeli využívať IT systémy a ich prínosy.

ky vyhlásila, citujem: „Zaostávame

Nie je tu riziko, že ak budeme eu-

v kvalite verejnej správy, v kvali-

rópske peniaze opätovne chcieť in-

te verejných služieb, vo vzdelávaní

vestovať do projektov, do ktorých

i v digitalizácii.“ Nedá sa nesúhlasiť.

sme ich už nie veľmi úspešne in-

Znie to ako výzva, na ktorú je po-

vestovali v minulosti, na čo nám EÚ

trebné zareagovať...

môže povedať: nie, nie, takto to ne-

Je naozaj veľká škoda, že na prahu digitálnej transformácie a po 16 rokoch,
keď Slovensko čerpá eurofondy aj na
informatizáciu, stále platí, že opäť musíme najprv poriadne upratať a zbúrať

funguje? Máte pre tento prípad pri-

Na z a čiatk u r ozhovo ru ste s p o-

pravený prípadný záložný plán?

menuli prioritné línie investova-

Riziko je tu vždy, preto opäť zdôrazňujem, že dôležitým kritériom, ktoré
ovplyvňuje vnímanie verejnosti, ale

Okrem digitalizácie sú to napríklad
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nia prostriedkov z pomoci od EÚ.
aj green technológie.
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Nie sú tieto odvetvia úzko prepojené, inak povedané, kto investuje
do jednej oblasti, rozvíja zároveň
aj druhú?

Investície budú veľkou príležitosťou pre slovenské firmy a startupy, ako aj pre podniky, ktoré
musia byť pripravené investovať
do zelenej a digitálnej budúcnosti, a to vrátane umelej inteligencie
či superpočítačov.
Nové programové obdobie na roky
2021 – 2027, ako aj navrhovaný Plán
obnovy Next generation EÚ, budú
pre Slovensko veľkou výzvou a zároveň jedinečnou príležitosťou, ako

Pri elektronických
službách štátu by malo
platiť, aby k nim mal
občan prístup vždy,
všade a z akéhokoľvek
zariadenia.

Foto: Oles Cheresko

nastaviť efektívny, adresný a hlavne transparentný spôsob a mechanizmus čerpania finančných
prostriedkov.
Ako by podľa vás vyzeral ideálny
stav v štátnej správe, respektíve
ekonomike štátu v súvislosti s digitalizáciou, ku ktorému sa budeme

Plánujeme zriadiť
protikorupčnú jednotku,
aby občania mohli
nahlasovať aj náznaky
korupčného správania.

chcieť aspoň priblížiť?

Slovensko je síce malá krajina, ale
žije tu nespočetné množstvo profesionálov a kvalitných ľudí. Tí v minulosti zrejme nemali záujem pracovať
pre štát, pretože tu vládla obrovská
korupcia. To sa však zmení, pretože
pracovať v štátnej a verejnej správe
už nemôže byť problém.
Naďalej budem jasne odmietať tolerovanie akejkoľvek korupcie, aj preto na našom novom ministerstve
plánujeme zriadiť protikorupčnú
jednotku, kde občania budú môcť nahlasovať akékoľvek náznaky korupčného a netransparentného správania.
Predstava ideálneho stavu sa naplní
vtedy, keď sa nám spoločnými silami
podarí vyčistiť štát od akýchkoľvek
nekalých praktík.

V digitalizácii štátnej správy nám
patrí nelichotivé miesto medzi
najhoršími krajinami v rámci
EÚ. Nemyslíte si, že by si občania
Slovenska zaslúžili viac?
Dig italizáciu verejnej správ y
vnímam ako pr ior itnú domácu
úlohu, ktore j splnenie si občania už roky zaslúžia. Nechceme,
a by s a S lovensko v ho dno tení
Európskej komisie o digitálnej konkurencieschopnosti ešte viac prepadávalo. Aj preto chceme vytvoriť
stratégiu a akčný plán na najbližšie
štyri roky, aby sa postavenie našej
krajiny v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie
výrazne zlepšilo.

Kto je Veronika Remišová?
Vyštudovala Vysokú školu múzických umení.
Študovala aj na parížskej Sorbonne a v Bruseli.
Pracovala v Európskej komisii v Luxembursku
a p o návrate na S lovensko pre dnáš al a na
Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku
2016 do 2020 bola poslankyňou NR SR za stranu OĽ ANO. V marci 2020 sa opätovne stala
poslankyňou parlamentu, tentoraz za stranu
Za ľudí. Dnes má pod palcom novovzniknuté
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR.
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SLOVENSKÁ EKONOMIKA
JE NA TOM LEPŠIE,
AKO SA OČAKÁVALO.
OŽIVENIE NAZNAČUJE TVAR PÍSMENA V
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku 2020
zaznamenala prepad o 12 %, hoci analytici
odhadovali jej pokles až o 15 %. Ďalšia dobrá
správa je, že prvé známky ozdravenia vo viacerých
sektoroch hospodárstva naznačujú oživenie
slovenskej ekonomiky v tvare písmena V.
Situáciu však stále ovplyvňuje väčšia
miera neistoty vzhľadom na možnú
druhú vlnu pandémie koronavírusu.
Záver druhého štvrťroka
priniesol prvé oživenie
O možnom svižnom oživení ekonomiky hovoria aj dáta analytikov.
„Z mesačných údajov je vidieť, že
v máji a júni došlo k prvým krokom
oživenia, čo je pozitívna správa naznačujúca zatiaľ prítomné uzdravenie v tvare písmena V,“ opisuje analytička Slovenskej sporiteľne (SLSP)
Katarína Muchová.
Aj ekonomický analytik Tatra banky
Juraj Valachy očakáva, že ekonomika
16

by už mohla ísť nahor. „Na prelome
apríla a mája sme dosiahli pomyselné dno, preto by malo byť viditeľné
zlepšenie vo všetkých sektoroch,“
konštatuje Valachy.
Podľa jeho slov mnoho závisí aj od
toho, ako boli firmy schopné na danú
situáciu reagovať už od začiatku krízy.
Najlepšou možnosťou pre firmy bolo
prijať zmenu a prinášať nové produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou. Takýmto spôsobom je možné
prilákať viac nových zákazníkov.
Analytici VÚB banky pripomínajú, že
ďalší hospodársky rast bude veľmi
krehký. Všetko závisí od schopnosti

našej imunity voči COVID-19. Je
možné, že s vírusom budeme bojovať
ešte dlho, keďže nie je isté, či očkovanie vyrieši tento problém raz a navždy. Neistota, výpadky produkcie či
vyššia miera úspor tak môžu ekonomiku skúšať aj naďalej.
Prepad ekonomiky v druhom
kvartáli dosiahol 12 %
Ešte v prvom kvartáli tohto roka odborníci upozorňovali na fakt, že slovenská ekonomika sa kvôli koronavírusu ocitá jednou nohou v recesii.
Hoci analytici predpovedajú v ďalších
mesiacoch oživenie našej ekonomiky,
druhý kvartál bol najviac zasiahnutým mesiacom roka.
Júl/August/September 2020
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Zdroj: Štatistický úrad ŠÚSR, SLSP
Očakávania Štatistického úradu SR
o najväčšom prepade HDP v histórii v druhom kvartáli sa tak síce
naplnili, no pôvodné predpovede
analytikov boli ešte pesimistickejšie.
Tí odhadovali pokles ekonomiky až
o 15,4 %. Oproti vlaňajšku však bol
v skutočnosti zaznamenaný o trochu
miernejší pokles HDP „len“ o 12,1 %.
Podobný prepad výkonu ekonomiky
ako na Slovensku zaznamenala aj
eurozóna.
Celoročný pokles ekonomiky
sa odhaduje na 7,5 až 9 %
Na základe predpokladov analytikov by sa mal výrazný pokles ekonomiky v nasledujúcom období
postupne mierniť. K pozitívnemu
posunu by mohlo dôjsť už v treťom kvar táli 2020. Analy tičk a
SLSP Katarína Muchová vidí situáciu pozitívne: „Celkový tohtoročný prepad slovenskej ekonomiky

Nezamestnanosť sa
z historického minima
šplhá až na
hranicu 10 %.

Priemyselná produkcia
klesla až o 28 %
K poklesu HDP prispel najmä nepriaznivý vývoj priemyselnej produkcie, ktorá v druhom kvartáli
2020 klesla o 28 %. Historické minimum dosiahla v apríli. V máji už
došlo k zlepšeniu o 19,7 %. V júni
bol zaznamenaný opäť o niečo
miernejší pokles priemyselnej produkcie, ktorá napokon medziročne
klesla o 8,5 %.

Menej optimistický je odhad
Európskej komisie (EK). Rozdiel
predstavuje približne 1,5 %. EK predpokladá tohtoročný prepad HDP
na Slovensku až na úrovni 9 %, čo
predstavuje šiestu najväčšiu recesiu
v rámci Európskej únie. Podľa nej by
sa rast našej ekonomiky mohol v budúcom roku dostať na priemer 7,4 %.

Č ísla napoved a jú, ž e na jv ýraz nejší pokles už má priemysel
pravdepodobne za sebou a podľa analytičky Evy Sadovskej
z WOOD & Company môžeme v nasledujúcich mesiacoch očakávať pozitívny trend jeho vývoja. Vo veľkej
miere však oživovanie priemyslu
závisí od vývoja ekonomík našich
najväčších zahraničných obchodných partnerov.

očakávame okolo 7,5 % s následným oživením na 7,1 % v roku
2021. Počítame však s vyššou mierou neistoty. “
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Automobilová výroba
začala znovu rásť
V ďalších mesiacoch by sa ekonomika mohla postupne opäť naštartovať aj vďaka oživeniu priemyselnej
produkcie, ktorá sa na HDP našej
krajiny zvykne podieľať až takmer
štvrtinovým podielom. Silným ťahúňom sú automobilky, u ktorých
došlo v máji k obnoveniu výroby.
Výroba sa v súčasnosti oproti aprílu
zdvojnásobila, čo predstavuje výrazné zlepšenie.
Pozastavenie výroby je však stále
značne viditeľné. „Výroba v júni zaznamenala síce medziročný pokles
o takmer desatinu, ale oproti predošlým mesiacom išlo o výrazné
zlepšenie,“ vysvetľuje analytička Eva
Sadovská.

Vláda počíta s deficitom
v hodnote 7,5 miliardy eur
Negatívne vplyvy pandémie doľahli aj na štátnu kasu. Trvalý výpadok vo verejných financiách kvôli
koronakríze predstavuje približne
2,3 miliardy eur.
Analýzy o vyšplhaní sa deficitu verejných financií až k 10 % HDP v tomto

roku sú pravdepodobné. Potvrdil to
aj analytik Tatra banky Juraj Valachy:
„Predpokladaný deficit na rok 2020 je
7,5 miliardy eur, čo predstavuje 8,4 %
HDP.“

Ekonomika môže
rásť už od tretieho
kvartálu 2020.

Jedným z cieľov novej vlády bolo
stanov iť si a dosi ahnuť v y rov naný rozpočet. Podľa analy tika
J. Valachyho bude vláda úspešná, ak
sa jej do roku 2023 podarí znížiť deficit pod 3 % HDP. Znamená to, že
každý rok bude musieť na zníženie
deficitu nájsť v priemere miliardu
eur na príjmovej alebo výdavkovej
strane.
Zamestnanosť utrpela
menej ako výkon ekonomiky
Medziročné čísla ukazujú, že vývoj
zamestnanosti sme ustáli lepšie ako
výkonnosť ekonomiky. Potvrdili to
aj analytici VÚB banky: „Dobrou
správou je, že aj vďaka podporným

Verejný dlh by sa mal zvýšiť
až na 61 % HDP
Verejný dlh by sa mal za priaznivých okolností bez
druhej vlny pandémie zvýšiť zo 48 % na 61 % HDP.
V súčasnosti majú problémy aj veľké európske krajiny, ako Belgicko, Francúzsko či Španielsko, ktorých
verejný dlh dosahuje hranicu 120 %.
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vládnym opatreniam zamestnanosť
neutrpela podobne veľký pokles ako
hospodársky výkon.“
Nič to nemení na tom, že v druhom kvartáli bola zamestnanosť
zasiahnutá viac ako v prvom štvrťroku. Kým v prvom štvrťroku počet pracujúcich medziročne klesol
o 0,5 percenta, v druhom kvartáli
sa zamestnanosť medziročne znížila o 2,6 %, čo predstavuje zhruba
64-tisíc pracujúcich.
V júni dosiahla nezamestnanosť
7,4 %. Hoci trend rastúcej nezamestnanosti zatiaľ pokračuje, tempo nárastu sa spomalilo. Výsledok je odrazom toho, že počet ľudí, ktorí si
nachádzajú prácu, sa od mája zvyšuje.
Podľa analytika Tatra banky Borisa
Fojtíka by sa mal nárast nezamestnanosti stabilizovať a koncom tohto
roka aj zmierniť.
Analytička Poštovej banky Jana
Glasová predpokladá podobný vývoj, no závisí to aj od oživenia našej
ekonomiky: „Očakávame, že nárast
nezamestnanosti sa sústreďoval
predovšetkým do druhého kvartálu
a v treťom kvartáli by sa mohla situácia začať upokojovať.“

Pri porovnávaní zadlženia jednotlivých krajín je
potrebné brať do úvahy úroveň danej ekonomiky.
„Náš vládny dlh pri porovnaní voči týmto krajinám
nevyznieva tragicky, ale keď si porovnáme, že náš
dlh sa rovná dlhu vyspelého Holandska (v pomere k HDP), tak je celkom jasné, ktorá krajina je
na tom istejšie z pohľadu investorov,“ konštatuje
analytik J. Valachy.
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Porovnávajte ponuky rizikového životného poistenia
na základe analýzy potrieb klienta
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EKONOMIKA · Priemerný výnos druhého dôchodkového piliera je nižší ako miera inflácie

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM
POZNAČILI ČASTÉ ZMENY,
POPULIZMUS, POLITICKÉ KAMPANE
A VÝSLEDKOM JE JEHO SLABÁ VÝKONNOSŤ
Autori: Magdaléna Švančarková a Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Dôchodkový systém potrebuje zmeny. Odporúča
to aj Národná banka Slovenska (NBS). Ako uviedol
viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, problematické
sú najmä časté legislatívne zmeny, ktoré
oslabujú dlhodobú stabilitu systému.
Tri piliere
dôchodkového systému
Rozsiahla reforma dôchodkového systému na Slovensku sa začala po roku
2003. Postupne vznikli tri piliere, ktoré občanom Slovenska majú zabezpečiť
dôstojný a zaslúžený príjem aj na dôchodku. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie, ďalšie dva piliere
sú dobrovoľné. Ich úlohou je zvýšiť príjem v starobe.
Výsledky však očividne nie sú také,
aké sa očakávali. Časté legislatívne
zmeny priniesli skôr škody ako úžitok.
Zároveň sa do dobrovoľných pilierov
zapája málo Slovákov. Pred dlhodobým
sporením totiž uprednostňujú okamžitú spotrebu.
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1. pilier: funguje ako
povinné zákonné poistenie
Účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona.
Časť mzdy pracujúceho občana odchádza každý mesiac na účet Sociálnej poisťovne. Dôchodkové poistenie zahŕňa
starobné a invalidné poistenie.
V priebehu desiatich rokov narástli výška, celková suma, ale aj počet
vyplatených starobných dôchodkov.
Aktuálne k 30. júnu 2020 je výška starobného dôchodku na úrovni 484,94
eura. Pred desiatimi rokmi to predstavovalo 351,51 eura.
Za minulý rok vyplatila Sociálna poisťovňa seniorom celkovo 5,751 miliardy

eur. Pred desiatimi rokmi, v roku 2010,
vyplatená suma dosiahla len 3,758 miliardy eur.
Narástol aj počet vyplácaných dôchodkov. K 31. máju 2010 to bolo viac
ako 934-tisíc vyplatených dôchodkov.
K 30. júnu 2020 počet vyplatených
dôchodkov stúpol na 1,083 milióna.
2. pilier: priemerný výnos
nižší ako miera inflácie
Do druhého piliera môže vstúpiť osoba, ktorá ešte nedovŕšila 35 rokov
a aspoň raz jej už vzniklo dôchodkové
poistenie v prvom pilieri. Po dobrovoľnom vstupe do druhého piliera sa
starobné dôchodkové sporenie stáva
povinným a spolu s prvým pilierom
Júl/August/September 2020

V čase koronakrízy zbankrotovalo menej firiem ako pred ňou · FINANCIE

tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. Finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské
spoločnosti.
Podľa aktuálnych čísel Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k 31. decembru 2019 si v druhom
pilieri sporí viac ako 1,5 milióna
občanov.
Kľúčovým problémom druhého dôchodkového piliera je slabá výkonnosť
dôchodkových fondov. Druhý pilier
ako celok za 15 rokov svojej existencie v priemere nedosiahol výnos, ktorý by bol vyšší ako miera inflácie v danom období. Inak povedané, systém
dlhodobo nenapĺňa svoj potenciál.
Podľa analýzy NBS sa v druhom pilieri, ktorý s veľkými očakávaniami

vznikol v roku 2005, uskutočnilo až
44 legislatívnych zmien. No len niektoré z nich priniesli želané výsledky.
Ďalším negatívnym javom sú neefektívne investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností a privysoké poplatky. Ide
najmä o výšku poplatkov prevažne
pri fondoch s pasívnou investičnou
stratégiou.
Legislatívne zmeny zneistili
správcovské spoločnosti
Dôchodkový systém je dlhodobo
predmetom politických kampaní
a rôznych populistických krokov,
ktoré mu výrazne uškodili a priniesli
aj finančné škody. „Povinný presun
sporiteľov do konzervatívnych fondov v druhom pilieri v roku 2013
podľa analýzy Inštitútu pre finančnú

politiku len do roku 2017 stál každého sporiteľa 1 500 eur, ktoré stratil
na výnosoch,“ vysvetľuje finančný
analytik OVB Allfinanz Slovensko
Marián Búlik.
Legislatívne zmeny zároveň spôsobili
zneistenie správcovských spoločností
a podporili ich konzervatívny prístup
k investovaniu. „Som presvedčený, že správcovia musia dostať väčší
priestor pri investovaní a zároveň
musia byť posudzovaní podľa medzinárodných benchmarkov,“ uvádza
ďalej M. Búlik.
Podľa neho nie je dôvod na to, aby
slovenské dôchodkové fondy dosahovali menej ako tretinovú výkonnosť
porovnateľných fondov, ktoré investujú na svetových finančných trhoch.
Dnes je totiž presne takýto nepomer
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medzi priemernou výkonnosťou slovenských a napríklad austrálskych
správcovských spoločností.
3. pilier: sporí si v ňom
len 15 % Slovákov
Doplnkové dôchodkové sporenie je
dobrovoľné. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.
Vstup je povinný pre tých, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sporenie
umožňuje získať príjem v starobe
alebo v prípade ukončenia rizikových
prác.
Problém je ten, že mladí pracujúci
ľudia sa príliš málo zaujímajú o zabezpečenie si príjmu na dôchodku.
„Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok sporí len 15 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Celkový počet
účastníkov v treťom pilieri dlhodobo
stagnuje a v roku 2019 dosiahol úroveň porovnateľnú s rokom 2008,“ vysvetľuje nelichotivé výsledky hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Veronika Husárová.
Ku koncu minulého roka v treťom
pilieri evidovali približne 833-tisíc
sporiacich klientov a takmer 26-tisíc
poberateľov príspevkov.
Ministerstvo chce zmenu,
dôležitá je motivácia
Ministerstvo by chcelo zmeniť nízky
počet občanov zapojených do sporenia v druhom a treťom dôchodkovom
pilieri. Napríklad aj prostredníctvom
daňových úľav pre zamestnanca či
zamestnávateľa, alebo formou štátneho príspevku, ktorý bude súvisieť
s príspevkom jednotlivca.
Dôležité je motivovať čo najväčší počet ľudí v produktívnom veku
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k dlhodobému sporeniu, s cieľom vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. „Na Slovensku žiadna podpora
dlhodobého sporenia a investovania neexistuje a miera tvorby úspor
obyvateľstva je najnižšia v regióne,“
upozorňuje M. Búlik.
Treba zmeniť aj nastavenie podporovaných pilierov tak, aby sa financie
dali čerpať až po odchode na dôchodok. „V opačnom prípade sa na súčasnej situácii nič nezmení, keďže sa
úspory z tretieho piliera dajú vybrať
aj skôr,“ dopĺňa M. Búlik.
Chystá sa nový     
dôchodkový produkt
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak už naznačil,
že dôchodkový systém čakajú zmeny.
Hovorí sa napríklad o novom dôchodkovom produkte, ktorý „dokáže
pritiahnuť nových sporiteľov a zvýšiť
celkový objem ich úspor,“ vysvetľuje V. Husárová.
Nový produkt by mal podľa ministerstva zabezpečiť dostatočnú mieru
zhodnotenia finančných prostriedkov, a tým aj vyššiu mieru dodatočného zabezpečenia na dôchodku.
Zároveň bude rozšírením tradičných
sporiacich a investičných produktov,
ale aj žiadanou konkurenciou pre tie
už existujúce.
„Ak bude vláda k podpore sporenia
pristupovať veľkoryso a zároveň
sporenie naviaže na dôchodkový vek,
zmeny budú mať reálnu šancu v budúcnosti odľahčiť štátny rozpočet
a udržať dôchodky z prvého piliera
na úrovni porovnateľnej s náhradou príjmu,“ reaguje M. Búlik z OVB
Allfinanz Slovensko.

Aj keď sú v porovnaní s inými krajinami v Európe výsledky slovenských
dôchodkových spoločností slabšie,
existencia druhého a tretieho piliera je podľa analýzy NBS nevyhnutná.
Slovensko, podobne ako iné členské
štáty Európskej únie, čelí problému
starnúcej populácie, pričom v budúcnosti hrozí nedostatok pracovnej sily.

Na účtoch sú
miliardy eur

Podľa analýzy NBS bolo ku koncu minulého roka na účtoch
v dôchodkových správcovských
spoločnostiach 9,37 miliardy
eur, čo predstavuje 10 % objemu slovenskej ekonomiky.

