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EDITORIÁL

EÚ NIE JE LEN SLOBODNÉ CESTOVANIE,
ALE AJ REGULÁCIA, KTORÚ
SI KOMPLIKUJEME SAMI
J

ktoré nestihli ani posunutú lehotu.
Niektoré krajiny transpozíciu smernice iba pripravujú, niektoré nezareagovali vôbec.

ednou z výhod európskej integrácie, na ktorú sme si zvykli, je slobodné cestovanie. Turisti už nevnímajú hranice a v mnohých ohľadoch
sa v krajinách EÚ cítia ako doma.
Fyzicky prestali existovať hranice,
máme voľný pohyb, na pohyb po
EÚ nepotrebujeme pas. Keďže sme
súčasťou eurozóny, v mnohých prípadoch sa nemusíme zaoberať ani
výmenou meny.

Kritici EÚ aj počas kampane pred
voľbami do europarlamentu hovorili o tom, že v EÚ sa nedodržiavajú
dohodnuté pravidlá, a príbeh okolo
smernice IDD dáva týmto kritikom
za pravdu.

Napriek tomu, že sa cítime v mnohých krajinách EÚ ako doma, pri
cestovaní platia pravidlá, na ktoré
by cestovatelia nemali zabúdať. Viac
o tom, na čo si dať z pohľadu bánk
a poisťovní pozor, sa dočítate v aktuálnom vydaní magazínu Financial
Report.

N i c k d e M a e s s c h a l c k , r i a d i te ľ
Európskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (BIPAR), však
v rozhovore pre Financial Report
vysvetľuje, prečo bolo a je prijatie
smernice IDD dôležité. Hovorí aj
o tom, prečo sa účinnosť tohto opatrenia posunula.

Máme za sebou voľby do Európskeho
parlamentu, záujem Slovákov o voľbu europoslancov sa zvýšil, stále sa
však o dianie v EÚ zaujímame podpriemerne. Všetci sme si zvykli na
výhody, ktoré členstvo v EÚ prináša,
a mnohí z nás ich považujú za samozrejmosť. Pozornosť týchto ľudí sa
automaticky presúva na povinnosti
a problémy, ktoré sa v EÚ objavujú.
Z EÚ na Slovensko skutočne prichádza množstvo regulácie, ktorú musíme akceptovať. Relatívne
čerstvú skúsenosť s tým, ako život
Európanov EÚ ovplyvňuje, majú finanční sprostredkovatelia.

Foto: Tomáš Griger

Rozsiahla novela z 23. februára 2018
do slovenskej legislatívy priniesla európsku smernicu IDD. Táto smernica
určuje základné minimálne pravidlá,
ktoré musia distribútori poistenia
splniť. Konkrétna podoba zákona
už bola v rukách národných štátov.
S tým, ako si s touto povinnosťou
poradilo Slovensko, nie sú sprostredkovatelia spokojní.
Na nadnárodnej úrovni sa začala
diskusia o tom, ako si s novou smernicou poradiť, a táto diskusia vyústila do posunu účinnosti. Slovensko
však patrilo do skupiny krajín, ktoré
možnosť posunúť účinnosť novej
legislatívy nevyužili. Stali sme sa
tak krajinou, ktorá prijala nové pravidlá skôr než musela. Mnohé ďalšie krajiny odklad využili, sú aj také,

Slovenskí sprostredkovatelia však
hovoria o tom, že Slovensko nevyužilo príležitosť a novela zákona nevyriešila všetky problémy, ktoré na
trhu sú, dokonca niektoré pribudli.
O tom, ako finanční sprostredkovatelia hodnotia súčasné podmienky
na trhu, sa dozviete viac na nasledujúcich stranách.
Za redakciu magazínu Financial
Report prajem príjemné čítanie
a krásne leto.
Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu
Financial Report
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor: Redakcia Financial Report

Počet sporiteľov v druhom pilieri sa zvyšuje
Počet sporiteľov v druhom pilieri bol koncom apríla tohto roku viac ako 1,5 milióna. Vyplýva to z údajov Sociálnej
poisťovne. „Celkový počet sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie v druhom pilieri medziročne vzrástol
o 63 817. Ako vyplýva zo štatistík Sociálnej poisťovne, ku koncu apríla 2018 odvádzalo príspevky na toto sporenie spolu 1 438 585 sporiteľov a koncom apríla 2019 ich už bolo 1 512 402,“ hovorí Peter Višváder, hovorca
Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa do druhého piliera odvádza najviac príspevkov za zamestnancov. K 30. aprílu tohto roku
ich bolo 1 161 261. V rovnakom období predchádzajúceho roka ich bolo 1 144 394. Druhou najpočetnejšou skupinou sú samostatne zárobkovo činné osoby, bolo ich 115 451. Počet týchto osôb medziročne klesol o viac ako
tisíc, keďže ku koncu apríla minulého roku ich bolo 116 768. Nasledujú dohodári, za ktorých Sociálna poisťovňa
v apríli odviedla príspevky v 106 214 prípadoch. Vlani ich bolo menej, celkovo 105 531.
Objem majetku v druhom pilieri dosiahol ku koncu apríla 2019 hodnotu 8,636 miliardy eur. Priemer zhodnotenia
garantovaných dôchodkových fondov, v ktorých je uložených 74,8 % majetku sporiteľov, dosiahol 1,26 %. V negarantovaných dôchodkových fondoch je uložených iba 25,2 % úspor, no tieto fondy za prvé štyri mesiace tohto roku zarobili
v priemere 13,32 %. Tieto hodnoty sú už po odpočítaní odplát a bez zohľadnenia miery inflácie.