Výkonnosť fondov
je nízka
Priemerná výnosnosť fondov
v starobnom dôchodkovom sporení dosiahla 1,58 %, čo predstavuje nižšie zhodnotenie ako
priemerná miera inflácie, ktorá
bola za sledované obdobie vo
výške 1,94 %. Najviac sa darilo
indexovým fondom, ktoré dosiahli výnos 5,3 %, nasledovali
akciové fondy s 2 % a zmiešané fondy s výnosnosťou 1,5 %.
Najnižšiu výnosnosť dosiahli
dlhopisové fondy len s 1,1 %.
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FINANCIE · Odklad exekúcií by nemal mať výrazný vplyv na počet osobných bankrotov

V ČASE KORONAKRÍZY
ZBANKROTOVALO MENEJ
FIRIEM AKO PRED ŇOU
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Zatvorené prevádzky, obmedzenia predaja, pokles
tržieb a príjmov mnohí podnikatelia nezvládli. Kríza
tak pre mnohých nie je len obdobím prehodnocovania
životných postojov, ale aj koncom v podnikaní.
Vo svete sa
bankrotovalo vo veľkom
Prvou veľkou obeťou koronakrízy
sa stali austrálske aerolinky Virgin
Australia po tom, ako austrálska vláda odmietla žiadosť firmy o pôžičku
1,4 miliardy austrálskych dolárov.
Spoločnosť preto koncom apríla
vstúpila do dobrovoľnej správy, čo sa
v Austrálii rovná bankrotu.
Podobne dopadli ďalšie letecké spoločnosti. Napríklad v marci skončila
britská Flybe, ktorá prevádzkovala
40 percent domácich letov, 1. apríla
oznámila ukončenie všetkých operácií
Trans States Airlines (USA) a v apríli
skončila tiež Compass Airlines (USA).
Počas pandémie podali návrh na vyhlásenie konkurzu aj energetické
spoločnosti, ako napríklad Whiting
Petroleum Corporation a ďalšie americké firmy Neiman Marcus, CMX
Cinemas či Gold´S Gym. V polovici
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mája o dočasnú ochranu pred bankrotom požiadala, po 118 rokoch
podnikania, aj spoločnosť JCPenney
(maloobchodný dom).
Na Slovensku počet
bankrotov klesol
Pandémia poriadne zatriasla svetovými ekonomikami a viacerým firmám
priniesla krachy aj predaje. Paradoxne
však štatistiky na Slovensku uvádzajú
menší počet žiadostí o osobné bankroty ako v minulosti.
„V apríli 2020 zbankrotovalo 963
obyvateľov Slovenska,“ uvádza analýza spoločnosti CRIF SK. Minulý rok
v apríli ich bolo až 1 350. Medziročný
pokles predstavuje viac ako 28 percent.
V máji však zbankrotovalo 1 055
Slovákov, čo je síce o 32 percent menej
oproti minulému roku, no o 10 percent viac ako v apríli 2020. Otázne je
teda, ako dopadne v štatistikách jún.

Bankrotujú nielen firmy,
ale aj rodiny
„Osobné bankroty sa týkajú nielen
jednotlivcov, ale aj celých rodín,“ vysvetľuje analytička CRIF SK Jana
Marková. V máji osobný bankrot vyhlásilo minimálne 26 manželských
párov. A žiadajú oň aj rodičia s deťmi.
„V období mimoriadnej situácie, najmä v mesiacoch marec až máj, evidujeme pokles osobných bankrotov
oproti predchádzajúcemu roku,“ konštatuje Daniela Romanová, vedúca
kancelárie riaditeľky Centra právnej
pomoci (CPP), ktorá zo zákona zastrešuje agendu osobných bankrotov.
Čo to znamená? Máme sa počas
pandémie lepšie? „Na znížený počet
osobných bankrotov v čase pandémie
mohli mať vplyv dve skutočnosti: pre
pandémiu koronavírusu obmedzený režim prijímania a vybavovania
žiadostí o osobný bankrot a tiež
Júl/August/September 2020

znovuotvorená otázka exekučnej
amnestie. Dlžníci tak môžu vyčkávať,
čo bude pre nich výhodnejšie,“ hovorí Jana Marková, hlavná analytička
CRIF SK.
Dôsledky koronakrízy
sa prejavia neskôr
Najčastejšie sa ľudia rozhodnú pre
osobný bankrot v prípadoch, keď nie
sú schopní splácať nevýhodné pôžičky a rastú im úroky z omeškania.
Následne sa dostávajú do platobnej neschopnosti a žiadajú CPP o oddlženie.
Možnosťami oddlženia sú konkurz
a splátkový kalendár. Dlžníci sa vo
väčšine prípadov rozhodnú pre formu konkurzu. Od januára do konca
mája tohto roka prijalo centrum celkovo 3 372 žiadostí. Z toho konkurz
využilo 3 332 žiadateľov a splátkový
kalendár 40 občanov.
„Pandémia koronavírusu ovplyvňuje
všetky oblasti nášho života, inštitút
osobného bankrotu nevynímajúc.
No vzhľadom na platnú legislatívu
predpokladáme, že prípadné straty
príjmov občanov a následne ich neschopnosť uhrádzať svoje záväzky sa
v štatistikách osobných bankrotov
prejavia najskôr koncom budúceho
roka alebo až v priebehu roka 2022,“
uvádza hlavná analytička CRIF SK
Jana Marková.
Chýbajú nám
ochranné mechanizmy
Podľa Martina Musila, prezidenta
Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), oddlženie má svoj
význam. Treba však oddeliť úpadcov,
ktorí sa nepriazňou osudu dostali
do dlhovej pasce, od špekulantov
a podvodníkov.

„Vo finále to funguje tak, že dlžník nemusí vyvinúť ani najmenšie úsilie veriteľom
zaplatiť a je zbavený dlhov jednoducho
a bez námahy,“ objasňuje M. Musil.
Pritom v zahraničí preventívny rozmer
nechýba. „Dlžník absolvuje nie úplne
najpríjemnejší proces zbavenia sa dlhov, a tento ho motivuje k tomu, aby
v budúcnosti robil všetko pre to, aby sa
tomuto procesu vyhol,“ vysvetľuje ďalej.

Potrebné je oddeliť
reálnych úpadcov
od špekulantov
a podvodníkov.
Minulý rekord bol rekordný
Legislatívne úpravy v roku 2017
umožnili, aby sa osobný bankrot stal
dostupnejším riešením. Ich počet
postupne prudko narástol, a v roku
2019 dosiahol historický rekord.
Podľa údajov CRIF SK vlani o osobný
bankrot požiadalo 16 167 občanov.
Tento rok priniesol ďalšie zmeny
v legislatíve. Osobný bankrot je možné podať vtedy, ak „je voči dlžníkovi vedené exekučné alebo obdobné
vykonávacie konanie aspoň jeden
rok,“ vysvetľuje D. Romanová z CPP.
Predtým platilo trojročné skúšobné

konanie, počas ktorého sa čakalo na
oddlženie. To však už neexistuje.
Pripravme sa na
nárast počtu bankrotov
Vláda sa rozhodla počas pandémie
ochrániť ľudí pred krachom, a tak prišla s návrhom odkladu nových exekúcií
do decembra tohto roka. Týka sa to
exekúcií, ktoré sa začali po 12. marci.
Dlžníci tak môžu požiadať o odklad pre
pandémiu, a to aj bez súhlasu veriteľa.
„Odklad trvá šesť mesiacov od vydania
upovedomenia, najdlhšie však do 1. decembra. Exekútor počas tohto obdobia
môže vykonávať úkony, aby zabezpečil
majetok podliehajúci tomuto konaniu,“
konštatuje hovorkyňa Ministerstva
spravodlivosti SR Zuzana Drobová.
Vďka tomuto opatreniu dlžník získava
čas na to, aby preklenul problematické
obdobie, ale svoje záväzky bude musieť aj tak uhradiť. „Nástroj ako taký
je teda dobrý, je však dôležité, aby ho
ľudia či podnikatelia využívali s rozumom a naozaj len v situáciách, keď je
to nevyhnutné,“ reaguje Martin Musil
z ASINS. Odklad exekúcií však podľa
jeho slov nemal na počty osobných
bankrotov výrazný vplyv. Nedotkol
sa veľkej skupiny dlžníkov. „Ohľadom
očakávaného nárastu si myslím, že ho
môžeme takmer s určitosťou očakávať,“
dodáva na záver.
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NAJVIAC ZARÁBAJÚ
IT ŠPECIALISTI, ZÁUJEM JE
O ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV
A MZDY V PONUKÁCH STÚPAJÚ
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Život vo firmách sa zastavil. Tržby
klesli, spomalila sa ekonomika štátu,
a výsledkom sú aj zásadné zmeny na trhu
práce. Zamestnávatelia dnes kladú vyššie
požiadavky na špecializáciu uchádzačov,
priemerný ponúkaný plat dokonca vzrástol.

N

ajlepším odvetvím z pohľadu
množstva ponúk aj platu naďalej
zostávajú informačné technológie.

Nových ponúk práce
je výrazne menej
Na trhu práce sa počet pracovných
ponúk kvôli opatreniam prijatým
proti COVID-19 výrazne znížil.
Portál Profesia v máji 2020 registroval rapídny pokles nových pracovných ponúk. Pred rokom v máji
2019 na portáli evidovali 23 346
pracovných ponúk. Oproti tomu
v máji 2020 už portál priniesol iba
8 609 ponúk. Medziročne to znamená pokles o 14 737 pracovných
pozícií.
26

Prudký pokles nových miest
Profesia zaznamenala už v apríli
2020, keď ich celkový počet predstavoval len 8 533 nových ponúk,
pričom pred rokom v apríli 2019
na portáli figurovalo 21 513 nových
pracovných príležitostí. V apríli 2020 sa tak medziročne počet
nových pracovných ponúk znížil
o 12 980 miest.
Portál Profesia aktuálne sleduje príchod nových pracovných ponúk na
týždennej báze. „Zatiaľ najlepšie
čísla sme od vypuknutia pandémie
na Slovensku evidovali uprostred
júla v 29. kalendárnom týždni 2020.
V ponuke sme ich mali presne 3 392.

Naopak, najhoršie to bolo v 15. kalendárnom týždni, keď na portáli
figurovalo len 1 632 nových pracovných ponúk,“ hovorí PR manažérka
pracovného portálu Profesia Nikola
Richterová.
Pred začiatkom pandémie portál
evidoval týždenne okolo 5 až 6-tisíc
nových ponúk práce. Aktuálnu situáciu vývoja pracovných ponúk môžu
uchádzači o prácu sledovať na stránke covid.profesia.sk.
Cestovný ruch, gastro
a doprava sa už prebúdzajú
Pandémiou najviac ovplyvnené odvetvia, kde došlo aj k najväčším
Júl/August/September 2020
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poklesom nových pracovných ponúk,
je najmä cestovný ruch, gastro a hotelierstvo a doprava.
Napriek negatívnemu vplyvu na
segmenty HORECA je potešiteľné,
že ponuky na nové pracovné miesta
v týchto odvetviach sa na pracovnom
portáli opäť objavujú. „Napriek tomu,
že tieto odvetvia sa nám už zobudili
a vidíme nové pracovné ponuky, ešte
pred mesiacom sme ich na našom
portáli nemali takmer žiadne,“ doplnila N. Richterová.
Naopak, najlepšie sú na tom informačné technológie, školstvo, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel,
ktoré pandémia z pohľadu trhu práce
zasiahla najmenej.
Hitom pracovného trhu
je administratívny pracovník
Zaujímavé je, že v súčasnosti najviac
inzerovanou pracovnou ponukou je
pozícia administratívneho pracovníka. Získať toto pracovné miesto je

však pre uchádzačov mimoriadne náročné. Na jednu ponuku administratívneho pracovníka sa podľa portálu
hlási až v priemere 100 ľudí.

Na pozíciu jedného
pomocného pracovníka
či office manažéra
sa hlási až 130
uchádzačov.
Podobne, ba ešte horšie je to pri pozíciách, ako sú sekretárka, pomocný pracovník či office manažér, kde na jednu
ponuku zareaguje v priemere približne
130 uchádzačov. Výhodu majú hlavne
zamestnávatelia, ktorí si spomedzi
mnohých uchádzačov môžu vyberať.
Výhodou na strane uchádzača o prácu je zase skutočnosť, ak na pohovore pôsobí priateľsky a otvorene.
„V prípade, že sa uchádzačovi podarí

s personalistom viesť priateľský rozhovor, dostane sa do značnej výhody,“
konštatuje N. Richterová s tým, že
personalisti vo všeobecnosti zvyknú
preferovať tých uchádzačov, pri ktorých sa cítili dobre. Inak povedané,
vypláca sa autentickosť a pozitívny
prístup.
Menej office manažérov,
viac práce z domu
Podľa prieskumov, ktoré si portál
Profesia nechal urobiť, sú zamestnanci počas home office produktívnejší ako pôvodne personalisti očakávali. „Podľa našich informácií by
sa mal klásť v budúcnosti väčší dôraz
na produktivitu zamestnancov a nižší dôraz na to, odkiaľ túto pracovnú činnosť vykonávajú,“ vysvetľuje
N. Richterová.
Táto zmena by mohla ovplyvniť predovšetkým pozície office manažérov,
po ktorých bude v budúcnosti pravdepodobne klesať dopyt, alebo sa ich
pracovná náplň prispôsobí situácii.
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upozorňuje na neočakávanú skutočnosť N. Richterová.
Dôvodom zvýšenia miezd je podľa
Richterovej záujem o špecialistov
v rôznych odvetviach. Najväčší nárast
ponúk pre špecialistov rástol na portáli pri pozíciách špecialista pohľadávok, špecialista zaistenia, chemický
inžinier, broker, android programátor, špecialista prevádzky sietí a služieb či výrobný riaditeľ.

Okrem toho by mali firmy vyššie nároky vyvíjať na manažérske zručnosti svojich zamestnancov. To platí najmä pre veľké spoločnosti. Pracovníci
v manažmente budú riešiť, ako pre
svojich zamestnancov vytvoriť komunikačné kanály na diaľku.
Priemerné mzdy vzrástli,
aj s požiadavkami
Viacerí odborníci očakávali, že pandémia koronavírusu sa podpíše na
poklese platov. Napriek tomu hrubé
mzdy na portáli Profesia oproti
minulému roku vzrástli. Minulý
rok počas mája a júna predstavoval

priemerný ponúkaný plat 1 115 eur
v hrubom. Priemerný plat v ponukách od 1. januára do 8. marca
2020, teda ešte pred vypuknutím
pandémie na Slovensku, predstavoval 1 135 eur v hrubom.
„Po z avedení ochranných opatrení, zavretí firiem a následnom
spomalení ekonomiky v období
od 9. marca až do 17. mája tohto
roku mnohí odborníci predpokladali, že platy v ponukách klesnú.
Nám sa to však nepotvrdilo a priemerný plat sa v tomto období vyšplhal až na 1 232 eur v hrubom,“

Najvyššia ponúkaná
mzda je v oblasti IT
Priemernú ponúkanú mzdu ovplyvnil
okrem iného aj vyšší podiel odvetví
s nadpriemernými mzdami a výpadok sektorov, kde sú platy najnižšie.
Jedným z najsilnejších odvetví sú
jednoznačne informačné technológie.
„Priemerná ponúkaná mzda v tejto oblasti počas mimoriadnej situácie predstavovala 1 766 eur v hrubom, pričom
ide o sektor s najvyššími mzdami v ponukách,“ konštatuje N. Richterová.
Pandémia, naopak, najviac znížila počet
nových ponúk v odvetviach hotelierstvo, cestovný ruch a gastro. Zároveň
ide o sektor, v ktorom Profesia eviduje tretí najnižší ponúkaný priemerný
plat. Mzda v inzerátoch predstavovala
v priemere 898 eur v hrubom.

Vyššie vzdelanie sa cení čoraz viac
Za rastom celkovej priemernej mzdy v inzerátoch sú veľké zmeny na trhu práce. Medzi
nimi eviduje portál Profesia aj vyššie požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie. Od januára
do začiatku marca požadovalo vysokoškolské
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vzdelanie 1. a 2. stupňa len 17 % ponúk. Počas
mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom stúpol ich podiel na 25 %. Naopak, znížil sa
podiel ponúk, ktoré požadujú základné či stredoškolské vzdelanie.
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Múdro a spoľahlivo
Poradíme vám s problematikou

GDPR
Preveríme vaše zapracovanie

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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PANDÉMIA NAKOPLA
DIGITALIZÁCIU V POISŤOVNÍCTVE,
DÔLEŽITÁ JE VŠAK AJ
UDRŽATEĽNOSŤ TOHTO BIZNISU
Autori: Magda Švančarková a Arian Ali
Foto: Shutterstock

Riešenia zo „šuflíka“ počas niekoľkých týždňov
dokázali rýchlo a efektívne premietnuť do
praxe. Poisťovne hovoria, že práve koronakríza
ich nakopla smerom k digitalizácii. Vzhľadom
na to, že tento rok považujú ekonomicky
za „stratený“, kľúčovým faktorom pre ne sa
okrem digitalizácie stáva udržateľnosť.
Z testovacieho módu
rýchlo do praxe
Generali poisťovňa sa už dlhodobo venuje digitalizácii, a práve to jej
v náročných časoch najviac pomohlo.
„Podržal nás práve náš inovatívny prístup k poisťovaciemu biznisu. Mnoho
aktivít, ktoré sme práve v tomto období využili, sme mali už v testovacom
móde, a koronakríza len urýchlila ich
spustenie,“ hovorí Katarína Kukurová,
špecialistka externej a internej komunikácie poisťovne Generali.
Pandémia koronavírusu pomohla
poisťovniam tiež usporiadať si priority a presmerovať potrebné zdroje.
„Digitalizácia je dlhodobým trendom v našej spoločnosti. Postupne
sa snažíme digitalizovať čo najviac
30

procesov a aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou viaceré rozbehnuté
projekty ešte urýchlila,“ konštatuje
špecialistka externej komunikácie
spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.
Rozšírili bezkontaktné služby
Bezkontaktná komunikácia. Kvôli
pandémii koronavírusu poisťovne
výrazne posilnili bezkontaktnú komunikáciu s klientom. Mimoriadne
žiadaným sa stalo poskytovanie informácií a písomností cez elektronickú komunikáciu alebo mobilnú aplikáciu. To, čo donedávna bolo doslova
unikátne, je dnes samozrejmosťou.
Videoobhliadky. Viaceré poisťovne zaviedli videoobhliadky. Ide

o bezkontaktné obhliadnutie škôd
nahlásenej poistnej udalosti, ktorá
si doteraz vyžadovala osobnú účasť
technika. Proces vybavovania škodovej udalosti je tak rýchlejší a pohodlnejší, pričom táto služba zostáva v ponuke niektorých poisťovní aj
po uvoľnení protiepidemiologických
opatrení.
Bezpodpisové zmluvy. Štandardom
sa stal bezpodpisový spôsob uzatvorenia zmluvy aj pri životnom
poistení. Zmluva sa stáva podpísanou jej zaplatením. Podobný
postup funguje v neživotnom poistení už niekoľko rokov. Nielenže
urýchľuje akceptáciu zmluvy, ale aj
šetrí životné prostredie a finančné
zdroje.
Júl/August/September 2020
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back-office,“ tvrdí PR špecialista spoločnosti Uniqa Beata Lipšicová.
Pre poisťovne je dôležité, aby pre klientov boli dostupné tou najvhodnejšou
formou komunikácie. Nie všetkým
z nich neosobný online prístup vyhovuje. Preto aj napriek digitalizačnému
trendu z posledných mesiacov tak zostáva priamy osobný kontakt s klientom súčasťou ich dlhodobých plánov.

Posilnené weby. Všetky spoločnosti
výrazne posilnili svoje klientske aj
maklérske webové portály. Ešte viac
tak zvýšili dostupnosť svojich produktov. Klienti majú lepší prehľad
o svojich zmluvách, spolupracovníci
zasa väčší komfort.
V rozpočtoch podporili
nové priority
Zaujímavosťou je, že poisťovne vyčlenili na digitalizáciu svojich procesov aj
produktov prostriedky už počas plánovania tohtoročného rozpočtu. S príchodom koronakrízy však museli niektoré
svoje rozhodnutia opätovne prehodnotiť. „Keďže digitalizácia patrí dlhodobo
medzi naše priority, v plánoch a rozpočtoch sme s výdavkami v tomto smere počítali,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.
„Financie vyhradené na digitálne
projekty boli schválené ešte v rámci
rozpočtu pre rok 2020. Upravovali
sme však priority projektov podľa

cieľov stanovených vedením spoločnosti,“ hovorí riaditeľ úseku marketingu a komunikácie spoločnosti
Wüstenrot Lukáš Bertók.

Poisťovne plánovali
svoju digitalizáciu
ešte pred vypuknutím
pandémie.
Niektoré pozície
stratili na atraktivite
Zmeny v dostupnosti poistných produktov, ako aj výrazné posilnenie
online nástrojov, prinášajú nové personálne požiadavky. „Na dôležitosti
získavajú pozície týkajúce sa digitalizácie a automatizácie našich procesov,
či už je to v oblasti IT, alebo biznisu.
Na druhej strane klesá význam pozícií,
ktorých práca bude nahradená automatickými procesmi, najmä v oblasti

Dôraz sa kladie
aj na udržateľnosť
Poisťovne teda tento rok určite nezaťahujú ručnú brzdu. Práve naopak,
digitálne novinky a komunikácia
s klientmi v online priestore sú šikovným nástrojom na prežitie. Pandémia
totiž nielenže zmenila spotrebiteľské
správanie, spôsoby komunikácie, ale
aj otvorila nové dôležité témy.
Mnohí odborníci poukazujú na paralely medzi súčasnou krízou ekonomiky a hroziacou klimatickou krízou.
Zraniteľnosť ekonomiky, jasné pomenovanie rizík a hrozby súvisiace
s klimatickými zmenami sa teraz
javia ako dôležité témy budúcnosti.
Udržateľnosť, ktorá znamená aj odolnosť, je preto v dnešnom pandemickom svete top témou.
„Pandémia zmení poistenie. Najdôležitejšie je to, že urýchli digitalizáciu v tomto odvetví a z udržateľnosti
urobí kľúčový faktor,“ uvádza podstatné trendy budúcnosti globálna
správa od spoločnosti Allianz. V praxi to znamená, že firmy, ktoré podnikajú s ohľadom na životné prostredie,
majú zavedenú správnu firemnú kultúru a venujú sa aj sociálnej oblasti,
sú udržateľnejšie a odolnejšie voči
výkyvom ekonomiky.
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NOVÝ RIADITEĽ GENERALI:
SME NAJDIGITÁLNEJŠIA
POISŤOVŇA NA TRHU
Autor: Robert Juriš
Foto: Tomáš Griger

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam
na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy
poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu
s klientom. Podobne sa snaží riešiť aj väčšinu
poistných udalostí. Tyká si s modernými
finančnými technológiami, ale nezabúda
na ľudskosť. Okrem čísel ju zaujíma trvalo
udržateľný biznis. Od 2. júla 2020 má nového
šéfa. Práve s ním, s Jurajom Jurčíkom, sa
zhovárame o nedávnej minulosti, súčasnosti
aj blízkej budúcnosti poisťovne Generali.
Akú pozíciu zaujímate na slovenskom poistnom trhu? V akých
produktoch ste silní, naopak,
v ktorých si želáte svoju pozíciu
posilniť?
Momentálne aj dlhodobo nám na
Slovensku medzi poisťovňami patrí
tretie miesto. Náš aktuálny podiel
na domácom trhu neživotného poistenia predstavuje 12,3 percenta.
Sme univerzálna poisťovňa, ktorá poisťuje prakticky všetko, a na
trhu pôsobíme prostredníctvom
32

troch značiek – Generali, Genertel
a Európska cestovná poisťovňa.
Prečo v yužívate tri brandy?
Neštiepite tak svoje sily a neznižujete tým celkový výsledok, ktorý by ste mohli dosiahnuť?
Myslím si, že nie. Všetky naše tri
značky sú integrálnou súčasťou
Generali. Máme široký záber pôsobenia, a aj takto sa usilujeme
priblížiť sa ku klientom. Hlavne
k tým, ktorí sú špecifickou cieľovou

skupinou. Napríklad Genertel sa
zameriava na internetovú a cenovo senzitívnu cieľovú skupinu
a Európska cestovná poisťovňa je
dominantná na trhu poistenia cestovných kancelárií.
Ktor ý typ poistného biznisu
v Generali prevažuje?
Nedá sa povedať, že by niektorý
typ poistenia prevažoval. Práve naopak – Generali je vyvážená a univerzálna poisťovňa. Máme približne
Júl/August/September 2020

vyrovnaný objem životného aj neživotného poistenia. A v rámci neživotného poistenia je opäť vyvážený
pomer medzi poistením motorových
vozidiel a poistením majetku.
V poisťovni Generali pracujete aj
na slovenské pomery dlho. Aká je
vaša pracovná genéza?
V Generali na rôznych pozíciách pôsobím už 23 rokov. Väčšinu mojej kariéry som sa venoval riadeniu financií. Približne pred štyrmi rokmi som
prevzal obchodnú časť firmy a teraz
najaktuálnejšie od 2. 7. 2020 zodpovedám za chod celej firmy.
V akej kondícii sa nachádza poisťovňa teraz, teda vo chvíli, keď
ste sa stali jej šéfom?
Musím povedať, že je naozaj v dobrom stave. Obchodné aj hospodárske

V Generali
pôsobím 23 rokov.
Väčšinu kariéry
som sa venoval
riadeniu financií.
výsledky sú skutočne vynikajúce.
Rovnako pozitívna je atmosféra
vo firme – čo sa týka angažovanosti aj kompetencií zamestnancov.
To je vynikajúci odrazový mostík
do budúcnosti. S tým, samozrejme, súvisia očakávania akcionára.
Potrebujeme upevňovať našu pozíciu na trhu a rásť. Spomedzi prvej
trojky rastieme dlhodobo najdynamickejšie. My však chceme tiež dosiahnuť, aby naše obchodné výsledky boli trvalo udržateľné.

V čom vidíte najväčší potenciál
rastu?
Z pohľadu produktu je to neživotné majetkové poistenie, ktoré je na
Slovensku historicky najmenej saturované. My sa však na potenciál
trhu pozeráme aj z pohľadu potenciálnych zákazníkov, ktorých rozdeľujeme do sociologických alebo
geografických segmentov. Vďaka
tomu vieme, že tu existujú segmenty klientov, ktoré ešte stále sú
len slabo alebo dokonca aj úplne
nepoistené.
Mohli by ste pre lepšiu ilustráciu
uviesť konkrétny príklad?
Ako príklad spomeniem segment
malých a stredných podnikateľov.
A to nielen z pohľadu poistenia podnikania, ale aj poistenia majetku. Tu
vnímam rezervy trhu ako najväčšie.
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Mladí ľudia sú
poistením pokrytí
veľmi slabo
a zároveň sú
vysoko rizikoví.

Ďalej sú to mladí ľudia, ktorí sú poistením pokrytí veľmi slabo, ale zároveň sú pre poisťovne vysoko rizikoví.
Toto je pre nás všetkých, ktorí pôsobíme na našom trhu, naozaj silná
výzva.
Každý z nás má za sebou náročné
obdobie. Ako poisťovňa Generali
zvládla mohutný nástup koronakrízy, aké opatrenia ste prijali
a čo ste podnikli?
Máme za sebou bezprecedentnú
dobu. Výhodou je, že v minulosti
sme prekonali niekoľko hospodárskych aj konkurenčných kríz, čo nás
zocelilo a pripravilo na budúcnosť.
Krízové scenáre, ktoré náš risk manažment v minulosti pripravoval,
napokon výborne zafungovali. Nikto
síce nebol pripravený konkrétne na
túto situáciu, ale ako firma sme ukázali, že sme schopní zmobilizovať sa
a potom konať dostatočne flexibilne.
Na to, aby ste mohli byť pripravení na krízu, akú priniesla pandémia koronavírusu, museli ste
sa už v minulosti venovať digitalizácii poistných procesov a produktov. Je to tak?
Dovolím si tvrdiť, že sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu. Digitalizácii
a technologickým inováciám sme
34

venovali pozornosť už pred koronou,
a práve toto sa stalo našou veľkou
konkurenčnou výhodou. Aj preto
teraz môžem povedať, že uplynulé
mesiace nepriniesli nič nové, o čom
by sme sa doteraz nerozprávali.
Priniesla však to, že ohromne zrýchlila realizáciu projektov, ktoré sme
plánovali. Tie, ktoré sme mali len
v rovine úvah, sa v priebehu niekoľkých týždňov stali realitou.
Čo konkrétne to znamená v praxi?
Naši obchodníci sú schopní všetky typy poistných zmlúv uzatvárať
na diaľku. Bez osobného stretnutia, bezpapierovo, bezhotovostne
a aj bez podpisu (na vznik poistnej
zmluvy stačí uhradiť predpísané
poistné), vrátane podnikateľského
poistenia, čo ešte pred niekoľkými
mesiacmi bolo prakticky nemysliteľné. Prínosom je výrazne vyššia efektivita práce.
Uzatvorenie poistnej zmluvy
na digitálnej báze je však len pomyselným vrcholom pyramídy
vašej činnosti. Vaša spoločnosť
využíva množstvo ďalších smart
riešení. Ktoré to sú?
Počas pandémie koronavírusu sa
nám mimoriadne osvedčila spolupráca s externými dodávateľmi
inovatívnych riešení v oblasti videa.
Video používame napríklad na identifikáciu klienta. Ďalej sme zaviedli
možnosť videoobhliadky poškodeného domu alebo bytu bez potreby
fyzickej účasti nášho pracovníka.
K dispozícii máme tiež aplikáciu,
ktorá na základe videoobhliadky
dokáže okamžite stanoviť mieru
poškodenia automobilu a vypočítať
predpokladanú mieru poistného
plnenia.

E xterných providerov, ktorí
prinášajú inteligentné riešenia,
z ktorých profitujú klienti, ale aj
poisťovne s kvalitnými produktmi, je na trhu viacero. Ako vnímate ich prínos?
Je dobre, že tu sú a že prinášajú nápady aj riešenia. Napríklad porovnávač poistných produktov v jednotlivých kategóriách neživotného
poistenia od spoločnosti Positive
považujem za naozaj užitočné zariadenie. Prispieva k zvýšenej informovanosti na trhu, čo klientom umožňuje robiť lepšie rozhodnutia. Som
presvedčený, že čím viac informácií
majú, tým menej nedorozumení pri
uzatváraní poistného vzniká.
Priniesla digitalizácia poistenia
aj zmeny v štruktúre zamestnanosti vo vašej poisťovni?
Pre nás je to úplne prirodzený vývoj.
Ako sa vyvíjajú technológie a s nimi
súvisiace agendy, tak sa mení štruktúra pracovných pozícií a alokácia
ľudských zdrojov. Niektoré agendy
zanikajú a iné, paralelne vyvolané
potrebami, vznikajú. Mám na mysli hlavne tie, ktoré sú spojené so
zhromažďovaním, analyzovaním,
vyhodnocovaním a interpretovaním
dát. A, samozrejme, tiež v spojitosti
s informačnými technológiami.

Porovnávač poistných
produktov spoločnosti
Positive považujem
za naozaj užitočné
zariadenie.
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Všetky typy poistenia dokážu uzatvoriť bez fyzického kontaktu s klientom · LÍDRI

Pre nás je dôležité,
aby vzťah s klientom
bol otvorený, vyvážený
a dlhodobo udržateľný.

Zmeňme však tému – poisťovňa
Generali sa okrem poskytovania
poistenia poistných služieb venuje aj podpore charitatívnych
projektov. Považujete za dôležité
deliť sa o úspech a na ktoré projekty ste zvlášť hrdí?
Myslím si, že je správne, ak časť
z nášho zisku odvedieme v prospech
tých, ktorí to najviac potrebujú.
Robili sme to v minulosti a robíme to
aj teraz. Spomeniem napríklad jednu
aktivitu v rámci The Human Safety
Net v projekte Učenie pre život, kde
v spolupráci s Úniou materských
centier pomáhame sociálne znevýhodneným rodinám. Naším cieľom
je umožniť deťom z takýchto rodín
prístup k vzdelaniu, a tak im dať väčšiu šancu začleniť sa do života.

práve toto riešenie, ktoré na trhu
chýbalo a ktoré bude užitočné aj po
odznení koronakrízy.
Na záver sa ešte vráťme späť k vašim ambíciám. Akým smerom
chcete viesť poisťovňu Generali
a s akým výsledkom budete aj vy
osobne spokojný?
Úprimne, pre mňa je dôležitá cesta. Našou filozofiou je robiť partnerský biznis. Želám si, aby sme si
všetci boli partnermi – či už v rámci

firmy, alebo aj smerom ku klientom.
Filozofia Generali je pomenovaná
jednoducho Celoživotný partner,
a podľa nej sa uzatvorením poistky
všetko len začína. Vtedy s klientom
len začíname komunikovať, starať
sa oňho, sprevádzať ho životom
a prinášať mu riešenia na mieru.
Pre nás je dôležité, aby tento vzťah
bol dlhodobý, otvorený, vyvážený
a dlhodobo udržateľný. Inak povedané, chceme robiť poistenie s ľudským prístupom.

Toto je dlhodobý projekt, v rámci
ktorého ste už pomohli desiatkam až stovkám rodín na celom
Slovensku. Počas pandémie koronavírusu ste sa však zamerali
aj na jednorazové aktivity. Ktoré
to boli?
Kúpili sme 5 dezinfekčných germicídnych robotov, ktoré dokážu kvalitne vydezinfikovať nemocničné
priestory. Pre toto riešenie sme sa
rozhodli v čase, keď sa každý, kto
mohol, usiloval pomôcť v boji s koronavírusom. My sme si vybrali
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CESTOVNÉ POISTENIE
SA POMALY „ROZMRAZUJE“
A BUDE AJ LACNEJŠIE
Autor: Arian Ali
Foto: Shutterstock

Ako uzavreté hranice a zatvorené letiská
ovplyvnili trh s cestovným poistením? Ako
je to teraz s jeho platnosťou v rôznych
krajinách? Sú poisťovne počas pandémie
vždy povinné poskytnúť krytie? Ako sa bude
v najbližších mesiacoch vyvíjať jeho cena?

P

andémia koronavírusu urýchlila
digitalizáciu naprieč všetkými
poisťovňami. Niektoré jeho poskytovanie v čase uzatvorených hraníc
pozastavili, ďalšie pokračovali v jeho
poskytovaní prostredníctvom online.

Poistenie poskytovali
aj počas koronakrízy
Spoločnosti Allianz, Kooperativa
a Wüstenrot pokračovali v poskytovaní cestovného poistenia počas
celého obdobia trvania pandémie.
„Cestovné poistenie je našim klientom k dispozícii bez prerušenia aj
v mimoriadnom období. Niektorí
naši klienti aj počas pandémie cestujú, žijú, pracujú alebo sa zdržiavajú v zahraničí. Cestovné poistenie je
platné aj počas cesty po Slovensku,“
hovorí špecialistka externej
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komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.
O dostupnosť tohto produktu sa postarala digitalizácia. „Cestovné poistenie Wüstenrot si klienti mohli zakúpiť nepretržite aj počas koronakrízy.
Nemuseli pri tom ani navštíviť obchodné miesto, cestovné poistenie si mohli
dojednať jednoducho online,“ uvádza
riaditeľ marketingu a komunikácie
spoločnosti Wüstenrot Lukáš Bertók.
Dali si pauzu,
ale už opäť poisťujú
ČSOB poisťovňa, Uniqa a Generali na
niekoľko týždňov prestali cestovné
poistenie záujemcom poskytovať úplne. Všetky však už jeho predaj opätovne obnovili. „Na uzatvorenie hraníc
sme reagovali tak, že sme na približne

na dva a pol mesiaca zastavili predaj
cestovného poistenia. V nadväznosti
na uvoľňovanie opatrení v súvislosti
s pandémiou sme jeho predaj opätovne spustili 9. júna 2020,“ tvrdí hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.
Generali poisťovňa začala opäť tento
produkt poskytovať v období, keď začalo dochádzať k znovuotváraniu hraníc.
Uniqa tak urobila ešte skôr. „Obnovili
sme predaj cestovného poistenia už od
16. 5. 2020,“ hovorí PR špecialista poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.
Na „červenú zónu“
sa poistenie na
COVID-19 nevzťahuje
Kladné vybavenie nahlásenej poistnej udalosti vo všetkých spoločnostiach ovplyvňujú odporúčania úradov.
Júl/August/September 2020

V súčasnosti sa hranice medzi krajinami opäť postupne otvárajú.
Pre tie krajiny, ktoré štátne orgány
považujú za bezpečné, oslovené spoločnosti poskytujú cestovné poistenie v plnom rozsahu. Poistné krytie
sa vzťahuje aj na náklady na ošetrenie, lieky a hospitalizáciu súvisiace
s COVID-19. Z cestovného poistenia
však nie sú hradené náklady na testovanie koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom.
Ak sa však napriek oficiálnemu zákazu rozhodnete vycestovať do krajín,
kde pandémia stále zúri a naše štátne
orgány ich považujú za tzv. červenú
zónu, v tom prípade sa poistenie nevzťahuje na úhradu udalostí súvisiacich s COVID-19.
„Všetky ostatné riziká, ktoré má
klient zahrnuté v cestovnom poistení (úrazy, ochorenia a iné), sú kryté v plnom rozsahu,“ uvádza Beata
Lipšicová z poisťovne Uniqa.
Pozor, na karanténu
sa poistenie nevzťahuje
Poistenie sa však nevzťahuje na prípady, ak v zahraničí skončíte v karanténe.
„Karanténa nie je hospitalizácia v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu,
po karanténe nie je vystavená lekárska
správa, na základe ktorej by poisťovňa
mohla náklady uhradiť,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia
Nosková Illášová.
Pre tých, ktorí musia kvôli karanténe
zostať v zahraničí dlhšie, ako pôvodne plánovali, existuje aj jedna dobrá
správa. Niektoré poisťovne takýmto
klientom bezplatne predĺžia ich zahraničné poistenie.

Záujem klientov
sa presúva na domáci trh
Značná časť Slovákov plánuje tento
rok tráviť dovolenku na Slovensku.
„Čoraz viac ľudí sa začína orientovať na to, čo ponúka domáca krajina, slovenské hory čakajú na svoju
príležitosť. V našom produktovom
portfóliu máme aj dlhodobé cestovné
poistenie alebo poistenie k platobnej
karte ČSOB. Automatickou súčasťou
týchto poistení je aj poistenie zásahu
Horskej záchrannej služby,“ uvádza
hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Poisťovne očakávajú
nárast dopytu po
tuzemskom
cestovnom poistení.

Aj ostatné poisťovne očakávajú nárast dopytu práve po tuzemskom
cestovnom poistení v súvislosti
s vysokohorskou turistikou. V rámci tohto produktu poisťovne vedia
klientom poskytnúť ochranu a krytie zásahu horskej služby, zodpovednosti za škodu, riziká úrazu, straty
či krádeže batožiny, ale aj poistenie

storna dovolenky v prípade nečakaných udalostí.
„Našu ponuku poistenia pravidelne
inovujeme s cieľom ponúkať našim
klientom produkty, ktoré zodpovedajú
ich potrebám. Zlepšovanie cestovného
poistenia a jeho prispôsobovanie aktuálnym podmienkam je spôsob, akým
môže byť tento produkt pre klientov aj
naďalej zaujímavý,“ hovorí špecialistka
externej a internej komunikácie spoločnosti Generali Katarína Kukurová.
Cestovné poistenie
bude skôr lacnejšie
Koronavírus takmer zmrazil trh s cestovným poistením. Niektoré poisťovne sa ho snažia oživiť práve nižšou
cenou. „V nasledujúcich mesiacoch
plánujeme znížiť cenu cestovného
poistenia o 20 %. Chceme tak dosiahnuť, aby poistenie bolo pre klientov
dostupnejšie,“ uvádza riaditeľ marketingu a komunikácie spoločnosti
Wüstenrot Lukáš Bertók.
Nateraz prípadnému zvyšovaniu cien
nie je naklonená žiadna z oslovených
spoločností. Cestu vidia skôr v skvalitňovaní produktu, jeho prispôsobovaní konkrétnym potrebám a zvyšovaní jeho dostupnosti pre čo najširšie
spektrum klientov.
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TOP 10 POISŤOVNÍ
V POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ
STAVILO NA DIGITALIZÁCIU
A BEZPLATNÉ VÝHODY
Autor: Zuzana Mecková

Najúspešnejšími poskytovateľmi povinného
zmluvného poistenia (PZP) na slovenskom
trhu za uplynulý rok sú poisťovne
Kooperativa, Allianz – SP a Generali. Vyplýva
to z prehľadu zostaveného Kanceláriou
poisťovateľov na slovenskom trhu PZP.

S

pomedzi poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie,
známe aj ako zákonná poistka, sa
na prvých dvoch priečkach s pomerne výrazným náskokom umiestnili
poisťovne Kooperativa (26,77 %)
a Allianz – Slovenská poisťovňa
(21,55 %). Podľa štatistiky súčet ich
podielov predstavuje až 48,32 %,
teda takmer polovicu trhu.
Druhú polovicu poistného koláča si
rozdelili zvyšné poisťovne pôsobiace na
Slovensku. S viac ako 11-percentným
podielom sa tesne za sebou umiestnili poisťovne Generali a Komunálna
poisťovňa. Takmer 7 % dosiahla poisťovňa Uniqa. Za ňou sú poisťovne Axa
a ČSOB poisťovňa s približne 5 %, za
ktorými skončili Wüstenrot, poisťovňa
Union a Groupama poisťovňa.
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Kooperativa prináša
verejné prísľuby zadarmo
Klienti poisťovne Kooperativa spolu
so zmluvou povinného zmluvného
poistenia získavajú aj niektoré výhody havarijného poistenia. To znamená, že v rámci PZP Kooperativa
poskytuje benefity havarijného poistenia klientom v podobe verejných
prísľubov. Vybrané riziká, ktoré sú
štandardne súčasťou havarijného poistenia, získajú klienti tejto poisťovne
zadarmo.
„Všetky naše aktivity sa sústreďujú
na jedinú vec – spokojnosť našich
klientov. Robíme všetko pre to, aby
sme pre nich boli poisťovňou prvej
voľby,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne
Kooperativa Vladimír Bakeš.

K o op erat iva vl ani z vere jných
prísľubov preplatila klientom vyše
1,1 milióna eur. Najviac škôd krytých v rámci PZP verejnými prísľubmi bolo spôsobených stretom so
zverou.
Klienti Allianz – SP
využívajú online sprievodcu
Popredné miesto na trhu si Allianz
– Slovenská poisťovňa udržiava aj
vďaka rýchlosti riešenia poistných
udalostí a napredovaním v digitálnom svete poisťovníctva. „Klientom
umožňujeme využívať online sprievodcu škodou v PZP. Kľúčom k úspechu nášho produktu je kvalita našich
služieb a asistenčné služby, ktoré sú
súčasťou PZP,“ uviedla špecialistka
externej komunikácie pre Allianz
Helena Kanderková.
Júl/August/September 2020
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Podiel poisťovní na trhu v poskytnutí PZP za rok 2019
Kooperativa
Allianz - SP
Generali
Komunálna poisťovňa
Uniqa
Axa
ČSOB poisťovňa
Wüstenrot
Union
Groupama

5%

4% 2%
27 %

5%
6%

7%

11 %

22 %
12 %

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov
„Online sprievodca škodou PZP
spočíva v tom, že v prípade škody
z povinného zmluvného poistenia sa táto služba už netýka klientov, ktorí sú v Allianz – SP poistení, ale tých, ktorým klienti Allianz
spôsobia škodu,“ vysvetľuje riaditeľ odboru market manažmentu
Allianz – SP Jozef Kruppa a dodáva:
„Vďaka online sprievodcovi škodou
v PZP budú aj naši neklienti mať
možnosť zažiť naše nové moderné
digitálne služby.“
Okrem toho klienti Allianz – SP
majú možnosť uzatvoriť havarijné poistenie, ktorého súčasťou
je v novom produkte aj povinné
zmluvné poistenie.
Generali ponúka záchrannú
službu SOS partner
Aj poisťovňa Generali poskytuje širokú ponuku poistení vrátane rôznych
pripoistení, rýchlej likvidácie poistných udalostí, zdokonaľuje digitalizáciu svojich produktov a ponúka
rôzne asistenčné služby.