Dlhy Slovákov prevyšujú 36 miliárd eur
Slováci dlhujú miliardy eur. Finančné záväzky obyvateľov Slovenskej republiky k 31. marcu 2019 dosiahli celkovú
výšku 36,6 miliardy eur. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK).
Až 71,3 percenta celkového dlhu tvoria úvery na bývanie a viac ako štvrtinu, 28,7 percenta, tvoria spotrebiteľské úvery. „Slovensko sa stalo lídrom v zadlžovaní obyvateľstva v rámci celého regiónu, a to aj napriek aktuálne
sa znižujúcej dynamike rastu spotrebiteľských úverov,“ uviedol Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF SK, ktorá
zabezpečuje prevádzku Spoločného registra bankových informácií (SRBI) a Nebankového registra klientskych
informácií (NRKI).
Koncom prvého štvrťroka 2019 boli v bankovom a nebankovom registri evidované úvery 1 434 946 obyvateľov Slovenska, pričom dlhy na bývanie malo 238 356 ľudí, teda 16,6 % z celkového počtu dlžníkov. Spotrebiteľské
úvery čerpalo ku koncu marca až 926 612 ľudí, teda 64,6 percenta z celkového počtu dlžníkov. Obidva druhy
úverov malo 269 978 osôb, teda až 18,8 percenta dlžníkov.
„Pokiaľ abstrahujeme od lákavých generalizácií a predstavíme si na jednej strane nevyhnutnosť zabezpečenia
vlastného bývania ako podmienku stabilizácie na trhu práce i založenia rodiny a výchovy detí a na druhej strane
životné náklady a výdaje, ktoré sú dnes realitou i štandardom, výška ani štruktúra dlhu nás neprekvapí. S istou
mierou prípustného zjednodušenia môžeme konštatovať, že oba typy dlhov odrážajú realitu pomerne vysokých
nákladov na život v spojení s nízkymi mzdami,“ uviedla sociologička Sylvia Porubänová.
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Slovenské banky si budú odkladať viac na horšie časy
Národná banka Slovenska (NBS) chystá ďalšie opatrenia na spomalenie rastu úverov. NBS navrhuje zvýšenie
takzvaného proticyklického vankúša. V preklade to znamená, že banky budú viac kapitálu odkladať pre prípad,
že by sa slovenská ekonomika dostala do problémov.
NBS navrhuje zvýšenie hodnoty proticyklického vankúša z hodnoty 1,5 % na 2 %. Toto rozhodnutie je zatiaľ
predbežné, bude ho ešte formálne schvaľovať Európska centrálna banka (ECB). Tá však nemôže NBS nariadiť, aby
proticyklický vankúš nezvyšovala. Môže akurát rozhodnúť o tom, že navrhované zvýšenie nie je dostatočné. Po
konzultácii s ECB teda teoreticky môže byť zvýšenie iba výraznejšie.
NBS však očakáva, že ECB navrhované zvýšenie potvrdí. „Máme určité informácie, že tento návrh by mohol
byť prijatý,“ povedal Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady NBS.
Toto opatrenie však NBS pripravuje s výhľadom do roku 2020. „Účinnosť tohto opatrenia bude až od 1. augusta 2020. Znamená to, že banky budú mať dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili tejto novej úrovni požadovaného kapitálu,“ uviedol Vladimír Dvořáček.

Opoziční poslanci chcú zrušiť daň z poistenia
Opoziční poslanci sa pokúšajú zrušiť daň z poistenia. Poslanci zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) do parlamentu
predložili návrh, o ktorom by sa malo rozhodnúť na jeseň.
„V dnešnom nastavení však daň zaťažuje selektívne len tých, ktorí pristupujú zodpovedne k svojmu majetku
a svoj majetok si poistia, pričom služby Hasičského a záchranného zboru využívajú v prípade požiaru alebo autonehôd bezplatne všetci, vrátane tých, ktorí si svoj majetok nepoistia. Štát tak presúva spoluzodpovednosť za
financovanie hasičov a záchranárov len na zodpovedných, teda tých, ktorí sú poistení,“ uvádzajú poslanci.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať negatívne sociálne vplyvy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Životné minimum od júla stúplo o približne päť eur
Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýšilo o 2,5 %, teda o 5,13 eura na 210,20
eura. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, ktoré sa na úpravu životného minima používajú.
Pre úpravu životného minima sa používa jeden z dvoch ukazovateľov, uplatňuje sa ten, ktorý je nižší. „Podľa
najnovších výpočtov Štatistického úradu Slovenskej republiky ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli
medziročne o 2,5 %. Podobne príjmy na osobu v slovenských domácnostiach boli na začiatku roka vyššie o 5,8 %
ako pred rokom. Preto aktuálny koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností dosahuje hodnotu 1,025. Koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností má hodnotu 1,058,“ uvádza ŠÚ
SR.
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Autor: Redakcia Financial Report

O2 Slovakia

Foto: O2 Slovakia

Najvyššie vedenie spoločnosti O2 na poste riaditeľky ľudských zdrojov posilnila od júna Jana
Sekerová. U operátora pracuje už od roku 2008. Na oddelení financií zastávala uplynulých sedem rokov post vedúcej oddelenia kontrolingu. Okrem toho bola v rokoch 2012 a 2013 tiež
finančnou manažérkou Tesco mobile. Pred svojím príchodom do O2 pracovala v spoločnosti
PwC Slovakia ako audítor firiem najmä z oblasti energetického a potravinárskeho priemyslu.
Jana Sekerová absolvovala štúdium v odbore medzinárodný obchod na Fakulte obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň je držiteľkou certifikácie ACCA (The
Association of Chartered Certified Accountants), teda jednej z najprestížnejších celosvetovo uznávaných kvalifikácií v oblasti finančného riadenia, manažmentu a účtovníctva. Jana
Sekerová je členkou dozornej rady Férovej nadácie O2.

Deloitte na Slovensku

Foto: Deloitte

Novou vedúcou partnerkou (Country Managing Partner) spoločnosti Deloitte na
Slovensku sa od 1. júna 2019 stáva Ivana Lorencovičová, ktorá vo firme pôsobí ako partnerka na oddelení transakčného poradenstva.
Doterajší Country Managing Partner spoločnosti Deloitte na Slovensku Marián Hudák
sa stal vedúcim partnerom pre služby v oblasti riadenia rizík v strednej Európe (Risk
Advisory) a členom výkonného manažmentu spoločnosti Deloitte Central Europe, ktorá
zastrešuje 18 krajín strednej Európy. Na Slovensku bude naďalej viesť tím pre riadenie
rizík (Risk Advisory).
Od 1. júna 2019 sa novým partnerom spoločnosti Deloitte stáva Patrik Ferko. Pridá sa
tak do skupiny partnerov, ktorí vedú oddelenie auditu a uisťovacích služieb, a zároveň sa
aktívne zúčastňujú vedenia celej spoločnosti na Slovensku. Patrik Ferko je absolventom
Ekonomickej univerzity v Bratislave, je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Plzeňský Prazdroj Slovensko

Foto: Plzeňský Prazdroj

10

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko má nového technického riaditeľa. Stal sa ním
Pavel Šemík. Po sedemročnom pôsobení na vrcholových manažérskych pozíciách v holandskom pivovare Grolsch sa tak vracia späť do Prazdroja, kde pracoval od roku 1997.
„Na Grolsch budem spomínať vždy v dobrom, ale Prazdroj je moja srdcová záležitosť.
Vraciam sa do prostredia, kde sa opäť stretnem s mnohými skúsenými odborníkmi, ktorí
tu boli, už keď som odchádzal,“ hovorí Pavel Šemík.
Do Prazdroja zamieril ihneď po štúdiu Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe.
Po absolvovaní tréningového programu pracoval najprv ako technológ a po necelých štyroch rokoch sa stal v Plzni hlavným sládkom. Potom sa presunul na post riaditeľa pivovaru vo Veľkých Popoviciach a od roku 2007 bol manažérom plzenského pivovaru. V roku
2012 v rámci skupiny SABMiller odišiel do Holandska, kde najprv pôsobil ako technický
riaditeľ pivovaru Grolsch, neskôr mal zodpovednosť za riadenie vzťahov s dodávateľmi
a odberateľmi pivovaru.
Júl/August 2019
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NBS

Foto: NBS

Peter Kažimír sa ujal funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Stal sa v poradí
piatym guvernérom NBS a v tejto funkcii nahradil Jozefa Makúcha. Peter Kažimír bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky. Jeho nomináciu do najvyššej
funkcie v centrálnej banke schválili 6. decembra 2018 poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky na návrh vlády SR. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 13.
marca 2019 Petra Kažimíra do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska s účinnosťou
od 1. júna 2019. Funkčné obdobie guvernéra NBS je šesť rokov.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Foto: Coca-Cola HBC