„V rámci asistenčných služieb sme
spustili aj online sledovanie asistencie.
Klient online sleduje aktuálnu polohu
odťahovej služby na základe linku, ktorý dostane v SMS,“ doplnila hovorkyňa
poisťovne Generali Katarína Kukurová.
Zaujímavým produktom je tiež služba
SOS PARTNER, ktorú Generali ponúka buď k havarijnému poisteniu, alebo ku kombinácii havarijného a povinného zmluvného poistenia.
Poistenie SOS Partner predstavuje
„ochrancu vodiča a posádky na cestách“.
V prípade nárazu vozidla zariadenie nainštalované vo vozidle po prekročení
preťaženia 2,5 G vyšle operátorovi asistenčnej služby signál, že auto narazilo.
Ten volá posádke späť na zariadenie.
Ak sa posádka nehlási, alebo je zranená,
automaticky na miesto nehody vyrážajú všetky záchranné zložky.
Aj v prípade, že nedôjde k nárazu vozidla, ale je nutné privolať pomoc zo
zdravotných či technických dôvodov,
vodič môže na zariadení stlačiť „núdzové tlačidlo“. Vďaka nemu sa ihneď

spojí s operátorom, ktorý za ním dokáže vyslať rýchlu pomoc.
Zákazníci, ktorí si poistenie SOS
Partner v poisťovni Generali uzatvoria, ihneď dostanú 5-percentnú zľavu
z havarijného poistenia a 10-percentnú zľavu z povinného zmluvného poistenia. Aj vďaka takýmto podmienkam uzatváranie poistných zmlúv
PZP v Generali rastie: „Pozorujeme
zvýšený záujem o uzatváranie poistenia PZP v našej poisťovni. Medziročne
nám objem poistných zmlúv v rámci
poistenia PZP narástol o viac ako
10 %,“ potvrdila K. Kukurová.
Počet uzatvárania PZP aj
škodových udalostí rástol
Počet uzatvorených zákonných poistiek v minulom roku rástol. Celkovo
sa trh povinného zmluvného poistenia zvýšil až na 2,98 milióna poistených vozidiel, čo predstavovalo rast
trhu PZP až o 4 %. Celkovo vyplatené
poistné plnenia klientom za škodové udalosti PZP medziročne vzrástli
o 11 % na 217,6 milióna eur.
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FINTECH · Banky sa stávajú viac IT firmami ako kedykoľvek predtým

BUDÚCNOSŤ BÁNK
JE V DIGITALIZÁCII.
ZNÍŽIA POČET ZAMESTNANCOV
AJ POBOČIEK
Autori: Magda Švančarková
Foto: Slovenská sporiteľňa

Koronakríza naštartovala zmeny v bankovníctve.
Aktuálne na prvom mieste medzi svojimi prioritami
uvádzajú potrebu digitalizácie. Masívne hľadajú
ítečkárov a zároveň plánujú znížiť počty ľudí
pracujúcich na menej potrebných miestach.
Lavínu transformácií
spúšťa SLSP
Slovenská sporiteľňa (SLSP) zrejme bude, podľa portálu hnonline.sk,
prepúšťať. Za všetkým je riadený
program Fit to purpose. Ten má podľa slov Štefana Frimmera, šéfa korporátnej komunikácie SLSP, za úlohu
zlepšiť fungovanie banky, ale aj znížiť
personálne či nepersonálne náklady.
„Tieto zmeny prinesú viaceré benefity pre našich klientov v podobe kvalitnejšieho finančného poradenstva
a moderných digitálnych služieb,“
vysvetľuje Š. Frimmer.
V praxi by to malo znamenať menej
ľudí na servisných pozíciách. V banke pritom pracuje viac ako 4 000
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ľudí. Personálne zmeny sa majú týkať najmä bratislavskej centrály SLSP.
„Aktuálna celosvetová pandémia
COVID-19 proces transformácie len
urýchlila,“ zdôrazňuje Š. Frimmer.

O prepúšťaní zatiaľ
hovorí len
Slovenská sporiteľňa.

Viac online a vyššie poplatky
Ostatné banky pôsobiace na slovenskom trhu zatiaľ otvorene o prepúšťaní či znižovaní počtu zamestnancov

nehovoria. Záujem o online riešenia
však u každej z nich jednoznačne
dominuje. Banky sa usilujú, aby ich
klienti viac využívali digitálne služby,
menej navštevovali pobočky a častejšie platili kartou či mobilom.
Digitalizácii venujú pozornosť aj vo
VÚB. „Aktuálne máme otvorených
vyše 70 pozícií. Z toho takmer polovica sú IT pozície, pretože tejto oblasti
venujeme veľkú pozornosť a považujeme ju za kľúčovú,“ vysvetľuje PR manažér VÚB banky Dominik Miša.
Podľa jeho slov v banke nedávno vybudovali tím, ktorý pracuje na nových
riešeniach. „Robíme na systémoch,
ktorým bude patriť budúcnosť, a od
Júl/August/September 2020
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ktorých si veľa sľubujeme,“ dopĺňa
D. Miša. Dlhodobou stratégiou banky je
podporovať elektronické bankovníctvo
a motivovať klientov, aby využívali online služby namiesto návštevy pobočky.
Banky sa transformujú
na IT firmy
„Doba, v ktorej žijeme, urýchľuje
používanie online služieb aj u tých
klientov, ktorí ich predtým odmietali. Banka sa stáva IT firmou viac, ako
kedykoľvek predtým,“ reaguje PR manažérka Tatra banky Linda Lalinská.
Práve preto aj tu posilňujú vývoj v tímoch, ktoré sa venujú digitálu. „V súčasnosti máme viaceré otvorené pracovné pozície,“ dodala Lalinská.
Iná situácia je v ČSOB a OTP Banke
Slovensko. Aktuálne prechádzajú
výraznými zmenami. „OTP Banka je
momentálne v štádiu predaja novému vlastníkovi ČSOB (KBC Group).
Plány na posilnenie IT pozícií v banke
sa teda týkajú skôr rozhodnutia nového vlastníka,“ objasňuje hovorca OTP
Banky Róbert Varšányi.
„Preto ani nevidíme priestor pre
znižovanie stavov,“ reaguje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová s tým, že

niektoré uvoľnené pracovné pozície
sa rozhodli dokonca neobsadiť. „Počet
pracovných miest sme pravidelne prehodnocovali už aj pred príchodom
pandémie,“ dodáva A. Jamborová.

Finančný sektor
na Slovensku je
už dlhodobo pod
významným tlakom
na šetrenie výdavkov.

Jeden z najťažších
rokov pre banky
Podľa prieskumu Európskej investičnej
banky (EIB) čaká banky v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe jeden
z najťažších rokov. Prieskum medzi
bankami robili v marci 2020. Takmer
65 percent oslovených bánk predpokladalo, že stúpne počet nesplácaných
úverov, schválilo sa menej pôžičiek.
Okrem toho na Slovensku klesá dopyt
po financovaní a sprísňujú sa úverové
štandardy. Poštová banka pred pár mesiacmi priznala, že práve preto a tiež

kvôli práve zrušenému bankovému
odvodu zvyšovala bankové poplatky.
Menej pobočiek,
menej personálu
Znižovanie nákladov znamená menej
personálu. „Nie je to rozhodnutie jednej banky a predpokladám, že ďalšie
banky budú tento trend nasledovať.
Budú hľadať úspory a menej efektívne
pobočky zmenšovať alebo rušiť,“ reaguje finančný analytik Maroš Ovčarik.
V ostatnom čase vidieť tiež zvyšovanie poplatkov za bežné bankové
operácie. „Výber hotovosti v pobočke
banky môže stáť až 6 eur, čo je naozaj
vysoká suma,“ upozorňuje Ovčarik.
Podľa neho nie je primárnou snahou zvýšiť výnosy na strane banky,
ale práve odradiť ľudí od návštevy
pobočiek.
„Banky chcú naučiť klientov, aby využívali elektronické kanály tak často,
ako sa len dá. Vďaka tomu budú
môcť redukovať pobočkové siete,“
dodáva Ovčarik. Na druhej strane
menej bežného bankového personálu znamená väčší tlak na digitalizáciu,
ktorú koronakríza urýchlila aj v bankovom sektore.
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VKLADOMATY
ŠETRIA ČAS, SÚ ZADARMO
A ICH OBĽÚBENOSŤ RASTIE
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

Bankomaty s možnosťou vkladu, takzvané vkladomaty,
má v súčasnosti takmer každá banka a ich počty
sa neustále zvyšujú. Podstatná informácia pre
klienta je, že kým za vklad hotovosti v pobočke si
banka účtuje poplatky, vkladomaty sú zadarmo.

K

lient vloží do zariadenia kartu
a zadá svoj PIN kód. Zadá možnosť vložiť hotovosť, následne bankovky umiestni do určeného otvoru.
Vkladať možno bankovky v nominálnej hodnote 5 – 500 eur. Zariadenie
si prepočíta hotovosť, potvrdí celkovú sumu, preverí pravosť bankoviek
a vydá potvrdenie o ich prijatí.
Vklady sú obmedzené výškou hotovosti alebo počtom bankoviek.
Využiť môžete iba zariadenia banky,
v ktorej máte zriadený účet. Nájdete
ich zvyčajne v pobočkách, prípadne
na miestach, kde sa zvykne nachádzať viac ľudí.
Výhodou pre banky je najmä to, že
v praxi takýto vkladomat šetrí čas
ľudí pri priehradke. Klienti si na ne
pomerne rýchlo zvykajú. Napríklad
v Tatra banke, ktorá má najviac takýchto zariadení, prekročili vklady
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cez vkladomaty hodnotu 50 percent
všetkých vkladov a záujem o túto
službu neustále rastie.

dennú výšku vkladu pre fyzické osoby v sume 9 900 eur, pre právnické
osoby 10 000 eur.

Slovenská sporiteľňa:
53 vkladomatov
Slovenská sporiteľňa (SLSP) má aktuálne 53 vkladomatov. „Do konca
budúceho roka plánujeme mať vkladomat v takmer každom okrese,“ vysvetľuje zámery banky hovorkyňa
SLSP Marta Cesnaková.

VÚB banka: 83 vkladomatov
VÚB banka má v prevádzke 83
bankomatov s možnosťou vkladu.
Dokážu prijímať bankovky, pri jednom vklade až 50 kusov. Vklad je
zadarmo. „Našou stratégiou bude
v najbližších mesiacoch a rokoch výrazné rozširovanie siete bankomatov s možnosťou vkladu a rozšírenie
pokrytia na celé územie Slovenska,“
hovorí PR manažér VÚB banky
Dominik Miša.

Klienti cez vkladomaty SLSP môžu
na svoj účet vkladať peniaze, ale
aj bankovky, a to bez poplatku.
Vkladať je možné len na účet, ku
ktorému je vydaná platobná karta.
Peniaze sú na účte prakticky okamžite. Naraz je možné vložiť až 200
kusov bankoviek. Slovenská sporiteľňa má maximálny denný limit na

Vkladomaty, ktoré dokázali automaticky spracovať a vyhodnotiť prijatú
hotovosť, začali používať v Bratislave
už v roku 2012. Zatiaľ sa nachádzajú
iba v pobočkách banky.
Júl/August/September 2020
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Tatra banka:
118 vkladomatov
Tatra banka začala prevádzkovať
nový typ vkladových bankomatov
v roku 2018. V súčasnosti ich má
presne 118. „V závere tohto roka plánujeme prevádzkovať celkovo 145
Bankomatov 2.0,“ konštatuje hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.
Klienti môžu vkladať iba bankovky
a len na svoj bežný účet v Tatra banke
alebo v Raiffeisen banke. Zariadenia
využívajú efektívnu technológiu recyklácie bankoviek. Klient môže vložiť maximálne 200 kusov bankoviek.
Vklad je na účte okamžite.

ČSOB banka:
33 vkladomatov
ČSOB má v súčasnosti 33 vkladomatov.
Do konca tohto roka plánujú pridať
ešte dva. Vkladomaty prijímajú bankovky aj mince. Maximálna výška vkladu je 10-tisíc eur za deň, 250 bankoviek,
respektíve 350 mincí na jeden vklad.

Raiffeisen banka: 67
vkladomatov
Klienti Raiffeisen banky majú k dispozícii 67 bankomatov s možnosťou

vkladu aj výberu, a tie môžu využívať
už od roku 2012. V sieti Raiffeisen
banky sa zariadenia inštalujú vždy
výlučne v pobočkách banky. „Tieto
zariadenia bez použitia platobnej
karty prijímajú a vydávajú bankovky aj mince,“ objasňuje hovorkyňa
Raiffeisen banky Zuzana Žiaranová.
UniCredit banka,
Poštová banka, 365 banka:
žiadne vkladomaty
Tieto banky v súčasnosti neprevádzkujú žiadne vkladomaty. V blízkej

budúcnosti ich však chcú začať využívať. UniCredit už tento rok, Poštová
banka a 365 banka plánujú začať s ich
nasadzovaním budúci rok.
Slovenská záručná
a rozvojová banka:
žiadne vkladomaty
„Slovenská záručná a rozvojová banka
nevykonáva žiadne hotovostné operácie, a preto nemá dôvod zavádzať vkladomaty ani žiadne podobné zariadenia
na spracovanie hotovosti,“ zdôvodňuje
Martin Hrušovský zo SZRB.

Bezpečne rozpozná falošné bankovky
Činnosť vkladomatov upravuje aktuálne platná legislatíva. Stanovuje maximálnu výšku vkladu, respektíve maximálny možný počet vložených bankoviek. Bankomaty majú certifikát od Európskej

centrálnej banky o rozpoznávaní pravosti bankoviek.
Všetky podozrivé bankovky sú zadržané a dodatočne odborne preverené. Cieľom týchto opatrení je
predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
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BANKY A POISŤOVNE · Aj tá najväčšia revolúcia je len úvodom k ešte väčším zmenám

TECHNOLOGICKÁ REVOLÚCIA
V BANKOVNÍCTVE –
VÄČŠINA OPERÁCIÍ
SA PRESUNULA DO MOBILOV
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

To, o čom sa roky šepkalo, dokázala pandémia
koronavírusu odštartovať doslova z večera do rána.
Digitalizácia, bezkontaktné riešenia aj menej ľudí
v pobočkách. Nová vlna priemyselnej revolúcie
doslova zaplavila aj slovenský bankový sektor.
Stroje namiesto ľudí
Keď v 18. storočí priemyselná revolúcia spôsobila prechod od manufaktúr y, založenej na r učnej
práci, ku kapitalistickej továrni,
mnoho ľudí nevítalo túto zmenu
pozitívne. Rozbíjanie strojov, ktoré oberali ľudí o prácu, bolo na
dennom poriadku. Lenže moderné
technológie a vývoj k stále vyššej
technickej úrovni už nebolo možné
zastaviť. A nezastavil sa prakticky
dodnes, akurát stroje sa stále viac
digitalizujú.
Priemyselná revolúcia rovnako ako
v minulosti aj dnes znamená, že
viac zodpovednosti a povinností sa
prenáša z ľudí na stroje. Už dnes sa
s vami v banke porozpráva chatbot
a v budúcnosti možno živého zamestnanca banky ani nestretnete.
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Veď prvé bezkontaktné pobočky sú
už realitou aj na Slovensku.
Inovácie smerujú do digitálu
V súčasnosti sa každá slovenská banka usiluje rozvíjať komunikáciu s
klientom tak, aby čo najviac vecí dokázal vyriešiť online.

giganty. Tie umožňujú prostredníctvom svojich zariadení a systémov
nové formy smart platieb, ako Apple
Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit
Pay a iné.

Do bankového sektora
výrazne vstúpili aj
technologické giganty.

Injekcie do digitálnych inovácií realizujú všetky banky na trhu. „Banka
v priebehu roka významne investovala do nových technológií a inovácií, do
365.banky aj do dcérskej spoločnosti Amico Finance,“ hovorí predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ
Poštovej banky Andrej Zaťko.

Mobilné aplikácie sú neoddeliteľnou
súčasťou smartfónov. Aj tie bankové.
Dokonca už vznikli čisto digitálne
banky. Navyše do bankového sektora výrazne vstúpili aj technologické

Pritom práve začiatok pandémie koronavírusu, keď sa banky čo najviac
snažili dostať klientov z pobočiek na
internet, bol momentom, keď si aj
v bankách povedali, že vyššiu mieru
digitalizácie bankových procesov je
možné udržať dlhodobo.
Júl/August/September 2020

Menej ľudí a viac
online a tabletov
Banky v časoch pandémie zvýšili ceny
mnohých hotovostných operácií, a pritom znižovali počet svojich pracovníkov v pobočkách. Cieľom bolo motivovať klientov k využívaniu online
riešení. Je zrejmé, že tento trend sa
bude intenzívne presadzovať aj v niekoľkých nasledujúcich rokoch.
„Približne pred dvoma rokmi sme
v Slovenskej sporiteľni naštartovali
proces digitálnej transformácie. Jej
cieľom je poskytovanie moderných
služieb pre našich klientov a posilnenie pozície Slovenskej sporiteľne ako
lídra na slovenskom trhu. Aktuálna celosvetová pandémia COVID-19 proces
transformácie len urýchlila,“ tvrdí hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková.
Väčšia funkcionalita smartfónov, rýchlosť internetu a rozvoj nových online
služieb a aplikácií ohrozili viaceré tradičné profesie a biznis modely v hotelierstve, stravovacích službách, doprave či finančných službách.
Príkladom je aj prvá bezhotovostná
pobočka, ktorú otvorila Slovenská
sporiteľňa. Klientom je k dispozícii
24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keďže
hotovostné operácie si klienti už pohodlne dokážu vyriešiť sami, finanční
poradcovia sa prioritne môžu venovať
výhradne finančnému poradenstvu.
Víťazom technologickej
revolúcie je mobil
„Nákupy cez mobil sú ďalším trendom, ktorý Slovákom umožňuje vyhnúť sa radom v obchodoch. Nájdem
si inšpiráciu na sociálnych sieťach,
prekliknem sa na e-shop a niekoľkými ďalšími kliknutiami zaplatím

kartou alebo cez Apple či Google
Pay. Tento spôsob nakupovania
bude v budúcnosti stále populárnejší,“ konštatuje hovorkyňa UniCredit
Bank Zuzana Ďuďáková.
Takéto riešenia znamenajú rýchly,
jednoduchý a bezpečný spôsob platby, ktorý ľudia môžu využiť v obchodoch či pri platení na internete.

Platba cez mobil
je jednoduchá,
rýchla a bezpečná.
„Skúsenosti so zavedením mobilných
platieb nám potvrdzujú, že pre ľudí
je to ohromná pozitívna zmena pri
každodennom platení. Už dnes máme
desaťtisíce používateľov mobilných
platieb, a tento počet neustále rastie,“
hovorí člen predstavenstva Slovenskej
sporiteľne Zdeňek Románek.
K bežným platobným možnostiam
sa tak pridáva aj možnosť investovať prostredníctvom mobilných

telefónov. Pritom už pri prvom kontakte s bankou často stretneme umelú inteligenciu v podobe chatbotov.
Prípadne je možnosť kontaktovať aj
skutočného poradcu priamo cez mobilné technológie, ktorý vám poradí
nielen s investovaním, ale aj s finančným plánom. Už dnes sme teda svedkami toho, že sa nám banky presúvajú čoraz viac z kamenných budov do
našich počítačov, mobilov a hodiniek.
Čo hovorí futurológ na
budúcnosť bankovníctva?
Britský futurológ Ray Hammond,
ktorý vo svojej štúdii opísal predpokladané trendy zmien v bankovníctve do roku 2040, očakáva zmeny
nielen v systéme fungovania bankovníctva, ale aj v produktoch.
Bankovníctvo a finančné služby
budú popretkávané aplikáciami,
ktoré ponúkajú crowdfundované
pôžičky, nové spôsoby prevodov,
platieb a výmeny meny. Aj v tomto
prípade platí, že aj tá najväčšia revolúcia je vlastne stále len úvodom
k ešte väčším zmenám.
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FINANCIE · Fondy zamerané na trvalú udržateľnosť prekvapujú vysokou výkonnosťou

ČO JE NOVÉ NA SLOVENSKOM
FINANČNOM TRHU?
ZĽAVY, CERTIFIKÁTY, APLIKÁCIE
AJ MOŽNOSTI INVESTOVANIA
Autor: Marek Mittaš
Foto: Slovenská sporiteľňa

Finančný trh počas niekoľkých ostatných mesiacov
prešiel turbulentným obdobím. To však neznamená,
že inštitúcie len vyčkávali, ako sa situácia vyvinie.
Naopak, viaceré banky zareagovali, a svojim klientom,
ale nielen im, priniesli niekoľko zaujímavých noviniek.
Lacnejší účet určite poteší
Niektoré banky počas pandémie koronavírusu občanom vyšli v ústrety
znížením poplatkov za vedenie účtu.
Príkladom je Poštová banka, ktorá už
teraz avizuje, že od 1. októbra 2020
znižuje mesačný poplatok za Užitočný
účet na 5 eur mesačne, čo pre klientov
predstavuje úsporu vo výške 15 %. Aj
VÚB prišla s novinkou na zlepšenie životnej situácie svojich klientov v podobe zníženia poplatku za vedenie účtu.
„Pri našej analýze sme zistili, že
množstvo ľudí prišlo za posledné
týždne o svoj jediný príjem. Ide najmä o klientov, ktorí doteraz mali nárok na 50- alebo 100-percentnú zľavu
z poplatku za vedenie účtu. Keďže
sa situácia s ich príjmom zo dňa na
deň zmenila, prišli aj o spomínanú
zľavu z poplatku. Títo klienti si však
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zároveň požiadali aj o odklad splátok
svojich úverov na 9 mesiacov. My sme
im preto vyšli v ústrety a svoj účet
s pôvodnou zľavou na toto obdobie
majú opäť k dispozícii,“ hovorí vrchný
riaditeľ úseku retailového bankovníctva VÚB banky Martin Techman.

Úverový certifikát od PSS
Na zaistenie nového bývania je potrebné myslieť aj v ťažších časoch.
Prvá stavebná sporiteľňa preto prišla
s možnosťou úverového certifikátu.
Vďaka nemu až na tri mesiace získate
garantovanú možnosť úveru. Je to čas,
za ktorý si viete nájsť vhodné bývanie.

Do bankového sektora
výrazne vstúpili aj
technologické giganty.

Úverový certifikát je potvrdenie banky,
že v čase jeho vystavenia spĺňate podmienky na získanie úveru zo stavebného sporenia. Zároveň vopred viete,
s akou výškou finančných prostriedkov
a za akých podmienok môžete počítať.

Ďalšie banky vyrukovali napríklad s vedením účtu zadarmo. Táto výhoda platí
určitý čas. Podmienkou je, aby si klient
otvoril nový účet cez ich mobilnú aplikáciu. S touto ponukou prišla napríklad
Slovenská sporiteľňa aj Tatra banka.