Novým manažérom pre vonkajšie vzťahy v spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
je Michal Čubrík. Je zodpovedný za koordináciu a rozvoj vzťahov spoločnosti s verejnými
inštitúciami na národnej a regionálnej úrovni na Slovensku a v Českej republike.
V rámci svojej novej funkcie bude zastupovať záujmy spoločnosti Coca-Cola HBC
v profesijných združeniach a asociáciách, ako napríklad Združenie značkových výrobkov, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov, združenie pre cirkulárnu ekonomiku
SLICPEN alebo Potravinárska komora Slovenska. Bude monitorovať relevantnú legislatívu
a v spolupráci s interným tímom pripravovať pozičné dokumenty. Zároveň sa bude podieľať na externej a internej komunikácii spoločnosti a aktivitách v oblasti udržateľnosti
a spoločenskej zodpovednosti firmy, predovšetkým s dôrazom na Slovensko.

PwC na Slovensku

Foto: PwC

Peter Mrnka sa stáva novým partnerom v PwC na Slovensku na oddelení auditu. V rámci tejto pozície bude od 1. júla 2019 viesť centralizované štatutárne audity pre medzinárodného
klienta – servisné centrum pre región Európy, Stredného východu a Afriky. Peter Mrnka je
členom prezídia v Slovenskej komore audítorov od roku 2016, má medzinárodnú kvalifikáciu
ACCA a je slovenským štatutárnym audítorom. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
v PwC pracuje od roku 1998. Riadil audítorské zákazky u mnohých medzinárodných a lokálnych
klientov v automobilovom, strojárskom priemysle a maloobchode. Od roku 2010 sa špecializuje
najmä na centrá zdieľaných služieb a vedie množstvo centralizovaných štatutárnych auditov.

Generali

Foto: Generali

Georg Engl bude od 1. septembra 2019 vymenovaný za nového generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava. Členom predstavenstva
poisťovne Generali sa stane už od 1. augusta 2019. Georg Engl nahradí Romana Juráša, ktorý
sa od 1. septembra 2019 stane novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
spoločnosti Česká pojišťovna, a. s., Praha. Členom predstavenstva Českej poisťovne sa stane
od 1. júla 2019. Taktiež Jiří Doubravský sa presunie z poisťovne Generali na Slovensku do
predstavenstva Českej poisťovne od 1. júla 2019 na pozíciu Chief Operations Officer.
„Vymenovaním Georga budeme pokračovať v ďalšom úspešnom rozvoji našej spoločnosti na Slovensku pod vedením skúseného manažéra z Generali, ktorý má vynikajúce
medzinárodné skúsenosti a široké znalosti poistného biznisu. Stál za rôznymi aktivitami, ktoré menili poistný trh, ako aj novými riešeniami zameranými na klienta. Pod jeho
vedením Generali v Chorvátsku dosiahla skvelý posun nášho biznisu a každoročný rast
poistného. Rád by som sa poďakoval Romanovi a Jirkovi za ich výnimočný prínos k získaniu silnej trhovej pozície a realizácii cieľov rastu a profitability vo všetkých produktových
líniách,“ povedal Luciáno Cirinà, generálny riaditeľ Generali CEE Holding a regionálny
riaditeľ pre Rakúsko, strednú a východnú Európu a Rusko.
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ZAVEDENIE SMERNICE IDD
V EÚ JE NÁROČNÉ,
NIEKTORÉ KRAJINY HO DOTERAZ
NEZVLÁDLI
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Smernica o distribúcii poistenia (IDD) sa do
národných legislatív členských štátov EÚ
dostáva s pomerne veľkými ťažkosťami. Táto
smernica je krokom k vytvoreniu jednotného
trhu v oblasti distribúcie poistenia. Sú však
krajiny, ktoré smerom k zavedeniu smernice
IDD neurobili zatiaľ nič hmatateľné.

S

ú krajiny, ktoré smernicu IDD
prijali, sú také, ktoré urobili
čiastočné kroky, a potom sú členské
štáty, ktoré podľa údajov Európskej
komisie nie sú v súlade s IDD vôbec.
Jednotný trh v oblasti distribúcie
poistenia teda zatiaľ nevznikol.
Slovensko medzi prvými
Slovensko patrí v tomto smere k najdisciplinovanejším krajinám. „My
sme na Slovensku boli prví, spolu
12

s Nemcami, ktorí stihli pôvodný
termín, ktorým bol február 2018.
Smernicu sme teda do zákona implementovali ako prví,“ upozorňuje
Martin Lancz, predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
(AFISP). Rovnaký termín stihlo ešte
aj Estónsko, zákon prešiel včas parlamentom aj v Poľsku, čiastočne
v Maďarsku.
To, že IDD automaticky nie je účinná

v každej krajine EÚ súvisí s tým, že
EÚ tieto pravidlá prijala ako smernicu. To znamená, že ciele, ktoré tento akt má, síce musia členské krajiny dosiahnuť, no konkrétnu podobu
národnej úpravy smernica neurčuje.
Samotná IDD hovorí o tom, že stanovuje iba minimum, ktoré musia jednotlivé krajiny splniť. „Táto
smernica sa však zameriava na minimálnu harmonizáciu, a preto by
nemala brániť členským štátom, aby
ponechali alebo zaviedli prísnejšie
ustanovenia s cieľom chrániť zákazníkov, za predpokladu, že takéto
ustanovenia sú v súlade s právom
Únie vrátane tejto smernice,“ uvádza sa v IDD. V týchto prípadoch je
nesúlad medzi krajinami teda možný, vzniká vtedy, ak jednotlivé krajiny meškajú s prípravou vlastného
zákona. Práve to sa v tomto prípade
stalo.
Júl/August 2019

Zavedenie smernice IDD v EÚ je náročné, niektoré krajiny ho doteraz nezvládli · FINANCIE

S prijatím IDD je problém
Samotná EÚ priznala, že implementácia IDD je problematická a posunula účinnosť pôvodného zákona z 23.
februára minulého roka na 1. októbra 2018. „Posunutím termínu sa
umožní, aby sa odvetvie poisťovníctva lepšie pripravilo na vykonávanie
smernice a na zmeny, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacími predpismi,“ povedala Rada
EÚ k posunu účinnosti smernice vo
februári 2018.
O samotnom odklade IDD informovala Európska komisia (EK)
v decembri 2017 a vyhovela tak požiadavke Európskeho parlamentu
a skupiny členských štátov. Tento
krok privítala Európska asociácia
sprostredkovateľov v poisťovníctve
(BIPAR). „Rozhodnutie odsunúť IDD
na október 2018 je logické, pretože
sa nedá od poisťovacieho sektora
očakávať, že sa za tri mesiace pripraví na nové požiadavky,“ uviedol vtedy
BIPAR s tým, že v tom čase nebola
známa podoba viacerých doplňujúcich dokumentov. Ide napríklad o
nariadenie týkajúce sa dohľadu nad
produktmi a ich správy (POG) a dokumenty súvisiace s investičnými
produktmi založenými na poistení
(IBIP).
Novela slovenského z ákona
186/2009, ktorá do slovenskej legislatívy IDD zaviedla, však zostala účinná
v pôvodnom termíne, teda od 23. februára 2018.
Martin Lancz však hovorí o tom,
že Slovensko sa v tomto prípade až
veľmi ponáhľalo. „Vtedy, vo februári
2018, argumentovalo ministerstvo
financií tým, že to musíme stihnúť...
Nebolo kam sa ponáhľať. Chceli sme
byť perfekcionisti, rýchli, dodržať
tie pravidlá, no podarilo sa to tak,