Klienti cez aplikáciu zvládnu
nielen poistenie, ale aj lízing
Jednou zo zaujímavých možností,
ktoré prináša ČSOB, bolo implementovanie služby svojej poisťovne a najnovšie aj lízingu do mobilnej bankovej
Júl/August/September 2020
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aplikácie ČSOB SmartBanking. Klienti
si tak po novom môžu priamo v mobilnej aplikácii poistiť už aj domácnosť, nehnuteľnosť, zriadiť havarijné
alebo povinné zmluvné poistenie.
Mobilná aplikácia tiež umožňuje nahlásenie poistnej udalosti a následné
sledovanie stavu jej likvidácie.
Ďalšou novinkou, ktorú prináša najnovšia aktualizácia aplikácie ČSOB
SmartBanking, je možnosť vybrať si svoje osobné alebo úžitkové vozidlo s ponukou okamžitého odberu. Ide o predaj
ojazdených a preverených vozidiel z operatívneho lízingu dcérskej spoločnosti
ČSOB Leasing. Banka tak výrazne rozšírila portfólio možností, ktoré si klient
uzatvorí priamo z mobilu.
Slovenská sporiteľňa, ako prvá retailová banka na Slovensku, zase
umožnila svojim klientom investovať

prostredníctvom mobilnej bankovej
aplikácie George bez potreby navštíviť pobočku. Ponuka sa začína vybranými fondmi Asset Managementu
Slovenskej sporiteľne a bude sa rozširovať aj o možnosti investovania
do akcií, dlhopisov či fondov iných
správcovských spoločností. Ďalšie
banky sa na túto možnosť pripravujú.
Investičné možnosti do
trvalej udržateľnosti
Výkyvy na finančných trhoch využila
Tatra banka aj na predstavenie novej
produktovej línie udržateľných fondov, ktorú ponúka pre svojich klientov privátneho bankovníctva. Ponuka
zahŕňa zmiešané aj akciové fondy.
Ide o špecifické investičné fondy
Raiffeisen Capital Management, ktoré investujú len v krajinách a spoločnostiach, ktoré spĺňajú prísne finančné kritériá a kritériá udržateľnosti.

Spoločensky zodpovedné spoločnosti oproti bežným firmám produkujú až o 43 % menej emisií, o 91 %
menej odpadu, majú o 78 % menšiu spotrebu vody a stáva sa v nich
o 14 % menej pracovných úrazov.
Tatra banka teda spolieha na to, že
jej klientov zaujíma nielen ako, ale
aj kde sa ich peniaze zhodnocujú.
Pritom výsledky týchto fondov vôbec
nie sú zlé.
Podľa údajov Morningstar až 62 % akciových fondov zameraných na trvalú
udržateľnosť prekonalo počas posledných mesiacov svojou výkonnosťou
MSCI World Index. „Negatívny vplyv
krízy spôsobenej COVID-19 bol v prípade uvedených spoločností menší.
Tieto spoločnosti fungujú efektívnejšie a ich riadenie je lepšie,“ vysvetľuje riaditeľ privátneho bankovníctva
Tatra banky Marek Neckár.

Víťaz Zlatej koruny: CPR Global Disruptive Opportunities
V prestížnej súťaži Zlatá koruna 2020 získal v kategórii podielových fondov zlato CPR Global Disruptive
Opportunities. Fond funguje od roku 2016, a odvtedy
zaznamenal niekoľko globálnych ocenení: AA rating
od City Wire alebo 5* od Morningstar.

Tento fond sa zameriava na investície do akcií svetovo
úspešných, inovatívnych firiem. Orientuje sa na technológie, zdravotníctvo, priemysel a obnoviteľné zdroje.
Prináša aj investície do prevratných zmien s potenciálom exponenciálneho rastu.
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KAM SMERUJE TRH
S FINANČNÝMI AGENTMI?
DIGITALIZUJE SA
A PRECHÁDZA NA ONLINE
Autor: Arian Ali
Foto: Shutterstock

Aké trendy na trhu s finančnými agentmi
budú prevládať v najbližšom čase?
Odzvonilo kvôli pandémii koronavírusu
osobnému kontaktu, alebo ho nič tak
ľahko nenahradí? Ako sa zmení samotné
sprostredkovanie finančných produktov?

P

resun finančníctva z offline sveta do prostredia online sa deje už
takmer desaťročie. Aj keď pandémia
koronavírusu významne urýchlila
prechod niektorých typov zmlúv na
online zmluvy, trend bol jasný už
dávno predtým.

Samostatní finanční agenti budú musieť pracovať na ďalšom rozvoji svojich inovatívnych nástrojov a riešení.
Nevyhnutnosťou sa stávajú prehľadné klientske zóny, mobilné aplikácie
a online servis pre podriadených finančných agentov.

„Celý finančný trh sa bude naďalej
posúvať do online sveta. Pribudnú
nové technológie, ktoré zefektívnia
prácu sprostredkovateľov a zároveň
prinesú väčší komfort klientom,
a tomu bude potrebné prispôsobovať aj legislatívu,“ myslí si prevádzkový riaditeľ spoločnosti FinGO.sk
Zoltán Čikes.

Klientsky servis
ako nevyhnutnosť
Mimoriadne dôležitou časťou starostlivosti o klienta v oblasti finančných produktov na Slovensku
je klientsky servis. Takzvaný servis,
alebo starostlivosť o už existujúce
zmluvy na finančnom trhu, je povinný zo zákona. Vykonávať sa má
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minimálne raz ročne. V konečnom
dôsledku je však len na finančných
agentoch, či svoju prácu degradujú
iba na predaj finančných produktov
bez následnej starostlivosti, alebo
budú svojim klientom, respektíve
ich zmluvám, venovať aj priebežnú
pozornosť.
„Kľúčovým trendom je rastúci význam pravidelného a dlhodobého
servisu klientov. Pre agentov je preto zásadné, aby robili dlhodobo kvalitné poradenstvo, k čomu patrí aj
pravidelný servis,“ hovorí finančný
analytik OVB Allfinanz Slovensko
Marián Búlik.
Júl/August/September 2020
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Vyžaduje sa väčšia
profesionalita
To, že sa najmä v minulosti poskytovali služby na finančnom trhu nesprávne, formou priameho predaja
bez pridanej hodnoty, si uvedomuje
aj Národná banka Slovenska (NBS).
Za posledné desaťročie preto vyvíjala hneď niekoľko aktivít, ktorých
cieľom bolo sprofesionalizovať trh
s finančnými agentmi.
Zvyšovanie nárokov na agentov, prirodzene, viedlo k ich vyššej profesionalite. Osobitné vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou registrácie
v NBS a jeho absolvovaniu treba venovať patričný čas. „Zmeny priniesli viaceré nové povinnosti pre finančných
agentov. Nastavenie vzdelávania tvorilo časť takto realizovaných zmien,“
uvádza odborná garantka spoločnosti
Respect Slovakia Janette Kuštánová.
Osobný kontakt
je stále v kurze
Pandémia koronavírusu vyvinula
nevídaný tlak na digitalizáciu naprieč celým finančným trhom. „Kríza
nám však ukázala, že osobný kontakt
s klientom je stále preferovanou cestou komunikácie. Na jednej strane
sa tak tešíme, že drvivú väčšinu našich služieb dnes už vieme s našimi
klientmi riešiť a konzultovať plne
online, na druhej strane však naša
služba naďalej zostane založená primárne na osobnom kontakte,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti
Winners Group Andrej Deďo.
Práca finančných agentov bude aj naďalej neodmysliteľne spätá s priamym
kontaktom s ľuďmi. „Klienti potrebujú pocítiť, že vám na nich skutočne záleží a máte záujem riešiť ich finančné

problémy a pomáhať im v zlepšení finančnej situácie. To obrazovka monitora či telefónu nikdy nenahradí,“ uvádza finančný analytik OVB Allfinanz
Slovensko Marián Búlik.

Sprostredkovanie
finančných produktov
naďalej zostane
založené na osobnom
kontakte.
Práve kvalitný servis a profesionalita
predstavujú pridanú hodnotu, ktorú finanční agenti na trh prinášajú.
Klient si jednoducho nevie sám zabezpečiť to najvhodnejšie riešenie na
mieru len s pomocou online nástrojov. „Viaceré produkty bude možné
dojednať aj bez pomoci sprostredkovateľa. Stále však bude na trhu
množstvo ľudí, ktorí budú preferovať
osobný kontakt s kvalitným a skúseným finančným sprostredkovateľom,“

tvrdí prevádzkový riaditeľ spoločnosti FinGO.sk Zoltán Čikes.
Čo je potrebné
zlepšiť v legislatíve?
„Momentálny stav považujeme za vyvážený a primeraný. V tejto súvislosti pripomíname výrazné legislatívne
zmeny realizované v rokoch 2017
až 2019, ktoré zasiahli do prakticky
všetkých oblastí finančného trhu.
V najbližšom období by bolo dobré sa vyhnúť ďalším legislatívnym
zmenám, aby sa finančné inštitúcie,
finanční agenti a klienti so všetkými
zmenami dostatočne zžili,“ hovorí
J. Kuštánová zo spoločnosti Respect
Slovakia.
Napriek tomu sú oblasti, kde sú zmeny
stále nedostatočné. „Pomohli by úpravy, ktoré by umožnili viac využívať online priestor. Zároveň by k prospechu
bola aj lepšia definícia aktuálnych nariadení, keďže niektoré si v súčasnosti možno vysvetliť rôznymi spôsobmi,“ uzatvára Z. Čikes zo spoločnosti
FinGO.sk.
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ÚROVEŇ
FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
NA SLOVENSKU JE ŽALOSTNÁ
Autor: Arian Ali
Foto: Shutterstock

Podľa meraní testov PISA finančná gramotnosť
žiakov stagnuje už od roku 2012. Národná
banka Slovenska aj Slovenská banková asociácia
dlhodobo volajú po zmene učebných osnov.
Z negramotných žiakov sa totiž časom stávajú
negramotní klienti. Aký je názor Ministerstva
školstva SR a v čom vidí riešenie?
Problémy sa začínajú
už v školskej lavici
Finančná gramotnosť žiakov je nedostatočná. Podľa meraní testov
PISA za posledných 8 rokov stagnuje.
„Priemerné skóre slovenských žiakov
(481 bodov) sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD
(505 bodov). To považujeme za neželaný stav, ktorý musíme na Slovensku
zásadne zlepšiť,“ uvádza hovorca
Národnej banky Slovenska Peter Majer.
Národná banka Slovenska (NBS) poukazuje na podpriemernú vedomostnú úroveň žiakov aj vo svojej stratégii
na podporu finančnej gramotnosti na
Slovensku, pričom pripravuje konkrétne aktivity vo finančnom vzdelávaní
na jej riešenie. V dospelosti je nízka
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finančná gramotnosť častou príčinou
problémov, do ktorých sa ľudia dostanú.
Lepšie bolo nevedieť?
Ministerstvo školstva SR, ešte pod vedením bývalej vlády, sa rozhodlo nezúčastniť testovania PISA 2021. „Toto
rozhodnutie považujeme za nesprávne. V minulosti sme niekoľkokrát
apelovali na Ministerstvo školstva SR,
aby Slovensko ostalo v skupine krajín,
ktoré sa zapájajú do tohto testovania,“
tvrdí hovorca NBS P. Majer.

Do bankového sektora
výrazne vstúpili aj
technologické giganty.

Neobjednanie testovania finančnej gramotnosti PISA predchádzajúcim vedením ministerstva považuje súčasné vedenie za chybu.
„Ministerstvo školstva sa plánuje
opätovne zapojiť do merania finančnej gramotnosti PISA v najbližšom
cykle v roku 2024, keďže v roku 2021
sa z časového hľadiska už do testovania zapojiť nedá,“ konštatuje tlačové
oddelenie Ministerstva školstva SR.
Slovensko podľa predošlých výsledkov testovaní patrí do skupiny
krajín, kde žiaci zo slabšieho socioekonomického prostredia dosahujú
významne horšie výsledky. Mať čo
najpresnejšie informácie uľahčuje
tvorbu konkrétnych cielených riešení
pre jednotlivé komunity.
Júl/August/September 2020

odovzdať vedomosti v tejto oblasti,“
uvádza hovorca NBS Peter Majer.

Úprava učebných osnov
ako riešenie?
Úlohu vlády vidí NBS v súčasnosti najmä v systematickej podpore finančného vzdelávania na základných a stredných školách. Slovenská banková
asociácia (SBA) zastáva veľmi podobný
názor. „Riešením súčasnej situácie by
bolo, ak by sa finančné vzdelávanie stalo súčasťou učebných osnov,“ uvádza
hovorkyňa SBA Diana Brodnianska.

Dostane sa finančné
vzdelávanie do
učebných osnov?

Ciele a obsah finančného vzdelávania sú dané Národným štandardom
finančnej gramotnosti. Realizácia
samotného vzdelávania je však voľne ponechaná na školy. Tie si samy
určujú, na akých predmetoch sa
tejto téme budú venovať a tiež aké
učebné metódy použijú. Výsledkom
je, že finančné vzdelávanie je vo
výučbe roztrieštené medzi rôzne
predmety.

Úroveň finančnej gramotnosti u žiakov je preto veľmi odlišná. Výučbe
chýba systematika a ucelený prístup. Aký pohľad má na prípadné zavedenie predmetu finančnej
gramotnosti Ministerstvo školstva
SR? „Upozorňujeme, že aj v súčasnosti je vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti povinné v rozsahu
Národného štandardu finančnej gramotnosti. Pridávanie nových predmetov do aj tak preplnených osnov a povinné finančné vzdelávanie na školách
cez samostatný nový predmet nepovažujeme za vhodný prístup,“ tvrdí tlačové oddelenie Ministerstva školstva SR.
Ministerstvo školstva SR sa tak
rozchádza v pohľade na riešenie dlhodobo nelichotivej situácie, ako
s Národnou bankou Slovenska, tak aj
so Slovenskou bankovou asociáciou.
Podpora pedagógov vo
výučbe finančnej gramotnosti
Nad nevyhnutnosťou systematickej
podpory pedagógov vo výučbe finančnej gramotnosti sa však ministerstvo
školstva zhodne s NBS aj s SBA. „Štát
musí pracovať hlavne na tom, aby
existoval dobrý systém podpory a tréningu učiteľov, ktorí majú žiakom

„Ministerstvo školstva bude podporovať školy a pedagógov tak, aby mali
viac priestoru a lepšie podmienky na
výučbu matematiky, logického myslenia či kritického myslenia, ktoré sú
späté s rozvojom finančnej gramotnosti. Zároveň pripravujeme rôzne
projekty, ktorých cieľom je doplniť
vzdelávanie žiakov v rôznych problematikách, medzi ktoré patrí aj finančná gramotnosť,“ vysvetľuje tlačové
oddelenie Ministerstva školstva SR.
Ministerstvo školstva nepovažuje
prepracovávanie školských osnov za
šťastnú cestu za zvyšovaním finančnej gramotnosti u žiakov a študentov.
Riešenie vidí vo finančnej podpore učiteľov počas realizácie samotného vzdelávania, ako aj v podpore a organizácii
ich ďalšieho vzdelávania.

Čo sú PISA testy
PI SA je rozsiahly medzináro dný v ýskum realiz ovaný
Organizáciou pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD),
ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek
trhu práce. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v tzv.
funkčnej gramotnosti. Meranie
sa realizuje každé tri roky.
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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
SPRESNILA PRAVIDLÁ
FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA
NA DIAĽKU
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Národná banka Slovenska (NBS) zamerala svoju
pozornosť na spresnenie pravidiel pre výkon finančného
sprostredkovania na diaľku. Vo svojom metodickom
usmernení uvádza, ako majú finanční agenti poskytovať
finančné služby, pokiaľ nie je možná osobná prítomnosť
klienta. Pravidlá sa dotýkajú najmä online priestoru.

U

smer nenie Náro dne j bank y
Slovenska iniciovala aktuálna
pandemická situácia, ako aj predpoklad, že v budúcnosti online priestor
zostane významnou súčasťou finančného sprostredkovania.

Úprava interných smerníc
Finanční agenti si podľa usmernenia vo svojich interných predpisoch
musia stanoviť postupy pre výkon
finančného sprostredkovania na
diaľku. Takáto požiadavka sa týka
najmä smernice, ktorá upravuje
pravidlá styku s klientom, a smernice o podmienkach ochrany pred
legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti.
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Finančný agent v týchto interných
dokumentoch zadefinuje pravidlá
pre diaľkovú komunikáciu, prostredníctvom ktorej bude overovať totožnosť klienta, získavať osobné údaje a
ďalšie informácie týkajúce sa klienta
bez jeho osobnej prítomnosti, či poskytovať zákonom určené informácie.
Plnenie informačnej
povinnosti
Aj v prípade finančného sprostredkovania na diaľku musí finančný agent
zabezpečiť splnenie informačných
povinností. V tomto prípade je však
možné upustiť od listinnej podoby, ak
na poskytnutie informácií použije iné
trvanlivé médium.

Potrebné je však dodržať dve základné
podmienky. Prvou je, že použitie iného trvanlivého média musí byť vhodné vzhľadom na okolnosti. Napríklad
ak je klient odcestovaný, alebo v prípade, že finančný agent využíva softvér na porovnanie finančných služieb
alebo poistné kalkulačky s možnosťou vytvorenia online návrhu zmluvy. Druhou podmienkou je, že klient
súhlasí s poskytnutím informácií na
trvanlivom médiu.
Súhlas klienta
s komunikáciou elektronicky
Na to, aby finančný agent mohol
plniť svoju informačnú povinnosť
na diaľku a elektronicky zasielať
Júl/August/September 2020
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klientovi dokumenty súvisiace so
sprostredkovaním finančnej služby,
je nevyhnutný súhlas klienta. NBS
vo svojom usmernení odporúča, aby
takýto súhlas bol výslovný, preukázateľný a osobitne daný.
To znamená, že vyhlásenie, ktorým
klient vyjadrí súhlas s elektronickou
komunikáciou, by malo byť oddelené
od iných vyhlásení klienta, malo by
byť formulované jednoznačne tak, aby
klient nenadobudol mylnú predstavu
o obsahu takéhoto vyhlásenia, a v neposlednom rade musí finančný agent
vedieť preukázať, že mu klient takýto
súhlas udelil.
V prípade poistných kalkulačiek
alebo softvérov na sprostredkovanie finančnej služby je možné túto
povinnosť splniť prostredníctvom
samostatného checkboxu. Preukázať
udelenie súhlasu je v takomto prípade možné prostredníctvom zaznamenávania logov v aplikácii,
ako aj prostredníctvom záznamu
o sprostredkovaní finančnej služby,
v ktorom klient potvrdí udelenia takéhoto súhlasu.

Pokiaľ by klient neudelil súhlas s komunikáciou elektronicky, finančný
agent musí klientovi poskytnúť zákonom stanovené informácie v listinnej podobe.
Potvrdenie záznamu
o sprostredkovaní finančnej
služby
Podstatnou súčasťou finančného
sprostredkovania je vyhotovenie
z áznamu o sprostredkovaní finančnej služby. Finančný agent je
povinný vyhotoviť takýto záznam
aj v prípade, že realizuje finančné
sprostredkovanie na diaľku, a zároveň musí zaistiť jeho potvrdenie zo
strany klienta.
To môže byť realizované odoslaním
textovej správy, výslovnou odpoveďou na e-mail, kliknutím na hypertextový odkaz, či odoslaním na
e-mail klienta a zadaním SMS správou doručeného hesla. Usmernenie
NBS výslovne uvádza, že na preukázanie splnenia informačnej povinnosti finančného agenta sa vyžaduje výslovné potvrdenie záznamu
klientom.

Identifikácia klienta
a overenie totožnosti
Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu je pri finančnom sprostredkovaní potrebné vykonať príslušnú
starostlivosť o klienta. Tá vyžaduje
najmä identifikáciu klienta a jej overenie. Finančný agent by preto nemal
zabudnúť na splnenie tejto povinnosti ani pri sprostredkovaní na diaľku.
Overenie totožnosti bude v tomto
prípade možné použitím napríklad
softvérových riešení, ktoré disponujú
zabezpečeným digitálnym rozhraním
a umožňujú prenos údajov a dokumentov. Takéto overenie totožnosti klienta
by malo byť na rovnakej úrovni ako
v prípade fyzickej prítomnosti klienta.
Právo odstúpiť od zmluvy
V súvislosti s poskytovaním finančných služieb na diaľku je podstatné
uviesť, že je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní. O tejto
skutočnosti musí byť klient pri finančnom sprostredkovaní na diaľku
dôsledne informovaný.
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EURÓPSKA ÚNIA
STANOVILA NOVÉ POVINNOSTI
PRE ONLINE SPROSTREDKOVATEĽSKÉ
PLATFORMY
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Obchodné podmienky pre sprostredkovateľov online
predaja sa menia. Upravuje ich nové nariadenie Európskej
únie platné od začiatku júla 2020. Hlavným zámerom
tejto legislatívnej novinky je zaistiť spravodlivosť
a transparentnosť podnikateľského prostredia.

V

tomto prípade sa však nariadenie
nezameriava na ochranu fyzických osôb – spotrebiteľov, ale zvýšenú ochranu poskytuje samotným
podnikateľom.

Komu vznikli nové
povinnosti?
Pozornosť by mali zvýšiť prevádzkovatelia online sprostredkovateľských
služieb a internetových vyhľadávačov. Medzi takýchto prevádzkovateľov možno zaradiť internetové platformy na porovnávanie cien tovarov
a služieb, online trhoviská či online
obchody.
Právna úprava sa tak týka sprostredkovateľských webových stránok
alebo aplikácií, prostredníctvom
ktorých podnikatelia – komerční
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používatelia, ponúkajú svoj tovar alebo služby konečným spotrebiteľom.
Čo sa zmenilo?
K aždý prevádzkovateľ online
sprostredkovateľskej platformy je
povinný zverejniť obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti medzi ním a komerčným
používateľom. Nariadenie stanovuje bližšie požiadavky na obsah
a for mu ta k ýchto obcho dných
podmienok.
Obchodné podmienky musia byť
zrozumiteľné, v jednoduchom jazyku a ľahko dostupné v každej fáze
obchodného vzťahu. Komerčný používateľ musí byť prostredníctvom
nich informovaný o dôvodoch, pre
ktoré môže byť čiastočne alebo úplne

pozastavené poskytovanie online
sprostredkovateľských služieb, respektíve stanovenie parametrov, podľa ktorých bude určované poradie
tovarov alebo služieb komerčných
používateľov v platforme. Zároveň je
potrebné podnikateľov informovať,
či je možné zabezpečiť zmenu takéhoto poradia za odplatu.
Po k i a ľ p o s k y to vate ľ o n l i n e
sprostredkovateľskej platformy plánuje predaj vlastného tovaru alebo
služieb, musí v obchodných podmienkach uviesť aj podmienky rozdielneho zaobchádzania v porovnaní
s inými komerčnými používateľmi.
Obchodné podmienky by mali zároveň stanovovať presný postup pre
vybavovanie sťažností, vrátane možnosti využitia mediácie.
Júl/August/September 2020

POTVRDENIE
ONLINE ZÁZNAMU
PRI FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ

NA DIAĽKU
AJ AKO ROZŠÍRENIE V

www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 903 012 102
positive software s.r.o.
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DR. YUNG-LIN WANG:

TO NAJHORŠIE Z EKONOMICKEJ
KRÍZY NÁS EŠTE LEN ČAKÁ
Autor: Dominik Horváth
Foto: archív Dr. Yung-Lin Wang

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na
Nottingham Trent University vo Veľkej Británii.
Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu
zamestnanosti. V súvislosti s koronakrízou hovorí, že
ešte dôležitejšie ako stimulácia národných ekonomík
je zabezpečenie ochrany zdravia všetkých ľudí.
Podľa neho sa aktuálna nepriaznivá ekonomická
situácia bude ešte zhoršovať. Na otázky magazínu
Financial Report odpovedá Dr. Yung-Lin Wang.
To horšie z koronakrízy
nás ešte len čaká
Koronakríza je niekoľko
mesiacov témou číslo jeden.
Šéfka Medzinárodného
menového fondu Kristalina
Georgieva tvrdí, že svet čelí
najhoršej hospodárskej kríze
od veľkej depresie v 30. rokoch
minulého storočia. Niektorí
ekonómovia veria, že tým
najhorším sme si už prešli,
podľa iných nás to ešte len čaká.
Ku ktorému názorovému smeru
sa prikláňate vy?
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Súhlasím s Kristalinou, ale to horšie z ekonomickej krízy nás ešte len
čaká. Toto nie je len kríza v oblasti
verejného zdravia, súvisí s ňou aj
hospodárska kríza. Vírus zasiahol
odvetvia služieb, vrátane letectva,
cestovania a cestovného ruchu.