že odborná diskusia síce prebehla
v rámci medzirezortného pripomienkového konania, no neboli akceptované ani naše pripomienky, ani zásadné pripomienky Národnej banky
Slovenska,“ povedal Lancz.
Meškajúce krajiny
Na opačnom konci spektra ako
Slovensko stojí Španielsko, ktoré
zatiaľ na povinnosť transponovať
IDD vôbec nezareagovalo. Podľa EK
sa doposiaľ podarilo dostať IDD do
národných legislatív členských krajín
na 86 %. V čase uzávierky článku platilo, že transpozíciu IDD do národnej legislatívy má za sebou 24 krajín

EÚ. Určité problémy má aj Belgicko.
To do národnej legislatívy zaviedlo
IDD len čiastočne, nedostatky sú aj
v Lotyšsku a na Cypre.
Lotyšsko zákon prijalo v máji
2019 a jednotlivé ustanovenia zákona budú postupne v roku 2019 vstupovať do účinnosti. Na IDD už reaguje aj Cyprus, ktorý prvé dokumenty
týkajúce sa IDD pripravil v druhej
polovici marca 2019.
IDD teda v súčasnosti má vo
vlastných zákonoch väčšina krajín
EÚ, no voči štrnástke krajín začala
EK konanie, keďže s oneskorením informovali o transpozícii smernice do
národnej legislatívy.
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NICK DE MAESSCHALCK
O SMERNICI IDD:
URČITÉ ROZDIELY MEDZI KRAJINAMI
SÚ ZDRAVÉ, NO NESMÚ BYŤ VEĽKÉ
Autor: Ján Beracka
Foto: Nick de Maesschalck

Smernica IDD je základnou reguláciou, ktorá
predstavuje minimálnu harmonizáciu pravidiel
v oblasti distribúcie poistenia. Členské štáty
však vlastnú právnu úpravu môžu sprísniť.
Nick de Maesschalck, riaditeľ Európskej
asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve
(BIPAR), však v rozhovore pre Financial
Report upozorňuje, že jednotlivé štáty by mali
dodržiavať rámec, ktorý IDD nastoľuje. „Ak
niektoré krajiny majú pocit, že to vlastnou
reguláciou dokážu urobiť lepšie, podľa mňa
by mali byť schopné jasne vysvetliť, čo ich
k tomuto presvedčeniu vedie,“ hovorí.
Prečo bolo vlastne potrebné smernicu IDD
prijať?
Myslím, že smernica IDD, ako nasledovník smernice IMD, bola potrebná najmä preto, že na trhu
existujú štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení
(produkty PRIIPs).
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Regulačné orgány vnímali, že ak si tieto produkty
majú navzájom konkurovať, mali by mať viac-menej porovnateľný súbor pravidiel. Samozrejme, je
potrebné vziať do úvahy, že sú to investičné produkty založené na poistení. Práve to podľa mňa
bolo hlavnou motiváciou revízie smernice IMD do
IDD.
Júl/August 2019

Čo ďalšie vnímate ako legitímny dôvod pre
vznik IDD?
Druhým aspektom je prijatie nových pravidiel dohľadu, ktoré počítajú s vyššími sankciami a väčšou
ochranou spotrebiteľa. Tú má zabezpečiť prísnejšie
testovanie toho, či sú konkrétne produkty pre konkrétneho spotrebiteľa vhodné. Sprostredkovanie poistenia sa teda vo všeobecnosti viac formalizuje.
Tretím dôvodom je to, že bolo potrebné rozšíriť
pôsobnosť pôvodnej smernice IMD. Trh sa vyvíja,
a tieto zmeny bolo potrebné zachytiť. Pôvodné
pravidlá sa nevenovali napríklad predaju prostredníctvom internetu a internetových porovnávačov
a všeobecne digitálnemu predaju. Cieľom teda bolo
urobiť pravidlá týkajúce sa distribúcie poistenia do
istej miery odolné voči zmenám, ktoré prinesie
budúcnosť.

Ako hodnotíte IDD ako celok?
Smernica IDD vytvára moderný rámec pravidiel.
Problémy sa objavujú, no nespôsobujú ich pravidlá,
ktoré priniesla smernica navyše. Problémom je
skôr to, že stále existuje priestor na veľmi rýchlu
zmenu pravidiel. Problém vidím aj v prehnanej reakcii, ktorú tieto pravidlá vyvolávajú, pretože princípy, ktoré sú v IDD, sú podľa mňa spravodlivé.
V čom vidíte potenciál na rýchlu zmenu?
Podľa mňa to tkvie v tom, že v rámci EÚ je možné
prijať rôzne typy právnych aktov. Existujú nariadenia, smernice, a potom existujú právomoci, ktoré
má k dispozícii Európska komisia a regulačné orgány. Aj tieto orgány teda v rámci svojich kompetencií môžu prijímať rozhodnutia, ktoré môžu potenciálne mať významný vplyv na podnikateľské
15
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modely spoločností. Je to tak napriek tomu, že tieto orgány majú mandát na uskutočňovanie drobných korekcií, tieto úpravy však môžu mať veľký
vplyv.
A už len samotný fakt, že potenciál na zmenu
pravidiel existuje, môže znamenať tlak na trh. Táto
neistota zase môže viesť k tomu, že jednotlivé subjekty budú váhať s uskutočňovaním investícií. To
je však do istej miery normálne, keďže žijeme v neistom svete.
Je dôležité, aby jednotlivé orgány pracovali
so svojimi právomocami tak, že ich zásahy budú
v súlade s pôvodnými cieľmi regulačných zásahov.
Verím, že nový Európsky parlament sa bude sústreďovať na to, aby sledoval, čo jednotlivé inštitúcie
robia so svojimi právomocami, a zároveň bude kontrolovať, že výkon právomocí je v súlade s cieľmi
jednotlivých regulačných opatrení.
Prečo v troch krajinách IDD zatiaľ nebolo
implementované?
Myslím si, že za tým nie je žiadny úmysel a zdržanie je len vecou procesov, je to však stav, ktorý