Pochybujem,
že sa do Vianoc
vrátime do normálu.

Obchodné aktivity a konferencie
sa v mnohých krajinách zastavili.
Letecké spoločnosti zažívajú prudký
pokles dopravy na svojich najziskovejších medzinárodných trasách.
Hotely, bary a reštaurácie trpia stratou zákazníkov, pretože ľudia nechcú riskovať infekciu. Aj keď sa vlády snažia o oživenie hospodárstva
zvyšovaním dlhu, napokon ho aj tak
budú musieť splatiť ľudia prostredníctvom vyšších daňových odvodov. Britský premiér Boris Johnson
hovorí, že do Vianoc sa vrátime do
„normálu“. Ja však o tom naozaj
pochybujem.
Júl/August/September 2020

Koronakríza výrazne zasiahla
celosvetovú ekonomiku, pričom ukončila viac ako 10-ročný
cyklus hospodárskeho rastu.
Existujú určité podobnosti medzi koronakrízou a krízou z roku
2008, prípadne v čom sa tieto
dve krízy líšia z makroekonomického hľadiska?
Tieto dve krízy „zdieľajú“ tri hlavné
ekonomické podobnosti. Prvou je neistota o dĺžke a priebehu krízy. Obe
krízy „zdieľajú“ neistotu ako kľúčový
faktor, ktorý sa objavil v oboch popredných svetových ekonomikách.
Konkrétne v USA v roku 2008 a v Číne
na konci roku 2019, pričom neistota
sa následne rozšírila do celého sveta.
Druhou podobnosťou je kolaps finančného trhu. Počiatočné poklesy na
burzách veľkých krajín, v niektorých
až do jednej štvrtiny ich pôvodnej
ceny, a vplyv krízy na hospodárstvo
najsilnejších ekonomík na svete, boli
v oboch krízových situáciách podobné.
Poslednou podobnosťou sú reakcie
na vzniknutú situáciu. Na elimináciu
mohutných ekonomických otrasov
poskytla menová a fiškálna politika
štátov v oboch prípadoch masívnu
podporu.
V čom sa líšia dve ostatné
celosvetové krízy
Čo sa týka rozdielov medzi oboma krízami, tým najmarkantnejším je posun od „hospodárskej
vojny“ k „vojnovej ekonomike“.
Súhlasíte?
Súčasný šok v oblasti verejného zdravia najskôr ovplyvnil sektor výroby.
Koronakríza sa rýchlo rozšírila do celého sveta vďaka vysoko integrovaným

dodávateľským reťazcom a rýchlosti šírenia nákazy. Tento ponukový
šok potom ovplyvnil finančný sektor
a stranu dopytu, hlavne v oblasti cestovného ruchu a obchodu.
Vírus núti vlády, aby vynaložili drakonické úsilie pri zabraňovaní jeho
šírenia. Prijímajú rozhodnutia o zatvorení hraníc, zákazy prepravy a obmedzenia zhromažďovania ľudí na
verejnosti. Tieto snahy spôsobujú

šok v reálnej ekonomike, čo má ničivé následky pre podniky, ich pracovníkov a finančný sektor. Keďže
obmedzenia výrobcu obmedzujú
spotrebiteľa, všade sa objavuje dopytový šok, ktorý sa zhoršuje aj vďaka
psychologickej stránke nákazy.
Naopak, v rokoch 2007 až 2008 finančný šok zasiahol najprv stranu
dopytu a vyústil do veľkej recesie
v roku 2009. Tento šok naozaj vážne
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zaťažil reálnu ekonomiku. Rozdielna
je aj rýchlosť a tvar priebehu oboch
kríz. Pri koronakríze je vidieť ostrejší,
ale kratší šok v tvare písmena V, ktorý by však rýchlejšie umožnil návrat
HDP na úroveň spred krízy, zatiaľ čo
finančná kríza z roku 2008 mala pomalší priebeh a tvar písmena U.
Traja najväčší hráči svetovej ekonomiky – USA, Čína a Európska
únia, zaujali v boji s koronakrízou rozdielny postup. V USA napríklad centrálna banka znížila
úrokové sadzby za posledných
šesť mesiacov až o jedno percento. Európska únia a Čína sa
zatiaľ vyhýbajú takýmto drastickým krokom. Myslíte si, že
znižovanie úrokových sadzieb je
správnym riešením na zmiernenie recesie?
Znižovanie úrokovej sadzby má
ľudí motivovať, aby viac investovali.
Situácia je však taká, že ľudia nebudú chodiť nakupovať, kým sa nezníži psychologický strach z nákazy. Ja
verím, že vlády musia implementovať
fiškálnu politiku. Napríklad vo Veľkej
Británii štát zaplatí 80 % mzdy zamestnancom až do výšky 2 500 libier
šterlingov mesačne. Podpora postihnutých podnikov má za cieľ zabrániť
tomu, aby problematické krízové obdobie zanechalo na firmách a podnikoch dlhodobé „zjazvujúce“ účinky.

Ľudia nebudú
nakupovať, kým sa
nezníži ich strach
z nákazy.
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Najdôležitejšia aj tak bude
ochrana zdravia
Okrem znižovania úrokových
sadzieb sa mnohé krajiny uchyľujú k zníženiu nezamestnanosti
a inflácie prostredníctvom pôžičiek, ktoré však zvyšujú štátny
dlh. Myslíte si, že takéto krátkodobé riešenie je z dlhodobého
hľadiska udržateľné, alebo bude
v budúcnosti viesť k podobnej
dlhovej kríze, akou si prešla
Európa v roku 2012?
Táto otázka nadväzuje na predchádzajúcu. Vláda nemôže stimulovať hospodárstvo iba prostredníctvom fiškálnej
alebo menovej politiky. V krátkodobom horizonte tieto nástroje môžu
byť nápomocné, ale možno bude
potrebné, aby vláda z dlhodobého
hľadiska radšej stanovila prísne protiepidemiologické nariadenia, než aby
pokračovala v tvorení dlhu.
Čo sa týka nezamestnanosti, tá
sa v krátkom čase významne
zvýšila v mnohých krajinách.
Najviac postihnutými kategóriami obyvateľstva sa stali hlavne
absolventi škôl a starší ľudia
pred dôchodkom. Aké nástroje okrem pôžičiek by podľa
vás mali štáty prijímať v boji
s nezamestnanosťou?
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie
nariadenia nosiť na verejnosti rúško a
umývanie si rúk, aby sa spomalilo šírenie vírusu. Koronakríza nie je len finančná kríza, je to aj pandémia v oblasti verejného zdravia. Stimulácia
sektora služieb pomáha zamestnávateľom udržať si svojich zamestnancov. Ľudia však budú chodiť nakupovať iba vtedy, keď sa nebudú obávať
nákazy. Napríklad program „Eat Out

Toto nie je
len finančná kríza,
je to aj pandémia.

to Help Out“, teda snaha podporiť lokálne reštaurácie a podniky, je dobrá
stratégia, ale funguje iba vtedy, keď
sa ľudia cítia bezpečne.
Najväčší vplyv koronakrízy pocítili hlavne cyklické sektory, akými sú napríklad letecká doprava
alebo hotelierstvo. Myslíte si,
že tieto sektory sa po skončení
krízy vrátia do normálu, alebo sa
staneme svedkami skrachovania
významných spoločností?
Z dlhodobého hľadiska sa všetko vráti do normálu. Otázne je, ako dlho to
bude trvať. Britský premiér Johnson
odložil otváranie hraníc. To znamená, že prípadné oživenie cestovného
ruchu a odvetvia služieb sa začne
až neskôr. Ak tieto odvetvia prijmú
aktuálnu situáciu a prídu s novou
obchodnou stratégiou, bankroty by
nemali nastať. Napríklad taiwanské
letecké spoločnosti zaviedli program
na napodobňovanie zážitku z lietania. Záujemcovia môžu prísť na
letisko, prejsť pasovou kontrolou
a nastúpiť na palubu, prípadne si tu
vychutnať dobré jedlo. Lietadlo však
nevzlietne. Verte tomu alebo nie, je
to populárne.
V súčasnosti existuje niekoľko
farmaceutických spoločností,
ktoré tvrdia, že vynašli vakcínu
na koronavírus, ale potrebujú
ju ešte podrobiť dodatočnému
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testovaniu. Myslíte si, že vakcína bude riešením koronakrízy?
Aké sú z ekonomického hľadiska
alternatívne opatrenia, kým
k tomu príde?
Podľa môjho názoru je objavenie
a aplikácia vakcíny riešením na koronakrízu. Dôvodom je skutočnosť, že
vlády majú obmedzené zdroje a nemajú rozpočty dimenzované na dlhodobú implementáciu fiškálnej a menovej
politiky. Okrem toho vlády nemôžu
dlhodobo vykonávať obmedzujúce nariadenia, ako je napríklad sledovanie
každého občana vracajúceho sa zo zahraničia. Je to finančne príliš náročné,
pričom tieto nariadenia síce spomaľujú šírenie vírusu, ale samotný vírus
neliečia. Preto má doriešenie účinnej
vakcíny naozaj vysokú prioritu.

Riešením na
koronakrízu
je objavenie
a aplikácia vakcíny.

Aký osud čaká veľmoci –
Veľkú Britániu a USA
Pred koronakrízou bol jednou
z často skloňovaných ekonomických tém odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Vy pracujete v Anglicku. Aký je váš pohľad
na brexit z makroekonomického
hľadiska? Dotkol sa priamo aj vás?
Brexit určite bude mať veľký vplyv na
hospodárstvo Spojeného kráľovstva.
Predpokladám nedostatok pracovných
síl, zvýšenie cien, zmeny v návykoch
obyvateľstva a problémy s financovaním univerzít. Podľa mojej osobnej
skúsenosti existujú dva dôsledky odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.
Sú to zmeny v príjmoch a substitučný
efekt. Pri príjmoch majú tieto zmeny za
následok zvyšujúce sa ceny dovážaných
tovarov, čo spôsobuje pokles predaja.
Na druhej strane má brexit substitučný efekt, pri ktorom ľudia nahrádzajú
drahšie zahraničné tovary a uprednostňujú nákup domácich tovarov.
Kľúčovou politickou udalosťou
na sklonku tohto roku budú

prezidentské voľby v USA.
V prieskumoch zatiaľ vedie demokratický kandidát Joe Biden
nad súčasným prezidentom
Donaldom Trumpom. Aký vplyv
na najväčšiu ekonomiku sveta
môže mať zvolenie jedného alebo druhého z kandidátov?
Demokratická strana je zástancom
keynesiánskej ekonomickej školy.
Demokrati veria vo vládou podporovanú ekonomiku. Prikláňajú sa k vyberaniu vysokých daní, zvýšeniu vládnych
výdavkov, vykonávaniu sociálnej starostlivosti s dôrazom na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, obhajujú vyššiu
minimálnu mzdu a podporujú odbory.
Trump verí, že prinesie pracovné
miesta späť do Spojených štátov zo zahraničných krajín, naďalej podpisuje
priaznivé obchodné dohody a uprednostňuje Američanov. Na druhej strane Biden podporuje zvýšenie minimálnej mzdy, posilnenie úlohy odborov a
začatie protimonopolných vyšetrovaní
proti veľkým technologickým spoločnostiam, akými sú napríklad Facebook,
Google alebo Amazon.

Kto je Dr. Yung-Lin Wang
Okrem toho, že prednáša na Nottingham Trent
University, v tomto roku získal doktorát z ekonómie aj na Durham University. Vyučuje finančné
a ekonometrické predmety, pričom sa špecializuje
na ekonomiku zamestnanosti a makroekonómiu,
s osobitným dôrazom na produktivitu práce a ľudský kapitál. Jeho vedecká činnosť sa zameriava
najmä na skúmanie rodičovských investícií do
formovania zručností detí a ich účinok ako zdroja
hospodárskeho rastu. Je presvedčený, že ľudský
kapitál nie je iba o kognitívnych schopnostiach.
Za dôležitú považuje aj osobnosť človeka.
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OBJAVTE ROZSIAHLY
SVET FINTECHU,
PREKVAPIVO
JE VŠADE OKOLO NÁS
Autor: Juraj Recký
Foto: Shutterstock

Fintech je téma, ktorá zaujíma každého
moderného používateľa technologických
noviniek v oblasti financií. Je to
moderný a silný smer, ktorý vašej
pozornosti nesmie ujsť. Viete však, čo
presne fintech je a čo zahŕňa?

M

ožnosti, ktoré dnes ponúkajú technológie,
sú často označované ako neobmedzené. Je
teda celkom prirodzené, že ich prienik do najrôznejších odvetví je viac ako dynamický, financie
nevynímajúc. Poznať preto význam pojmu fintech, vedieť, čo všetko zahŕňa a aké benefity ponúka nielen koncovému zákazníkovi, je viac ako
namieste.

Fenomén doby spája
technológie a financie
Vysvetlenie je celkom jednoduché. Fintech je akékoľvek spojenie technológií s finančnými operáciami. Veľmi aktuálny a jasný príklad fintechu je
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platenie smartfónom. Inteligentný telefón vás
oslobodí od používania platobnej karty, umožňuje
mať v jednom zariadení hneď niekoľko aktívnych
platobných kariet, posúva bezpečnosť platenia na
vyššiu úroveň, a dáva vám väčšiu slobodu či bohatšie možnosti rozhodovania sa.
Téma je však oveľa obsiahlejšia a príklad platenia
smartfónom je v skutočnosti len omrvinka z celku
zvaného fintech. Aby sme však silu fintechu demonštrovali na konkrétnych číslach, uvedieme príklad. Spoločnosť CB Insights dlhodobo sleduje stav
financií v tomto odvetví a podľa výročných správ
bolo v roku 2018 vo fintechových startupových
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riešeniach spolu až 40,8 miliardy amerických dolárov. Je to jeden z dôkazov, že spojenie technológií
a financií doslova otriasa základmi tradičných bánk
a má obrovskú silu zmeniť spôsob, akým o financiách dnes premýšľame.
Prekvapujúco bohatá história
Začiatky fintechu siahajú do roku 1860 a sú spojené s vynájdením pantelegrafu, vďaka ktorému
sa mohli overovať podpisy finančných transakcií na diaľku. Ak sa posunieme v histórii značný
kus vpred, tak sa dostaneme do roku 1950, keď
debutovala The Diners Club Card. O rok neskôr
bolo v obehu 20 000 aktívnych kariet. American

Express Card prišla na trh v roku 1958. Áno, toto
všetko sú významné míľniky fintechu. Než sa dostaneme do súčasnosti, musíme ešte spomenúť
roky 1982 a 1983, keď bol spustený online banking, čo už oveľa viac pripomína súčasné fintechové riešenia.
Dnes už dobre známy PayPal, ako jedna z prvých
fintechových služieb, ponúkol službou Venmo možnosť elektronicky posielať peniaze medzi zákazníkmi a vynechať pritom klasické banky. Reakciou
bola služba Zelle, do ktorej sa už zapojili desiatky
tradičných bánk, aby nezostali mimo svojho vlastného biznisu, a aby dokázali službe konkurovať.
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Banky, traste sa!
Zásadným pre fintech bol rok 2008, keď po finančnej kríze množstvo ľudí stratilo dôveru
v tradičné banky. Možno sa pýtate, ako môže
fintech vôbec bez bánk fungovať. Istotne vám
totiž ako prvé napadnú riešenia, ako už spomenuté platenie smartfónom, aplikácie bánk alebo
rôzne softvérové porovnávače ponúk finančných
inštitúcií. Jedným z najvýraznejších príkladov
sú crowdfundingové platformy. Stránky, ako
Kickstarter alebo Patreon umožňujú podnikateľom získať investície priamo od ľudí, ktorým sú
ponúkané riešenia alebo výrobky sympatické. Ak
sa takto rozhodnete projekt podporiť, nevznikne
vám nárok na samotnú spoločnosť, ale stanete sa
jedným z prvých zákazníkov. Získate podporený
produkt alebo službu medzi prvými, prípadne si
zabezpečíte výraznú zľavu.

Mnohé riešenia síce banky k svojej existencii potrebujú, no zároveň sú pre ne bičom. Startupové
firmy ponúkajú riešenia, vďaka ktorým odpadá
potreba kamenných prevádzok, redukujú počet
potrebných zamestnancov či služby tretích strán.
Zákazníci tiež majú ľahší a rýchlejší prístup k informáciám, nie sú viazaní na konkrétne miesto
alebo čas a, v neposlednom rade, tiež lepšie rozumejú tomu, ako sa s ich financiami pracuje.
Podpora na úrovni krajiny
Možno vám napadlo, že ak by sa banky a poisťovne
zomkli, dokážu celé haló okolo fintechu jednoducho uhasiť. Majú však smolu, pretože fintechové
riešenia podporujú už aj krajiny. Medzi prvými boli
USA, Veľká Británia a Indonézia. Banky Európskej
únie musia od roku 2018 povinne poskytovať fintechovým startupom informácie potrebné na navrhnutie a realizáciu projektov.
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Aj to je dôvod, prečo sa banky prispôsobujú dobe.
Jeden z trendov roku 2020 je zverejňovanie,
resp. upravovanie API (rozhranie pre programovanie aplikácií) bankových riešení pre vývojárov
tretích strán. Tí vďaka tomuto kroku môžu vyvíjať vlastné finančné riešenia a banky naďalej
zostávajú v hre.
Fintech nájdeme aj v telematike. Inteligentné
monitorovanie stavu vozidla implementované
do čiernej skrinky alebo smartfónu dokážu využívať poisťovne na určenie veľmi presnej výšky poistného vozidla. Vďaka nemu vám môžu
poistenie pre objektívne dôvody aj odmietnuť.
Keďže zdravie je silným trendom v inteligentných prenosných zariadeniach, smartfónoch,
hodinkách alebo náramkoch, môžeme očakávať

podobný prienik fintechu aj do zdravotného
poistenia.
Áno, umelá inteligencia aj tu
Ak spomenieme umelú inteligenciu, tak možnosti využitia vo finančnom svete sa opäť rozšíria. Od bežného
poradenstva, cez Tatra banku, ktorá prevádzkuje chatbota Adama až po investovanie na burze, kde dokáže
umelá inteligencia v podstate nonstop vyhodnocovať
nazbierané dáta, predikovať vývoj a upozorniť investora na zásadné zmeny, či už pozitívne, alebo negatívne.
Je teda zrejmé, že fintech je naozaj všade. Možno
zostáva už len jedna nezodpovedaná otázka, ktorá visí vo vzduchu. A čo kryptomeny a blockchain?
Áno, aj tieto fenomény patria do fintechu. O tejto
téme však inokedy v inom článku.

1860

Vynájdenie pantelegrafu a začiatok overovania
podpisov finančných transakcií na diaľku.

1958

American Express predstavili
American Express Card.

1982

Začína sa používať
online banking

2009

Prvá kryptomena, s ktorou sa
začalo obchodovať, bol bitcoin

1950

Vznikla prvá nezávislá spoločnosť v oblasti platobných
kariet a predstavila The Diners Club Card.

1966

Vznikol prvý chatbot na svete,
volal sa Eliza.

1998

EBay spustil svoju
platobnú službu PayPal.

2017

Spoločnosť Alibaba
spustila Smile to pay.
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OTVORENÉ
BANKOVNÍCTVO

SI VYŽADUJE
POSILNENIE BEZPEČNOSTI
Autor: Redakcia Financial Report
Foto: Shutterstock

Prostredie otvoreného bankovníctva sa
rozvíja míľovými krokmi. Medzi finančnými
inštitúciami, externými poskytovateľmi
a klientmi však pretrvávajú obavy z možných
podvodov a bezpečnostných zlyhaní.

N

edávny prieskum spoločnosti
Mastercard uskutočnený medzi
európskymi finančnými inštitúciami potvrdil, že im najväčšie starosti
robí hrozba podvodu, prípadne strata dát na komplikovanom bankovom trhu.

Program s rozšírenými
možnosťami zabezpečenia
„Vyvinuli sme program Protect, aby
sme finančným inštitúciám a externým poskytovateľom služieb
otvoreného bankovníctva poskytli
rozšírené možnosti zabezpečenia,
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vrátane overovania externých poskytovateľov a špičkového monitoringu
možného podvodného konania,“ hovorí Senior Vice President pre Open
Banking spoločnosti Mastercard
Jim Wadsworth.
Podľa jeho slov, vytvorenie spoľahlivého a odolného trhu otvoreného
bankovníctva nie je možné bez vzájomnej spolupráce. Preto je dobrou
správou, že tri významné finančné
firmy Aion, DiPocket a Modulr sa
pripojili k programu Open Banking
Protect spoločnosti Mastercard.

Úlohou tohto programu je poskytovať firmám spravujúcim klientske
účty v rámci otvoreného bankovníctva ochranu pred externými poskytovateľmi služieb, ktorí nedisponujú
buď požadovanou autorizáciou, alebo potrebným zabezpečením.
Program je kľúčovou súčasťou portfólia aplikácií a riešení spoločnosti
Mastercard s názvom Open Banking
Solutions™, ktoré naprieč Európou
umožňuje fungovanie otvoreného bankovníctva a poskytuje mu potrebnú
podporu a nevyhnutné zabezpečenie.
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Overovanie licencií
a monitoring podvodov
Riešenie Mastercard-u posilňuje
ochranu otvoreného bankovníctva
pred podvodným konaním a finančným inštitúciám poskytuje vyššiu
mieru istoty pri schvaľovaní požiadaviek externých poskytovateľov
služieb. Riešenie zahŕňa dve kľúčové
služby:

Kľúčovou je
rýchla reakcia bánk
Európska smernica PSD2 umožňuje
externým poskytovateľom služieb
pristupovať so súhlasom bankových
klientov k ich účtom a poskytovať im
moderné produkty a služby. To však
nemení nič na tom, že sú to práve
bankové inštitúcie, ktoré tieto účty
vedú a aj naďalej nesú zodpovednosť
za ochranu financií svojich klientov.

Preto je pre finančné inštitúcie
dôležitá schopnosť rýchlo overovať požiadavky na prístup k bankovým údajom od tých externých
poskytovateľov, s ktor ými doposiaľ neprišli do styku. Z rovnakého dôvodu je potrebné, aby boli
k dispozícii dostatočne silné opatrenia, ktoré umožnia včas odhaliť
známky prípadného podvodného
konania.

Overovanie licencií a certifikácií
– bezprostredné overenie certifikácií
a registrácií externých poskytovateľov služieb vo všetkých príslušných
registroch.
Monitoring možných podvodov
– táto služba využíva dostupné dáta
o konkrétnom poskytovateľovi na
úrovni transakčnej siete, na ktorých
základe sleduje trendy správania
a ich zmeny, a tým odhaľuje a zamedzuje možnému podvodnému
konaniu.
Noví partneri programu reprezentujú
pestrú paletu zameraní: od digitálnej
banky Aion využívajúcu umelú inteligenciu (AI), cez DiPocket, poskytovateľa predplatených platobných možností pre nositeľné zariadenia až po
poskytovateľa platobných služieb ako
alternatívy k firemnému transakčnému bankovníctvu, spoločnosť Modulr.
Spoluprácou so spoločnosťou
Mastercard v rámci programu Open
Banking Protect získali tieto firmy
oveľa viac možností, ako odhaliť pokusy o podvodné konanie v prostredí
otvoreného bankovníctva, aj väčšiu
schopnosť chrániť pred externými
poskytovateľmi služieb bez potrebného oprávnenia svoj biznis a svojich
klientov.
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TOP 10 PLATOBNÝCH
FINTECH SPOLOČNOSTÍ
PODĽA MAGAZÍNU
FINANCIAL REPORT
Autor: Dominik Horváth
Foto: Shutterstock

Fintechový priemysel v ostatných rokoch zažíva
obrovský boom. Startupy aj známe finančné spoločnosti
sa snažia nahradiť alebo zlepšiť využívanie svojich
služieb prostredníctvom nových technológií. Či už ide
o bežné platby, alebo o obchodné transakcie, fintech
inovácie zmenili spôsob, ktorým narábame s peniazmi,
a urobili ho pohodlnejším ako kedykoľvek predtým.
10. Skrill
Miesto pôvodu: Londýn, Anglicko

Prvou spoločnosťou na zozname je spoločnosť
Skrill, ktorá s viac ako 40 miliónmi používateľov patrí k najrýchlejšie rastúcim britským fintechovým spoločnostiam. Skrill sa odlišuje od
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konkurencie možnosťou platby a prevodu peňazí komukoľvek a kdekoľvek prostredníctvom
e-mailu.
Aplikácia si bezpečne uloží podrobnosti o vašej karte a umožní vám okamžitý prístup k peniazom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Skrill
momentálne pôsobí vo viac ako 200 krajinách
a platby poskytuje v 40 svetových menách bez
potreby registrácie.
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9. Flywire
Miesto pôvodu: Boston, USA

Flywire sa zameriava na platobné platformy prispôsobené pre rôzne medzinárodné odvetvia,
akými sú napríklad cestovný ruch, vzdelávanie
a zdravotná starostlivosť. Platforma môže prijímať

platby vo viac ako 100 lokálnych menách a v súčasnosti pôsobí v 220 krajinách sveta.
Inkasná sieť spoločnosti Flywire zosúlaďuje
globálne platby a umožňuje aj ich vrátenie, pričom
všetky zúčastnené strany dostávajú aktuálne informácie o prebiehajúcich platbách v reálnom čase.
Služby Flywire používajú na spracovanie svojich
medzinárodných platieb spoločnosti, ako Expedia
alebo sieť hotelov Hilton.

8. Venmo
Miesto pôvodu: New York, USA

Venmo, ktorého vlastníkom je PayPal, sa zameriava na platby a prevody peňazí medzi priateľmi.
Aplikácia je obľúbená hlavne medzi mladými ľuďmi, lebo umožňuje používateľom rýchlo prevádzať

peniaze zo svojej banky na účet priateľa. Aplikácia
funguje podobne ako sociálna sieť Facebook a každá transakcia je viditeľná vašimi priateľmi na spoločnej nástenke.
Venmo možno použiť na rozdelenie účtov
v reštauráciách, zaplatenie spoločného nájomného
alebo na „zdieľanie“ spoločných nákladov. Podľa
CNN Business má Venmo v súčasnosti okolo 40
miliónov aktívnych používateľov.

7. Affirm
Miesto pôvodu: San Francisco, USA

Spoločnosť Affirm založil spoluzakladateľ PayPalu
Max Levchin s cieľom zreformovať poskytovanie
pôžičiek cez internet. Affirm ponúka svojim používateľom možnosť nakupovať a splácať svoje nákupy počas dlhšieho obdobia, až do 36 mesiacov od

nákupu. S rôznymi možnosťami platobného plánu
si zákazníci môžu kúpiť všetko od dovolenky, cez
spotrebný tovar až po autá a vyplatiť ich v priebehu niekoľkých mesiacov namiesto tradičného platenia ihneď.
Medzi hlavné výhody Affirmu patria nulové
poplatky za omeškanie splátky, žiadne servisné
poplatky a výber konkrétnych platobných harmonogramov, ktoré najviac vyhovujú individuálnym
potrebám používateľov.
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6. DailyPay
Miesto pôvodu: New York, USA

Aplikácia DailyPay umožňuje zamestnávateľom poskytovať svojim zamestnancom prístup
k ich mzdám v reálnom čase. Zamestnancom
teda umožňuje rozhodnúť sa, kedy dostanú svoju výplatu alebo jej časť. Zamestnanci vytvárajú

disponibilný zostatok na svojom účte za každú
odpracovanú hodinu a môžu sa sami kedykoľvek
rozhodnúť okamžite tieto peniaze vybrať. Na
konci mesiaca je potom ich celková mzda automaticky znížená o vybranú sumu, pričom cieľom
spoločnosti je zabezpečiť finančnú stabilitu pre
zamestnancov.
Podľa prieskumu DailyPay spoločnosti, ktoré
začali využívať tento platobný systém, zaznamenali zníženie fluktuácie zamestnancov v priemere
až o 41 %.

5. Insto
Miesto pôvodu: San Jose, USA

Insto je prvá platobná platforma P2P na svete, ktorá umožňuje kupujúcim a predávajúcim naplánovať platby a splátky v reálnom čase. Insto založil
bývalý generálny riaditeľ taiwanskej pobočky eBay,
Bruce Chenom. Produkty a služby spoločnosti Insto

prvýkrát uviedol na trh v Spojených štátoch a za
niekoľko mesiacov dosiahol objemy transakcií v miliónoch dolárov.
Chcete kúpiť bicykel od svojho priateľa alebo
zaplatiť nájom vášmu spolubývajúcemu? S Insto sa
obe strany dohodnú na platobných podmienkach,
ktoré im vyhovujú, a aplikácia automaticky spracuje
každú splátku podľa dohodnutého plánu. Aplikácia
tiež umožňuje platby vo veľkých sumách rozdeliť na
menšie a kupujúcim aj predávajúcim umožňuje tieto splátky následne upravovať a meniť.

4. Stripe
Miesto pôvodu: San Francisco, USA

Stripe poskytuje finančné a softvérové služby
spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú hlavne na
online predaj svojich produktov. Ide o služby,
akými sú napríklad predplatiteľské programy,
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crowdfunding alebo vytváranie webových stránok na požiadanie.
Stripe pomáha spoločnostiam rýchlejšie napredovať tým, že poskytuje základné nástroje na
začatie a rozvoj online obchodu. Cloudová služba umožňuje spoločnostiam nastaviť opakovanú fakturáciu zákazníkov, prijímať platby, alebo
dokonca vytvoriť nové trhové prostredie. Stripe
využívajú firmy všetkých veľkostí, od startupov až po veľké spoločnosti, akými sú napríklad
Accenture alebo Lyft.
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3. BitPay
Miesto pôvodu: Atlanta, USA

Spoločnosť BitPay spravuje platobný systém pre
bitcoinové transakcie prostredníctvom svojej platformy, ktorá poskytuje výmenu bitcoinov do akejkoľvek inej meny. V súčasnosti má BitPay vedúce
postavenie v spracovaní všetkých platieb s bitcoinmi na svete a pôsobí vo viac ako 164 krajinách

2. Alipay
Miesto pôvodu: Šanghaj, Čína

Spoločnosť Alipay vznikla v roku 2004 ako súčasť
konglomerátu Alibaba, ktorú založil známy čínsky
miliardár Jack Ma. Podľa Chinadaily.com aplikáciu
používa ročne viac ako jedna miliarda aktívnych používateľov, a dlhodobo je Alipay v Číne považovaný
za najrozšírenejší virtuálny spôsob platby. Aplikácia
Alipay je k dispozícii pre používateľov operačných

1. PayPal
Miesto pôvodu: San Jose, USA

Na vrchole zoznamu je PayPal, spoločnosť založená
v roku 1998, ktorá sa považuje za lídra v oblasti online
platobných systémov. V minulosti patril PayPal spoločnosti eBay, od ktorej sa však v roku 2015 odtrhol,
a v súčasnosti patrí k päťstovke najväčších amerických
spoločností s trhovou hodnotou 236 miliárd dolárov.
PayPal vznikol ako platforma pre osobné a obchodné
transakcie, prevody a úverové služby, ktorú využíva viac

sveta. Táto spoločnosť bola založená v roku 2011
v čase, keď bitcoin len začínal naberať na popularite.
Cieľom spoločnosti je uľahčiť podnikom a spotrebiteľom pravidelné používanie bitcoinov. Systém
prevádza všetky meny na bitcoiny alebo iné virtuálne peniaze a naopak, takže každý používateľ môže
platiť a prijímať peniaze v takej forme, akú potrebuje. Pomocou technológie BitPay môžu spoločnosti prijímať platby e-mailom, prostredníctvom webových stránok alebo na vlastný účet. V súčasnosti
BitPay využívajú tisíce firiem a napríklad americký
štát Ohio nedávno umožnil podnikom platiť dane
pomocou tejto platformy v bitcoinoch.

softvérov Android aj iOS, a v priebehu rokov sa Alipay
vyvinul z digitálnej peňaženky do životného štýlu.
Používatelia si môžu okrem platieb cez aplikáciu
zavolať taxi, rezervovať hotel, kúpiť lístky do kina
alebo dohodnúť návštevu u lekára. Alipay spolupracuje s viac ako 250 zahraničnými finančnými inštitúciami vrátane spoločností Visa a MasterCard, aby
umožnila cezhraničné platby čínskym občanom cestujúcim do zahraničia a zahraničným zákazníkom,
ktorí nakupujú produkty z čínskych online obchodov. Je svetovou jednotkou v rámci mobilných platobných služieb a druhou najväčšou spoločnosťou
poskytujúcou platobné služby po PayPal na svete.

ako 305 miliónov používateľov, a ktorá je akceptovaná
miliónmi webových stránok vo viac ako 200 krajinách.
Podľa agentúry Bloomberg poskytuje PayPal najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob uskutočňovania
online platieb. Množstvo maloobchodníkov ho používa
ako možnosť platby vo svojom obchode, alebo na dobíjanie digitálnej peňaženky. Okrem bežného platobného styku umožňuje transakcie, akými sú napríklad
platba daní, zakladanie zbierok pre politické strany,
občianske združenia a charitu, prípadne spracovávanie
platieb za školné.
Podľa portálu Statista len za rok 2018 dosiahol ročný objem platieb výšku 578 miliárd amerických dolárov
a cez PayPal sa uskutočnilo 9,9 miliardy transakcií.
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CLICK TO PAY
MIERI NA NOVÉ TRHY,
SLOVENSKU
SA ZATIAĽ VYHÝBA
Autor: Juraj Recký
Foto: Shutterstock

Spoločnosti American Express, Discover,
Mastercard a Visa oznámili začiatok technickej
prípravy virtuálneho platenia Click to Pay
mimo Spojených štátov amerických. Online
riešenie, ktoré prináša pohodlie platenia
platobným terminálom do virtuálneho
priestoru, je v USA realitou od októbra 2019.

F

intechové riešenie Click to Pay, alebo platba na
jeden klik, má ambíciu ponúknuť komfort platobných terminálov v e-shopoch a nákupných aplikáciách. Za šírením riešenia stoja spoločnosti American
Express, Discover, Mastercard a Visa. Myšlienkou je
oslobodiť zákazníkov od zdĺhavého zadávania údajov
platobnej karty pri online platbách.

Počas nákupov v kamenných predajniach stačí priložiť platobnú kartu akejkoľvek značky k platobnému
terminálu, pri vyššej sume je potrebné zadať PIN
kód, a počkať na potvrdenie platby. Podobný komfort pri platení v online priestore je aktuálne možný
napríklad vďaka Apple Pay. Ide však o riešenie tretej
strany. Samotní poskytovatelia platobných kariet sa
rozhodli zareagovať nástrojom Click to Pay.
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Stačí vyplniť profil
Ako používateľovi platobnej karty vám stačí, aby
ste si na stránke spoločnosti, od ktorej máte platobnú kartu, vyplnili Click to Pay profil. V ňom môžete mať aj viacero kariet. Obchodník, ktorý sa do
Click to Pay zapojí, na svoju webovú stránku alebo
do aplikácie umiestni platobné tlačidlo. Naň stačí
raz kliknúť – bez zadávania dodatočných údajov či
overovacích hesiel, a zaplatiť. Rovnako jednoducho
môžete prispieť rôznym organizáciám či umelcom.
Ako zabezpečili bezpečnosť platenia
Online platba na jedno kliknutie bez zadania hesla, či akýchkoľvek iných údajov, prirodzene, vyvoláva viacero bezpečnostných otázok. Tou prvou je,
ako vôbec Click to Pay vie, že na platobné tlačidlo
Júl/August/September 2020
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klikáte práve vy. Na vašu identifikáciu sa používa
lokalita, identifikačné číslo vášho zariadenia, IP adresa a prehliadač. Teda Click to Pay vás spozná predovšetkým podľa zariadenia, ktoré používate.
Druhou logickou otázkou je, či sú údaje o platobnej
karte dostatočne zabezpečené. Vydavatelia kariet
si nechali vypracovať bezpečnostné riešenie Secure
Remote Commerce, ktoré údaje vašej platobnej
karty nahrádza digitálnymi. Pri platbe sa používajú výhradne digitálne údaje, tie skutočné zostávajú
v bezpečí u vydavateľa karty. Zároveň je to len vydavateľ karty, kto vie spárovať skutočné údaje s digitálnymi. Bezpečnosť platenia tiež zvyšuje fakt, že
ani digitálne údaje sa počas platby nikde neukladajú. K dispozícii ich nemá ani obchodník, ktorému
platíte za tovar či službu.

Click to Pay ide do sveta
Od októbra 2019, keď bola služba v USA spustená,
sa do nej zapojilo už 10 000 obchodníkov, vrátane divízie Marketplace spoločnosti Rakuten U.S.,
spoločnosti Joseph A. Bank, Saks Fifth Avenue
a SHOP.com a mnoho ďalších. Medzi medzinárodné spoločnosti, ktoré podporu novému riešeniu
už oznámili, patria napríklad Pizza Hut Australia,
Ticketek, The Warehouse či Torpedo7.
Rozšírenie na nové trhy je naplánované vo viacerých vlnách. V tej prvej to bude Austrália, Brazília,
Hongkong, Írsko, Kanada, Katar, Kuvajt, Malajzia,
Mexiko, Nový Zéland, Saudská Arábia, Singapur,
Spojené arabské emiráty a Veľká Británia. V ktorej
vlne sa bude nachádzať Slovensko, to zatiaľ nie je
známe.
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AKO TO VYZERÁ,
KEĎ S VAMI

KOMUNIKUJE ROBOT,
PARDON, CHATBOT?
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Digitalizácia je smer, ktorým sa
v súčasnosti uberá poisťovníctvo aj
bankovníctvo. Na jednej strane je to
krok k vyššej automatizácii, rýchlosti
a pohodliu. Na druhej strane sa vytráca
ľudský kontakt. Ale bude nám chýbať?
Prvé chatboty mali ženské
mená Eliza a Alice
Ak sa chceme pozrieť do histórie
chatbotov, teda systémov, ktoré komunikujú s ľuďmi a namiesto ľudí,
teda sú postavené na sofistikovanom
programe, musíme sa vrátiť do päťdesiatych rokov minulého storočia.
Už vtedy sa robili pokusy s tým, ako
a či vôbec človek dokáže rozoznať, či
s ním komunikuje robot, alebo živá
bytosť.
Prvý chatbot vznikol v roku 1966
a dostal meno Eliza. Prvý skutočne
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funkčný chatbot, opäť so ženským
menom – tentoraz Alice, uzrel svetlo sveta v roku 1995. Mnohých dokázal zmiasť svojím naozaj ľudským
prístupom. To odštartovalo masívny
vývoj chatbotov s využitím umelej
inteligencie, ako IBM Watson, Siri,
Amazon Alexa, Google Assistant,
Messenger bots a iných.
Na Slovensku bola
najrýchlejšia Allianz – SP
Prvého oficiálneho chatbota u nás
predstavila Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2017. Chatboty sa však

na rôznych úrovniach a v rôznych
jednoduchých formách na Slovensku
objavovali už aj pred týmto rokom.
„Allianz v snahe o neustále zlepšovanie klientskych služieb priniesla
chatbota, ktorý klientom interaktívnym spôsobom uzatvorí cestovné poistenie priamo cez Facebook
Messenger. Napriek tomu má klient
pocit ľudskejšieho poisťovacieho
prístupu, hoci jeho sprievodcom
poistením je vlastne robot,“ vysvetľuje riaditeľ market manažmentu
Allianz – SP Jozef Kruppa.
Júl/August/September 2020

Adam z Tatra banky sa
neustále zlepšuje
O dva roky neskôr, v roku 2019,
vstúpil chatbot aj na bankový trh
p ro s t re d n í c t vo m Ta t ra b a n k y,
ktorá predstavila svojho Adama.
Počítačový program simulujúci ľudskú konverzáciu dokáže pomocou
umelej inteligencie na základe pochopenia obsahu zodpovedať vybrané okruhy otázok, a zároveň zvláda
bežnú medziľudskú konverzáciu.

automatizovaných systémov chatbotov. Nie je to totiž len pracovník,
ktorý je k dispozícii nonstop, ktorý
nebýva chorý, unavený ani inak indisponovaný, ale je to aj vynikajúci marketingový nástroj.

Chatbot je
nonstop k dispozícii.
Nebýva chorý
ani unavený.

„Naďalej pre nás zostáva pr voradou úlohou zodpovedať klientom
všetky otázky o produktoch a službách, a preto digitálnemu kolegovi
Adamovi budú na začiatku asistovať operátori kontaktného centra
DIALOG Live. V prípade potreby
zodpovedajú otázky sami, čím vykompenzujú možné limity novej
technológie,“ konštatuje hovorca
Tatra banky Boris Fojtík.

Chatbot môže byť
aj virtuálnym priateľom
Základom je, že chatbot s vami komunikuje ako priateľ. No ak to potrebujete, zmení sa na poisťovacieho agenta
alebo bankára, ktorý vám pomôže
s výberom toho správneho produktu.