Ak sa bude smernica IDD
uplatňovať na každý
predaj poistenia tak,
ako by mala, potom
je spotrebiteľ absolútne
chránený.
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by som nepreceňoval. Je to otázka prípravy sekundárnej legislatívy. Väčšina krajín ešte pracuje na
dolaďovaní detailov a uvádzaní konkrétnych záležitostí do praxe. O množstve detailov sa stále diskutuje a pripravuje sa ich uvedenie do praxe. Teda
určité zdržanie v konkrétnych krajinách nepovažujem za problém. Som si absolútne istý, že Cyprus,
Španielsko a Lotyšsko prijmú legislatívu, ktorá je
potrebná.
Môže byť to, že niektoré krajiny k IDD ešte
nepristúpili, problém napríklad pre slovenského spotrebiteľa?
Nemyslím si to. Čím jasnejší je kontext, v ktorom
sa bude uskutočňovať dohľad, čím viac istoty na
trhu je, tým je to lepšie. Na druhej strane je na EÚ
potrebné nazerať v širšej perspektíve. Samozrejme,
EÚ bude tlačiť na čo najrýchlejšiu implementáciu,
no je dobré mať na pamäti aj to, že IDD predstavuje
minimálnu harmonizáciu, rozdiely v jednotlivých
krajinách sa teda objavovať budú.
IDD skutočne predstavuje minimálny rámec
pre členské krajiny a jednotlivé národné
úpravy môžu byť prísnejšie. Vy však hovoríte
o tom, že IDD by zároveň mala predstavovať
maximálny rámec a jednotlivé krajiny by sa
ho mali držať. Prečo?
Ambíciou EÚ je vytvoriť jednotný trh, a ak to naozaj chce urobiť, potom tomu musí prispôsobiť pravidlá, ktoré na tom trhu budú platiť. Je jasné, že
nie je možné jednoducho prevziať nejaký text európskej regulácie a doslovne ho prepísať do právneho poriadku každej členskej krajiny. Čo by však
malo byť rovnaké, je duch pravidiel, filozofia regulácie a ciele, ktoré táto regulácia má.
Máme za sebou takmer desať rokov diskusií, do
ktorých sa zapojili relevantní politici každej členskej krajiny, diskutovalo sa na európskej úrovni,
prispeli centrálne banky európskych krajín a ďalšie
regulačné orgány. Po takomto dlhom čase sme prišli k záveru, že to, čo je obsiahnuté v smernici IDD,
je dobré urobiť.
Ak niektoré krajiny majú pocit, že to vlastnou
reguláciou dokážu urobiť lepšie, podľa mňa by
mali byť schopné jasne vysvetliť, čo ich k tomuto
Júl/August 2019

Nick de Maesschalck o smernici IDD: Určité rozdiely medzi krajinami sú zdravé, no nesmú byť veľké · LÍDRI

presvedčeniu vedie. Musím však zopakovať, že určité rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú zdravé a mali by existovať. To ma aj vedie k presvedčeniu, že smernice sú vhodnejším právnym aktom,
ako nariadenia, pretože národným štátom poskytujú určitú voľnosť. (pozn. red.: Smernice stanovujú ciele, ktoré majú členské štáty dosiahnuť, samotné nástroje si môžu zvoliť samostatne. Nariadenia
sú záväzné pre členské štáty vo svojom oficiálnom
znení a stávajú sa účinné v podstate automaticky.)
Smernica IDD mala pôvodne nadobudnúť
účinnosť 23. februára 2018, táto účinnosť sa
však napokon posunula o šesť mesiacov. Aké
boli dôvody?
Je to komplikovanejšie, a toto je dlhý príbeh. Vo
všeobecnosti však môžem povedať, že EÚ je ambiciózne zoskupenie a predstavitelia EÚ niekedy

Predstavitelia EÚ niekedy
dúfajú, že vnútorné procesy
by mohli ísť rýchlejšie
ako v skutočnosti idú.

dúfajú, že vnútorné procesy by mohli ísť rýchlejšie
ako v skutočnosti idú. V Európe sa objavuje množstvo pravidiel, ktoré si vyžadujú svoj čas. Môžem
spomenúť problematiku PRIIPs, ďalej aj MiFID,
Solventnosť II, aj samotnú IDD. To všetko sú regulačné opatrenia, ktoré sa objavili za uplynulých sedem rokov. Preto posun o šesť mesiacov, aj vzhľadom na uplynulých niekoľko rokov, nie je nijako
šokujúci či prekvapivý.
Uznávam, že možno sa mohla celá záležitosť
trochu inak komunikovať, pretože okolo implementácie IDD vznikla určitá neistota. Preto mohli
kompetentní predstavitelia o čosi skôr hovoriť
o tom, že sa účinnosť IDD posunie.
Podľa mňa bolo však odloženie účinnosti správnym rozhodnutím. IDD je veľmi komplexným
súborom pravidiel, a tá časová úprava vyplynula
práve z toho. Rozhodne by som to nevnímal tak,
že posun účinnosti vyplynul z toho, že by niekto
niečo zanedbal, nemyslím si, že je možné niekoho
z niečoho viniť. Vzhľadom na to, čo za zmeny sa
na trhu udiali v posledných rokoch, nevnímam šesť
mesiacov ako problém.
Sú z vášho pohľadu jednotlivé kanály distribúcie poistenia navzájom rovnocenné?
Ja osobne si myslím, že áno. Nežijeme však v ideálnom svete a našou úlohou teraz je sledovať, ako sa
opatrenia, ktoré zaviedla smernica IDD, budú ďalej
prejavovať v praxi. Prístup, ktorý je zakódovaný
v IDD, však podľa môjho názoru smeruje k tomu,
aby efektívne pokrýval v podstate každú situáciu.
Je spotrebiteľ v súčasnosti chránený tak, ako
by mal? Platí to aj pre internetový predaj?
Ak sa bude smernica IDD uplatňovať na každý predaj poistenia tak, ako by mala, potom je spotrebiteľ
absolútne chránený. Či už pôjde o predaj cez internet, alebo akokoľvek inak.

Európska asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (BIPAR) združuje 51 národných asociácií
v 30 krajinách. Prostredníctvom členských asociácií BIPAR reprezentuje záujmy agentov. Členmi
asociácie BIPAR sú aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)
a Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).
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AKO HODNOTÍTE PRVÝ ROK FUNGOVANIA SMERNICE IDD?
Autor: Redakcia Financial Report

Foto: Július Kolenič

Július Kolenič
odborný garant pre sprostredkovanie
poistenia Uniqa poisťovne

Na Slovensku boli už aj pred platnosťou IDD stanovené prísne pravidlá pre sprostredkovanie poistenia. Nová legislatíva ich však ešte sprísnila. Všetky
zmeny sa nám podarilo v určených termínoch
zapracovať, vyčlenili sme na to nemalé finančné
a ľudské kapacity. Naši agenti sú teraz vzdelávaní v súlade s novými požiadavkami. Povinnosť
odovzdávať klientovi správy o vhodnosti a nové

informačné dokumenty priniesli so sebou nárast
administratívy. Množstvo informačných dokumentov poskytovaných klientovi však nie vždy musí
znamenať zvýšenie jeho informovanosti. Dôležité
je, aby bol klient správne informovaný dostatočne
kvalifikovaným agentom.
Výrazne sa našich procesov dotkli napríklad
zmeny vo vzdelávaní vzhľadom na to, že sa zvýšil
počet hodín povinného osobitného finančného
vzdelávania na 15 a skrátila sa jeho platnosť na
jeden rok, a najmä sa zrušilo prechodné obdobie
pre nových agentov. To znamená, že agenti musia
absolvovať osobitné finančné vzdelávanie ešte pred
registráciou v Národnej banke Slovenska.
Naše IT oddelenie muselo do našich systémov zapracovať zmeny týkajúce sa hodnotenia rizikového
profilu klienta alebo napríklad poskytovanie nových
informačných dokumentov. Toto všetko si vyžadovalo aj kapacity odborných oddelení, ktoré museli
vypracovať celú dokumentáciu. Dôležité bolo tiež zosúladiť naše systémy so systémami našich partnerov,
aby bol prechod plynulý vo všetkých odbytových cestách a klientom bol kontinuálne poskytovaný kvalitný servis. Toto sa nám podarilo na jednotku.