Aj ďalšie banky a poisťovne postupne inovujú svoje komunikačné
kanály a pristupujú k využívaniu

Chatbot vám dokonca môže byť užitočným nielen vtedy, keď potrebujete
konkrétnu radu. Rád sa s vami podelí

o svoje skúsenosti a pridá aj nejakú
tú zaujímavosť navyše.
Najčastejšie používaným prostredím,
kde sa chatboty využívajú, je stále
Facebook Messenger. V súčasnosti
v rámci tejto platformy pôsobí viac
ako 300 000 aktívnych chatbotov.
Podľa analýzy State of Chatbots
Report, v prípade využitia komunikácie prostredníctvom chatbota vo
Facebook Messengeri, je miera interakcie, teda otvorenia správy, podľa štatistík Facebook business na úrovni 85 %.
Miera prečítania a prekliku sa v priemere pohybuje na úrovni 25 %. Toto
sú podstatne vyššie čísla ako napríklad
pri využívaní e-mail marketingu.
Obrovskou výhodou chatbotov je efektivita. Vedia byť k dispozícii 24 hodín
denne, 7 dní v týždni, človek s nimi
môže komunikovať svoje požiadavky
v reálnom čase. Pri odpovediach pritom vychádzajú klientom maximálne
v ústrety. Aj preto chatboty pôsobia
čoraz viac ľudskejšie.
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HĽADÁTE INVESTIČNÉ
PRÍLEŽITOSTI?
KRYPTOMENY VÁS POBLÁZNIA...
ALEBO ICH ZNENÁVIDÍTE
Autor: Juraj Recký
Foto: Shutterstock

Máte radi adrenalín a investovanie? Potom
by sa do hľadáčika vášho záujmu mali
dostať kryptomeny. Sú bláznivou jazdou
výnosov a pádov, na ktorých niektorí za noc
rozprávkovo zbohatli, iní kruto prerobili.
Začiatok roka 2018 bol v znamení
fantastických správ o rekordnom náraste ceny digitálnej meny bitcoin – až
10-tisíc amerických dolárov za jednotku. Kryptomeny sa tak dostali do
pozornosti aj najväčších skeptikov.
Rozpútali vášnivé diskusie, vznikla
prezývka digitálne zlato a kryptomeny sa definitívne udomácnili vo svete
investorov. Ako investovať do kryptomien? A má to vôbec zmysel?
Anonymný autor alebo
skupina autorov?
V júni 2020 existovalo viac ako 4 300
živých kryptomien s trhovou hodnotou cez 271 miliárd amerických
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dolárov. Aby sme sa dokázali zorientovať v menách, ktoré sú v skutočnosti len jednotky a nuly, mali by
sme pochopiť, ako funguje tá najznámejšia a najsilnejšia z nich – bitcoin.
Až potom sa môžeme vrhnúť do investičných vôd tých menej známych
či čerstvo vzniknutých.
Autorom bitcoinu je Satoshi
Nakamoto. Či ide o muža, ženu, alebo
skupinu, doteraz nikto netuší, a s najväčšou pravdepodobnosťou to už
nikto nikdy ani nevypátra. Tajomný
autor sa v roku 2011 definitívne odmlčal. Satoshi spustil bitcoin v roku
2008 a predstavil ho ako elektronický

platobný systém postavený na sieti
vzájomného sprístupňovania.
Pochopiť bitcoin je na mesiace študovania. A aj to by sme boli len na začiatku.
Veľmi zjednodušenú predstavu si však
môžeme vytvoriť. Podstatou kryptomien vo všeobecnosti je, že sú decentralizované. Zatiaľ čo tradičné peniaze
spravujú národné banky, ktoré ich hodnotu priamo ovplyvňujú, v kryptomenách takéto niečo neexistuje.
Prvoradá je transparentnosť
Sieť vzájomného sprístupňovania
je sieť, ktorá existuje medzi veľkým
množstvom počítačov používateľov.
Júl/August/September 2020

Takto riešené spojenie nemá jeden hlavný počítač alebo miesto,
z ktorého by sa dala sieť vypnúť.
Ak sa aj niekto odhlási alebo vypne počítač, všetko funguje ďalej na
ostatných aktívnych počítačoch.
Pravdepodobnosť, že sa súčasne vypne rádovo desaťtisíc počítačov je veľmi nízka.
Na sieti sa automaticky „zdieľa“ a aktualizuje tabuľka, v ktorej je zapísaná
každá jedna transakcia bitcoinu od
jeho vzniku. Zápis jasne hovorí, kto,
komu, kedy a koľko bitcoinu poslal.
Ak ste počuli o tom, že kryptomeny
sú anonymné, tu je dôkaz, že to nie

je celkom pravda. Posielanie bitcoinu funguje takto: zadáte príkaz na
platbu, ten príde na najbližší počítač
v sieti. V ňom sa v tabuľke overí, či
skutočne bitcoin, alebo jeho časť,
ktorú chcete poslať, vlastníte. Ak
áno, transakcia sa do tabuľky zapíše.
Aktualizácia sa ihneď rozšíri na ďalšie počítače, čím sa tabuľka aktualizuje v sieti.

z bloku a pridá sa k nim číslo, pomocou ktorého sa konkrétnou funkciou
dosiahne predpísaný výsledok. Ten
nemá inverznú funkciu, čo si môžeme predstaviť, akoby ste poznali násobenie, no nepoznali delenie. Teda
číslo, ktoré sa má pridať na uzatvorenie bloku, sa nedá vyrátať z predpísaného výsledku. Ten zadefinoval autor
bitcoinu.

Každých desať minút sa do takzvaného bloku uzatvoria všetky transakcie, ktoré prebehli. Medzi počítačmi
v sieti, nie všetkými, prebieha súťaž
o to, kto blok uzavrie. Prebieha to
tak, že sa zoberú všetky transakcie

Odkiaľ sa bitcoin berie?
Číslo, ktorým blok uzavrieme, sa hľadá
spôsobom pokus-omyl. Za sekundu sa
vyskúšajú milióny čísel, čo naznačuje, že na hľadanie sú potrebné veľmi
výkonné počítače. Ten, kto hľadané
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číslo nájde, oznámi ho a uzamkne blok.
Následne všetci, ktorí číslo hľadali, ho
overia. Ak dosiahnu preddefinovaný
výsledok, číslo je správne a blok zostáva uzatvorený. V prípade, že u niekoho
v bloku bola podvodná platba, blok sa
nepodarí uzavrieť.
Uzamknuté bloky sa na seba viažu, čím vzniká reťaz. V angličtine sa
táto reťaz nazýva blockchain. Ak by
ste v reťazi chceli spätne niečo zmeniť, museli by ste ju v podstate rozbiť a opätovne hľadať čísla, ktorými
by ste bloky uzamkli. To je problém.
Okrem náročnosti na výkon počítača
je hľadanie čísla na uzamknutie bloku energeticky náročné. Až tak, že za
minutú elektrinu zaplatíte ďaleko viac
ako podvodom na bitcoine získate.
A prečo by vôbec niekto strácal čas
tým, že bude uzamykať nejaké bloky? Pretože za uzamknutie bloku
dostane odmenu v podobe bitcoinu.
Proces uzamykania sa označuje ako
ťažba bitcoinu. Systém odmeňovania má svoje jasné pravidlá. Po tom,
čo sa bitcoin spustil, sa každých 10
minút uvoľnilo 50 bitcoinov, teda
odmena za zamknutie bloku bola 50
bitcoinov. Každé štyri roky nastáva
takzvané polenie a odmena sa zmenší o polovicu. Aktuálne je odmena za
uzamknutie bloku 6,25 bitcoinu.
Nič pre konzervatívnych,
láska pre milovníkov rizík
Množstvo bitcoina, ktoré je možné
vyťažiť, je 21 miliónov. Tu by sme
mohli vidieť paralelu so zlatom, ktorého je tiež obmedzené množstvo.
Vďaka „stropu ťaženia“ sa dá dosiahnuť požadovaná bezpečnosť, a v podstate sa takto zabráni inflácii po vyťažení všetkých bitcoinov.
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Hodnota akejkoľvek kryptomeny,
bitcoin nevynímajúc, je rovnako ako
pri zlate určená výhradne ponukou a
dopytom. No keďže sú kryptomeny
novinkou, sú tu bežné výkyvy cien,
ktoré môžu byť devastačné.
Samotní investori do
kryptomien sa delia na dva
tábory
Prvým sú takzvaní holderi. Sú to
investori, ktorí veria v dlhodobú
udržateľnosť hodnoty. Postupne,
najčastejšie v malých hodnotách, prikupujú kryptomenu a počítajú s ňou
na prilepšenie si na dôchodku, či ako
rezervu pre ďalšie generácie. Holderi
môžu pripomínať tradičných konzervatívnych investorov, no nie sú nimi.
Holderi premýšľajú tak, že investujú
peniaze, ktoré im v prípade straty nebudú chýbať.
Druhou skupinou sú investori, ktorí milujú riziko a chcú zarobiť v čo
najkratšom čase čo najviac peňazí. To im umožňuje práve veľmi
dynamicky a nestálo vyvíjajúca sa
cena kryptomien. Musíme si však

Štátne
kryptomeny
Ekvádor je vôbec
pr vou k ra jinou
sveta, ktorá má
vlastnú kryptomenu. Zaviedla
ju v decembri 2015 a jej účelom nie je nahradiť dovtedy
používaný americký dolár, ale
doplniť ho. Vlastnú kryptomenu ohlásili alebo plánujú aj
Švédsko, Japonsko a Estónsko.

všimnúť, že cena veľkých kryptomien má z dlhodobého hľadiska
rastúci trend.
Potrebujete
kryptopeňaženku
Ako kúpiť bitcoin? Kryptomeny nie
je nutné nakupovať v celých jednotkách. Každá sa dá deliť. Bitcoin má
najmenšiu jednotku satoshi, ktorá
sa rovná 0,00000001 BTC. Môžete si
teda kúpiť 0,00687 BTC.
Na nákup kryptomeny potrebujeme
kryptopeňaženku. Na prvý pohľad
pripomína bežný bankový účet, no
technicky je riešená odlišne. Existujú
tri typy kryptopeňaženiek:
• webové, resp. aplikácie,
• papierové,
• hardvérové.
Druhý a tretí typ vás možno prekvapili. No práve tieto riešenia sú najbezpečnejšie. Každá peňaženka sa
skladá z dvoch častí. Prvou je verejná
adresa, ktorú používate na posielanie
a prijímanie kryptomien. Druhou
časťou je bezpečnostný kľúč, ktorý
ak by vám niekto ukradol, môže vám
vziať všetky kryptomeny.
Offline zabezpečenie
Preto, ak sa rozhodnete venovať sa
kryptomenám a mať v nich odložené väčšie množstvo finančných prostriedkov, zásadne sa neodporúča
mať bezpečnostný kľúč a prístupové
bezpečnostné heslá uložené v zariadení, ku ktorému je možný online
prístup. Ideálne je všetko napísať na
obyčajný papier a ten uložiť na bezpečné miesto. Tu je trochu paradox
v tom, že čisto digitálne riešenie vyžaduje na dosiahnutie maximálnej
bezpečnosti nedigitálne kroky.
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Samotný nákup kryptomeny je až triviálne jednoduchý. Bitcoiny môžete
nakupovať v automatoch, ktoré pripomínajú bežný bankomat. Zadáte
doň adresu peňaženky, vložíte fyzické peniaze a ste vlastníkom kryptomeny. Podobne jednoduchý je nákup
na burze.
Výber aplikácií je skutočne bohatý.
Od eToro, cez Coinbase až po slovenské riešenie Fumbi. Takýmto
spôsobom môžete nakupovať kryptomeny použitím bežnej platobnej
karty. K dispozícii je tiež nákup fondov a ďalšie bežne používané investičné nástroje. Rozhodnúť sa môžete
aj pre SEPA nákup. Treba upozorniť,
že nie všetky banky vám umožnia
pripísať na svoj bežný účet finančné prostriedky, ktoré zarobili na
kryptomenách.

rozumnejšie kryptomenu priamo
vlastniť, nemať kúpený len napríklad
certifikát.
Všetko preverujte a ničomu
neverte na 100 %
Na Slovensku sme povinní zdaniť
zisk z kryptomeny. Túto povinnosť
máme, ak sme splnili všeobecné podmienky pre platenie daní. Priamo
kryptomenám sa venuje novela zákona č. 213/2018 Z. z., ktorá upravuje
aj zákon č. 595/2003 Z. z. Novela zákona vstúpila do platnosti 1. októbra
2018.

Ak sa rozhodnete
investovať do digitálnej
meny, nikdy neverte
jedinému názoru
a všetko preverujte.

Názory na kryptomeny sa líšia. Ide
o nové neprebádané prostredie,
v ktorom nikto presne nevie predpovedať, čo sa udeje o týždeň. Pre
mnohých je práve riziko veľkým lákadlom. Ak sa rozhodnete investovať
svoje voľné prostriedky do digitálnej
meny, nikdy neverte jedinému názoru a všetko preverujte. Panuje názor,
že digitálne meny sú absolútne bezpečné. Je to pravda, no len do úrovne, kým ich nespravuje konkrétna
inštitúcia. Kryptomenu si tiež môže
založiť doslova ktokoľvek. Ak by ste
poľovali po tých nových, môžete sa
stať obeťou podvodu.

Pri testovacom investovaní je v podstate jedno, pre ktoré riešenie sa
rozhodnete. Ak to však s investovaním myslíte vážne, budete si musieť
spraviť podrobný rešerš, aby ste našli to, čo vám najviac vyhovuje. Nie
všetky riešenia ponúkajú všetky
kryptomeny, respektíve majú veľmi
obmedzenú ponuku. Dôležité je tiež
porovnávať poplatky za transakcie.
Tie sa môžu vyšplhať až na desiatky
percent z prevádzanej sumy. Tiež je

Pri bitcoine sa často spomína, že ide
o najlacnejšiu a najrýchlejšiu digitálnu menu. V skutočnosti prevody bitcoinov trvajú rádovo aj v hodinách.
Zdieľaná sieť totiž nie je najrýchlejšia. Fámu o mene bez poplatkov sme
vyvrátili, už keď sme si vysvetlili, ako
kryptomeny nakupovať. Zároveň
však stále platí, že ak sa vyberiete
do bitcoinovej kaviarne v zahraničí,
áno, existujú, a existujú aj obchody či
reštaurácie, nemusíte platiť poplatok
za zmenu meny.

Spoznajte kráľa

Foto: Flickr

Z a k rá ľ a k r y p to m i e n j e
považovaný generálny riaditeľ a zakladateľ Digital
Currenc y Group Barr y
Silbert. Poslaním skupiny
je urýchliť globálny rozvoj
k r y p to m i e n fo r m o u b u dovania a podpory bitcoinových a blockchainových
spoločností.
Za najväčší nezdar v histórii
kryptomien sa považuje zlyhanie Decentralizovanej autonómnej organizácie DAO,
ktorá mala byť jedným z prvých naozaj funkčných riešení decentralizovanej firmy.
Malo ísť o organizáciu, ktorá
sa riadi sama, bez potreby
riaditeľa a vrcholového manažmentu. Projekt vyzbieral na crowdfundingovej
kampani 150 miliónov amerických dolárov. Krátko po
spustení bol projekt napadnutý a okamžite prišiel o 50
miliónov amerických dolárov. Stratu dorovnali používatelia jednej z najznámejších kryptomien Ethereum
a dobrovoľní ťažiari.
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SPÔSOB PLATENIA
PREŠIEL DLHÝM VÝVINOM.
PLATILI SME MUŠĽAMI, ZLATOM
AJ HODINKAMI. ČO MÔŽEME
OČAKÁVAŤ V BUDÚCNOSTI?
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Od výmeny tovaru za tovar, cez platenie čímkoľvek,
čo malo cenu, až po platenie mobilom alebo
inteligentnými hodinkami. Tento text vám prinesie
prierez platidlami naprieč celou históriou ľudstva až
dodnes. A pozrieme sa v ňom aj na možné scenáre
vývoja inovatívnych spôsobov platenia za tovary
a služby v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.
Niečo za niečo
a k spokojnosti všetkých
Výmenný obchod je v modernej
dobe nereálny. Dokážete si len
predstaviť, že by ste si kúpili smartfón či laptop výmenou za niečo
iné? Kým však vznikli platidlá, ľudia si tovar medzi sebou vymieňali.
Jednoducho kus za kus. Vo výmennom obchode platilo jednoduché
pravidlo – každá strana, ktorá sa do
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obchodu zapája, musí byť po výmene spokojná. Neexistovali žiadne
kritériá, ani štandardy, ktoré by
tento pocit akýmkoľvek spôsobom
limitovali.
Platili sme mušľami,
zlatom aj striebrom
Výmenný obchod ľudia časom vymenili za používanie takzvanej reprezentatívnej meny a obchodovať

sa začalo na trhoch. Pri platbách za
tovar sa používali napríklad vzácne
morské mušle alebo zlato a striebro. Tovar sa nimi doslova vyvážil.
Problém pri obchodovaní nastal vtedy, keď bolo vzácneho platidla nedostatok. Mušlí a zlata nepribúdalo,
práve naopak. Preto sa spôsob platieb rozvíjal ďalej a ľudia začali siahať po dostupných a jednoduchších
platobných možnostiach.
Júl/August/September 2020

Prvé mince odliali v Číne
K slovu sa dostali prvé mince. Mali
podobu miniatúrnych bronzových odliatkov. Ako prví ich vyrobili čínski obchodníci. Odliatky neskôr aj tvarovali.
Bolo to hlavne z praktických dôvodov.
Mince v oválnom tvare sa, na rozdiel
od rôznych valčekov a tyčí, ľahšie prenášali. Určite sa s nimi manipulovalo
jednoduchšie ako s tovarom, ktorým
sa platilo v čase výmenných obchodov.
Približne v 6. storočí sa v Turecku objavili mince s otvorom uprostred. Neskôr
však dochádzalo doslova k chaosu, keď
sa na trhu objavilo viacero druhov takýchto mincí a obchodníci mali problém s ich konverziou. Problémy nastali
hlavne na poli zahraničného obchodu.
Zmenky lepšie definovali
obchodné podmienky
Takýto systém bol dlhodobo neudržateľný. Možno aj preto sa časom objavila potreba vyvinúť platidlo, ktoré bude
úspornejšie na priestor a bude sa dať
ľahšie prenášať. Tak sa objavili prvé
zmenky. Zmenkami sa jednoducho
dohodli všetky dôležité podmienky
obchodu medzi zúčastnenými stranami. Stali sa predchodcom bezúročných
pôžičiek či hypotekárnych listín.

Prvé papierové bankovky
v Európe sú zo Švédska
Papierové peniaze sa v Európe začali
vo väčšom používať až v 17. storočí.
Švédsko bolo prvou krajinou, kde sa
začali vyrábať. Výhoda papierových
bankoviek bola najmä v tom, že
proces výroby bol omnoho jednoduchší ako v prípade mincí. Neboli

Čím viac
druhov mincí
sa objavilo na trhu,
tým väčší bol chaos.

už potrebné formy, aby kovovému
platidlu dali podobu a tvar. Aj samotné bankovky majú bohatú históriu. Ich popularita rástla najmä po
odstránení drahých kovov z menového systému, teda v čase, keď zlato
a striebro už neboli suroviny, z ktorých sa vyrábali mince, a nahradili
ich zliatiny.

Prvé kreditky
sa objavili pred 70 rokmi
Pri papierových peniazoch sa vývin
platidiel nezastavil, hoci nimi platíme dodnes. Objavili sa ďalšie novinky. Tie súvisia najmä s obmedzením
závislosti od fyzických transakcií
v prospech elektronických peňazí.
Prvé kreditné karty sa objavili v roku
1950. Neskôr prišli debetné karty.
Pre spoločnosti, ktoré ich vydávali,
pre obchodníkov či banky, predstavovali obrovskú príležitosť v modernizácii platobného styku. Elektronické
peniaze nabrali na popularite až vtedy, keď ľudia pochopili výhody tohto
tak trochu „neosobného“ platenia.
Elektronické bankovníctvo
nám zmenilo život
Prelomovými vo vývoji platidiel sa
stali deväťdesiate roky minulého
storočia. Na rad prišlo elektronické
bankovníctvo. Do života ľudí preniklo veľmi rýchlo. Rýchlemu rozmachu
online bankovania pomohol aj prudký rozvoj používania a obľúbenosti
smartfónov, počítačov a tabletov
s internetom. Elektronické bankovníctvo ide ruka v ruke s elektronickým obchodom. Spoločnosti, ako
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Rozmachu online
bankovania pomohli
počítače, tablety
a mobilné telefóny
s internetom.

Amazon, eBay či PayPal, sú len malou
ukážkou toho, akú revolúciu spôsobil
nový druh platidla.
Svetový líder v oblasti digitálnych
platieb spoločnosť Visa v najbližších rokoch očakáva ďalšie zmeny
v spôsobe vykonávania platobných
transakcií. Za dôležitý akcelerátor
označila pandémiu COVID-19, ktorá má obrovský vplyv na spôsob,
akým míňame peniaze. „V prvom
rade vidíme prudký nárast bezkontaktných platieb. Na niekoľkých trhoch EÚ priemerná suma nákupu
bezkontaktných transakcií vrátane
Slovenska od februára do apríla
vzrástla o pätinu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko Marcel Gajdoš.
Rozmach aplikácií
v smartfónoch či hodinkách
Dnes žijeme v dobe, keď na úhradu
nepotrebujeme už ani finančnú hotovosť. Samozrejmosťou sú bezkontaktné platby mobilom alebo inteligentnými hodinkami. Umožňujú to
služby, ako Apple Pay či Google Pay.
V obľube sú aj platby načítaním QR
kódu pomocou WeChat Pay alebo
Alipay. Flexibilnosť pre obchodníkov
aj nakupujúcich hrá v dnešnom svete
dôležitú úlohu.
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Spoločnosť Visa dnes umožňuje
uskutočňovať bezpečné platby mobilnými telefónmi v 34 krajinách
Európy. „V úzkej spolupráci s finančnými inštitúciami v súčasnosti
podporujeme okolo 800 mobilných
platobných aplikácií v Európe,“ konštatuje M. Gajdoš. Aj napriek tomu
očakáva, že plastové platobné karty
sa budú používať aj naďalej. Využívať
ich budú najmä tí, ktorí sú menej
ochotní prijať nové spôsoby platby.
Biometria tváre
a odtlačky prstov sú už bežné
Pri moderných spôsoboch platieb je namieste kontrola ich bezpečnosti a (ne)
možnosti zneužitia osobných údajov či
ďalších citlivých dát. Dnes sa v bežnej
praxi stretávame s overovaním, respektíve autentifikáciou platby prostredníctvom biometrie. Ako príklad spomenieme napríklad hlasového asistenta
Siri, Google Home či Alexa, ktoré sa
v ostatných rokoch tešia veľkej obľube.

Čo je to token?
Tokenizácia umožňuje nahradiť
citlivé údaje na karte tokenmi,
ktoré sú konkrétnymi kódmi
priradenými k danému zariadeniu, obchodníkovi alebo určitému typu transakcie. To znižuje
riziko možného úniku údajov
a uľahčuje ľuďom kontrolu nad
ich výdavkami. Vďaka tokenizácii
zostávajú citlivé údaje karty Visa
neprístupné pri spracovaní údajov o transakciách – sú nahradené platobným tokenom – špeciálnym identifikátorom zloženým
zo sekvencie čísel.

Realitou je dnes už aj platenie bez potvrdzovania platby. Človek jednoducho
vybaví všetko, čo potrebuje, a platby
prebiehajú kdesi na pozadí. Z nákupu
v obchode či z donášky jedla je tak ešte
komfortnejší a bezproblémový zážitok.
A to je jeden z cieľov inovácií.
Online nakupovanie
rastie aj vďaka tokenizácii
Podľa spoločnosti Visa koronakríza
výrazne zrýchlila aj prechod na online
nakupovanie. „Počet transakcií každý
týždeň od polovice apríla vzrástol o viac
ako 25 %, čo je dvojnásobok miery rastu pred krízou,“ spresnil M. Gajdoš.
K zrýchleniu a zvýšeniu bezpečnosti
online obchodov prispela aj tzv. tokenizácia. Visa na konci júna 2020 vydala
viac ako 1 miliardu tokenov po celom
svete prostredníctvom služby Visa
Token Service (VTS), čo predstavuje
významný míľnik v jej ponuke, ktorá
pomáha urýchliť inovácie elektronického obchodu a zvýšiť bezpečnosť platieb.
Kryptomeny možno posunú
vývoj platenia ešte ďalej
Inovácie v platbách rozhodne neobchádzajú ani kryptomeny. Stále sa
však objavujú aj názory, že takéto platidlo stále nie je pripravené nahradiť
zaužívané formy meny. Bitcoin či ethereum musia zrejme vyriešiť ešte veľa
zásadných vecí, ktoré sa týkajú najmä
koncových používateľov kryptomien.
Či už nedostatok informovanosti, alebo nedôveru v techniku medzi širokou
verejnosťou. Obchodovanie s kryptomenami však v sebe skrýva potenciál. Na druhej strane existujú názory,
že technológia blockchain by mohla
spôsobiť napríklad revolúciu v globálnom obchodovaní s komoditami.
A nielen tam.
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*

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

Makléri

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

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

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