V súlade so zákonom sme smernicu implementovali ako v rámci Allianz – SP, tak aj v rámci skupiny
Allianz. Výklad tejto smernice zatiaľ nie je v rámci
Európy jednotný a je potrebné nastaviť jednotné
pravidlá.

Foto: Helena Kanderková

Helena Kanderková
hovorkyňa Allianz – SP
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Foto: Matej Neumann

Matej Neumann
hovorca Union poisťovne

Z pohľadu vývoja produktov išlo najmä o aktualizáciu existujúcich smerníc a obežníkov pre splnenie podmienok smernice. Implementácia smernice
IDD sa produktov týka len čiastočne, veľká časť je
na obchodných úsekoch. Ide najmä o vzdelávanie
interných obchodníkov, provízie a ich zobrazovanie
klientovi a možnosť inkasovania poistného priamo

Foto: Martin Lancz

Martin Lancz
predseda predstavenstva Asociácie finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov

Implementácia smernice IDD mala zaviesť zmeny
vo viacerých oblastiach. Jedným z hlavných cieľov
smernice bolo zrovnoprávniť distribučné kanály,
zjednotiť a zvýšiť kvalitu vzdelávania a priniesť väčšie sankcie pri porušovaní pravidiel, a celkovo tak
mala vytvoriť korektné pravidlá pre distribúciu poistných produktov.

sprostredkovateľmi poistenia. Z pohľadu produktov neživotného poistenia mala smernica vplyv na
zodpovednosť finančných agentov a úpravu existujúcich produktov.
Zmeny pri zodpovednosti finančných sprostredkovateľov priniesli aktualizáciu produktu profesijnej
zodpovednosti za škodu finančných sprostredkovateľov, jeho zosúladenie s novou legislatívou a pravidelné zmeny výšky krytia, ktoré musia sprostredkovatelia mať. Zároveň prichádzajú konzultácie s NBS
ohľadom vysvetlenia si toho, čo vlastne by mal produkt kryť a akým spôsobom sa to dosiahne.
Úprava existujúcich produktov priniesla definíciu cieľového trhu, definíciu distribučných kanálov,
cez ktoré je vhodné produkty predávať a nové dokumenty, ktoré je potrebné klientovi dať pred podpisom zmluvy. Tieto zásahy boli jednorazové prvotné
zosúladenie s legislatívou a týkali sa celého portfólia,
všetkých produktov. Je však potrebné aktualizovať
tieto informácie aj pri každej zmene produktu. Takže
v konečnom dôsledku je to zvýšená administratíva
a predĺženie lehoty dodania produktov a inovácií.

Napriek tomu, že cieľom smernice bolo priniesť
minimálnu harmonizáciu, podľa môjho názoru ju
novela zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nepriniesla.
Implementácia smernice IDD na Slovensku nepriniesla zlepšenie podmienok pre sprostredkovateľský trh tak, ako to smernica pôvodne zamýšľala,
a vôbec neriešila vytvorenie rovnakých podmienok
pre všetky distribučné kanály.
Stále platí pre PFA povinnosť dosiahnuť minimálne stredný stupeň odbornej spôsobilosti, pre
VFA platí povinnosť dosiahnuť len základný stupeň,
pritom obidve skupiny distribuujú úplne rovnaké
finančné produkty. Na Slovensku platí prísne rozdelenie na agentov a poradcov, hoci medzi distribúciou poistného produktu a poradenstvom je veľmi
tenká hranica a aj v rámci distribúcie agenti poskytujú finančné poradenstvo.
V rámci celkového hodnotenia je pravda, že všetky dôležité časti smernice boli do nášho zákona implementované, ale premárnili sme príležitosť upraviť
alebo odstrániť tie časti zákona, ktoré idú nad jej rámec a sú aj v rozpore s jej hlavnými cieľmi.
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HYBRIDNE FINANCOVANÝ
POISTNÝ MAKLÉR?
NIČ TAKÉ SA NA SLOVENSKU
NECHYSTÁ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Agenti sa nahlas sťažujú na to, že slovenská
legislatíva prísne oddeľuje finančných
agentov od finančných poradcov. Túto
problematiku neriešila ani novela, ktorá do
slovenskej legislatívy zapracovala smernicu
IDD. Agenti sa tak sťažujú naďalej a žiadajú
vznik inštitútu poistného makléra, ktorý by
pôsobil súčasne ako agent a finančný poradca.
Ministerstvo financií (MF SR) nesúhlasí.

V

súčasnosti na Slovensku pôsobia finanční
agenti a popri nich existujú finanční poradcovia. Odmenu agentov pomocou províznych schém
platia finančné inštitúcie, finančné poradenstvo si
platí klient sám. Poradca pritom nepredáva konkrétne poistné produkty. Agenti by uvítali vznik
kombinovaného poistného makléra, ktorý by poskytoval sprostredkovanie aj poradenstvo, a financovanie jeho služieb by bolo hybridné. Časť by
platil klient, časť finančná inštitúcia.
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Vznik poistného makléra sa nečrtá
Ministerstvo financií nevidí na vznik inštitútu
makléra dôvod. „Inštitút ,poistného makléra‘ v minulosti v slovenskej legislatíve už existoval, ale
žiadnu vyššiu pridanú hodnotu pre klientov nemal,
keďže v podstate všetci ,poistní makléri‘ boli len
finančnými agentmi platenými finančnými inštitúciami. Naopak, mixovanie skutočne nezávislého
osobného poradenstva s predajom produktov za
províziu bolo problematické z pohľadu konfliktu
Júl/August 2019

záujmov sprostredkovateľa či nejasností pre klienta, kto s ním aktuálne komunikuje a kto to platí,“
hovorí MF SR.
Smernica IDD pritom v súvislosti s výkonom
finančného sprostredkovania hovorí aj o poskytovaní poradenstva. IDD totiž za distribúciu poistenia považuje okrem iného „činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní
iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv
o poistení“.
Ministerstvo financií však odmieta, že by existoval rozpor medzi smernicou a slovenskou legislatívou. „Poradenstvo v zmysle smernice IDD predstavuje len poskytnutie rady, odporúčania, pričom
takúto radu môže poskytnúť a mal by poskytnúť
aj náš finančný agent. Následne smernica IDD rozlišuje pojem ,poradenstvo na základe objektívnej
a osobnej analýzy‘, čo predstavuje obdobu nášho
poradenstva. Taktiež by sme radi upozornili, že
v tomto smere pri IDD nedošlo k nejakej systémovej zmene a počas takmer desaťročného fungovania nášho režimu neboli vznesené žiadne výhrady zo strany Európskej komisie (EK) či zástupcov
finančných spotrebiteľov. Ministerstvo financií
SR tak žiaden nesúlad medzi nastavením zákona
a smernicou IDD nevidí,“ hovorí rezort.
Nefunkčné poradenstvo
Súčasný prístup, ktorý oddeľuje sprostredkovanie
a poradenstvo podľa agentov, nefunguje. Klientom
platená služba na slovenskom trhu v podstate neexistuje. „Dopyt po drahej platenej službe finančného
poradenstva, ktoré by malo stáť stovky až tisíce eur,
je veľmi nízky. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku
majú mnohí ľudia problém šetriť 20 eur na dôchodok.

Inštitút „poistného makléra“
v minulosti v slovenskej
legislatíve už existoval, ale podľa
MF SR žiadnu vyššiu pridanú
hodnotu pre klientov nemal.

Neviem, prečo naši legislatívci na Slovensku očakávali,
že platená služba poradcov tu bude fungovať. V súčasnosti sú v sektore poistenia registrovaní dvaja finanční poradcovia. Podriadených finančných agentov je
štrnásťtisíc, viazaných je dvetisíc,“ povedal predseda
predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.
„My ako agenti nehovoríme, že naše služby sú
zadarmo, férovo hovoríme, že ich platia finančné
inštitúcie... Priama platba od klienta, ktorý má
hlboko do vrecka, neprispieva k tomu, aby sa trh
posúval ďalej,“ dopĺňa.
Napríklad v Českej republike takéto delenie
na agentov a poradcov neexistuje. „Prístup, podľa
ktorého služby buď platí klient, alebo poisťovňa,
vychádza z čiernobieleho videnia sveta. Prirovnáva
sa to často k profesii advokáta, ktorý nemôže zastupovať moje záujmy a zároveň byť platený mojou
protistranou. To je však veľké nepochopenie toho,
čo finančný sprostredkovateľ robí. Agent pracuje
pre obe strany a nie je možné nakresliť hrubú čiaru,“ upozorňuje Ivan Špirakus, predseda Asociácie
českých poisťovacích maklérov.
„V rámci prípravy IDD sa uskutočnila diskusia
o tom, či má služby agenta platiť klient, alebo poisťovňa. EK robila veľkú štúdiu, ktorá sa zameriavala
na malé a stredné firmy. Išlo o to, či by mali malé
a stredné firmy vyplácať agentov podobne, ako
to robia veľké firmy. Štúdia jasne preukázala, že
malé firmy o túto formu záujem nemajú, pretože
ich zaujíma celková suma, ktorú zaplatia,“ hovorí.
„EK dospela k názoru, že ak by sa systém provízií
zakázal, významná časť malých a stredných firiem
v Európe by v podstate stratila možnosť získať kvalifikovanú službu poisťovacieho agenta, pretože by
si ju nemohli zaplatiť,“ uzatvára Špirakus.
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NA SLOVENSKU MAJÚ
AGENTI VIAC POVINNOSTÍ,

AKO VYŽADUJE EURÓPSKA
SMERNICA
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Smernica IDD vznikala so vznešeným
cieľom, ktorým bolo chrániť spotrebiteľa
a nastaviť rovnaké pravidlá pre všetky
kanály distribúcie poistenia.

T

o, či sa na Slovensku podarilo
zrovnoprávniť jednotlivé distribučné kanály, hodnotí samotné ministerstvo financií (MF SR) opatrne. „Pre MF SR boli kľúčové domáce
úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej
praxe v SR a predmetná novela ju
taktiež obsahovala, napríklad inštitucionálne, a procesné podchytenie
osobitného finančného vzdelávania,
zrušenie rôznych výnimiek z odbornej spôsobilosti, ktoré narúšali
22

celkový systém, zmeny v odbornej
spôsobilosti, úprava procesu pri vydávaní povolení pre samostatných finančných agentov a podobne,“ hovorí rezort s tým, že nevylučuje ďalšie
úpravy zákona. „Na základe uvedených skutočností MF SR bude vývoj
v oblasti sprostredkovania pozorne
sledovať a následne vyhodnotí, či
sú aplikované správne a či bude potrebné zo strany MF SR legislatívne
zasiahnuť,“ upozorňuje.

Okrem toho upozorňuje, že smernica IDD stále iba nabieha. „V prvom
rade je potrebné upozorniť, že novela č. 282/2017, ktorou sa menil
zákon o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve, síce nadobudla účinnosť 23. februára 2018, no
obsahuje aj viaceré prechodné ustanovenia, z ktorých posledné uplynie
až v roku 2025. Rovnako dôležité boli
vykonávacie nariadenia, ktoré sa však
nestihli vydať v pôvodne plánovaných
Júl/August 2019
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termínoch a posunuli reálnu celoeurópsku aplikáciu IDD. Rovnako praktická aplikácia jednotlivých zmien
a následné detekovanie prípadných
nedostatkov zo strany NBS si vyžiadali svoj čas,“ hovorí rezort.
Slovensko bolo na IDD
pripravené v predstihu
Slovenská legislatíva upravuje finančné sprostredkovanie a finančné
poradenstvo predovšetkým zákonom 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Tento zákon bol už v roku
2009 koncipovaný tak, že v mnohých

ohľadoch bolo pre Slovensko prijatie
smernice IDD relatívne hladké. Na
konferencii AFISP medzinárodný
workshop sa experti zhodli na tom,
že Slovensko v mnohých prípadoch
len upravovalo legislatívu, ktorá tu
už existovala.
Napriek tomu je príkladom situácia okolo zmluvy o poistení pre
prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného
sprostredkovania alebo finančného
poradenstva. Agenti musia nahlasovať Národnej banke Slovenska (NBS)
okrem uzavretia poistnej zmluvy aj
každú platbu poistného.

„Na Slovensku nám pribudlo oveľa
viac povinností, ako vyžaduje európska smernica. My sme už dávno
pred príchodom IDD mali väčšinu
z jej požiadaviek zavedených v zákone, a to už od roku 2009, keď sa prijal
zákon o plošnej regulácii finančného
sprostredkovania,“ podotkol predseda
predstavenstva Asociácie finančných
sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.
„Riešili sme tak niektoré technické spresnenia, nemuseli sa napríklad
vytvárať nové inštitúty podľa požiadaviek IDD, ako to museli urobiť
v Maďarsku či Česku. Slovensko bolo
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na IDD pripravené,“ hovorí Martin
Lancz.
Podobne situáciu pred príchodom
IDD hodnotí aj ministerstvo financií.
„Čo sa týka zrovnoprávnenia jednotlivých distribučných kanálov, tak
v princípe takýto režim v SR existoval aj pred transpozíciou smernice,
keďže zamestnanci prichádzajúci do
styku s neprofesionálnym klientom
museli napr. spĺňať požiadavky na
základný stupeň odbornej spôsobilosti a rozsah informácií poskytovaných o poistnom produkte bol zhruba rovnaký,“ hovorí.
Súhlasí s ním aj NBS. „Treba
povedať, že Slovensko predbehlo
Európu a naša národná legislatíva už
aj pred 23. februárom 2018 obsahovala viacero aspektov európskej regulácie,“ upozorňuje NBS.
Smernica IDD podľa NBS najviac
ovplyvňuje distribúciu investičných
poistiek. „Zmeny sa najviac dotkli
distribúcie investičných produktov
založených na poistení. Išlo najmä o prehlásenie o vhodnosti konkrétneho finančného produktu, ale aj
požiadaviek na vyhodnocovanie rizikového profilu klienta a vyhodnotenia
schopnosti klienta znášať straty. Bolo
potrebné upraviť vnútorné procesy
u finančných agentov a s tým späté investície do úprav informačných
a kontrolných systémov,“ hovorí NBS.
Ochrana spotrebiteľa
Napriek rozdielom medzi distribučnými kanálmi je cieľom smernice
rovnaká úroveň ochrany spotrebiteľa.
Na Slovensku existuje takzvaný profesionálny a neprofesionálny klient.
Ochrana spotrebiteľov sa podľa agentov v mnohých prípadoch rozšírila
aj na podnikateľské subjekty, veľké
spoločnosti.
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Klient však vo všeobecnosti môže
počítať s vyššou úrovňou ochrany.
„Klient je vďaka predzmluvným informačným požiadavkám viac informovaný, a tým aj viac chránený,“
hovorí NBS.
Prísnejšie podmienky však neviedli k tomu, že by sa klienti sťažovali na porušenia svojich práv. Od
23. februára minulého roku podnety
nepribúdajú. „Podnety od spotrebiteľov v tejto oblasti zatiaľ nemáme,
keďže od zavedenia pravidiel prešiel
relatívne krátky čas,“ hovorí NBS.

Zmeny sa najviac dotkli
distribúcie investičných
produktov založených
na poistení.

Prax však ukazuje, že klienti môžu
mať problém spracovávať informácie, ktoré od agentov dostávajú. NBS
totiž pripúšťa, že klient dostáva až
príliš veľa informácií. „Naďalej sa budeme musieť zaoberať schopnosťou
klienta pochopiť podstatné informácie pre jeho rozhodnutie o uzavretí
zmluvy o finančnom produkte. Klient
je zahltený dokumentáciou a informáciami. Výsledkom je opačný efekt,
keď klient iba mechanicky preberie
dokumenty a nezamýšľa sa nad ich
obsahom,“ uvádza NBS.
Dôraz na finančné
vzdelávanie
Veľkou témou pri preklápaní smernice IDD bolo osobitné finančné

vzdelávanie sprostredkovateľov a poradcov. Poskytujú ho len registrované subjekty a presnejšie sa upravila
jeho podoba. Vplyv tohto opatrenia
je však zatiaľ nejasný. „Z pohľadu
NBS je dôležité neustále zvyšovanie
odbornosti a profesionality v oblasti
finančného trhu. Vyhodnotenie prínosov zavedenia tohto systému si vyžaduje dlhšie časové obdobie,“ hovorí
NBS.
Zároveň však hovorí, že smernica
IDD priniesla pozitíva. „Už teraz však
môžeme povedať, že smernica potvrdila dlhodobý trend zvyšovania profesionality pri distribúcii finančných
produktov prostredníctvom odborne
zdatných osôb, ako aj zvyšovania požiadaviek na informovanosť klienta,“
dopĺňa.
MF SR hovorí, že vytvorenie
registra poskytovateľov bola nevyhnutnosť. „Vo väčšine vyspelých
trhových ekonomík je oblasť finančného vzdelávania pre sprostredkovateľov riešená prostredníctvom
napríklad stavovských organizácií,
asociácií a podobne, ktoré majú vypracované veľmi komplexné a dlhodobé procesy vzdelávania, často
porovnateľné napríklad so štúdiom
na vysokej škole, ktoré sú všeobecne uznávané a akceptované. Keďže
v Slovenskej republike neexistovali pre subjekty poskytujúce takéto
vzdelávanie žiadne podmienky, bolo
MF SR nútené pristúpiť k stanoveniu
všeobecných požiadaviek, ktoré musí
poskytovateľ osobitného finančného
vzdelávania spĺňať,“ uvádza MF SR.
„Ministerstvo financií SR tak chápe
súčasné nastavenie poskytovania
osobitného finančného vzdelávania
ako prvý krok na ceste k plne profesionálnemu a kvalitnému vzdelávaniu,“ dodáva.
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SMERNICA IDD:

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN NA SLOVENSKU

1. Osobitné finančné vzdelávanie
yy Vznikol register poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania.
yy Zmenila sa časová výmera osobitného finančného vzdelávania: ročne musí agent absolvovať od 7 do
20 hodín osobitného finančného vzdelávania.
yy Predtým bola stanovená povinnosť absolvovať
raz za štyri roky od 5 do 20 hodín vzdelávania.
2. Posudzovanie klientov
yy Investičné produkty je potrebné pravidelne raz
ročne prehodnocovať.
yy Úlohou distribútora je získavanie informácií
o klientovi a odporúčanie stratégie.
3. Sankcie
yy Okrem iných sankcií novela zvýšila pokutu za
pochybenia v prípade právnickej osoby až do 5 000
000 eur alebo do výšky 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej uzávierky
alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré
sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia.
yy V prípade fyzickej osoby sa sankcie zvýšili do výšky 700 000 eur alebo až do výšky dvojnásobku sumy
ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť.
yy Pôvodne platilo, že NBS môže uložiť samostatnému finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi pokutu do výšky 200 000 eur.
4. Limit poistenia zodpovednosti agenta
yy Limit poistného plnenia musí byť najmenej
1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej
1 850 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti
vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

yy Pôvodný limit bol najmenej 1 120 200 eur
na každú poistnú udalosť a najmenej
1 680 300 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.
5. Konflikt záujmov
yy Konflikt záujmu je potrebné riešiť, ak sa mu
nedá vyhnúť, treba klienta informovať.
yy Konflikt záujmu riešiť, ak sa mu nedá vyhnúť,
treba klienta informovať.
6. Schémy odmeňovania
yy Distribútori poistenia nemú byť odmeňovaní
v rozpore s najlepším záujmom klientov.
yy Distribútori nesmú posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími
záujmami ich zákazníkov.
yy Schémy odmeňovania nesmú obsahovať akceleračné mechanizmy.
yy Distribútori musia skúmať či odmeňovacia schéma má potenciál fungovať v neprospech klienta.
7. Doplnkové poistenie a online poistenie
yy IDD sa uplatňuje aj na predajcov doplnkových
poistení, napríklad v predajni automobilov. Pred
príchodom IDD sa tieto distribučné kanály neregulovali vôbec.
yy Regulovať sa začali aj online distribučné kanály,
ktoré si predchádzajúca úprava vôbec nevšímala.
8. Štandardizovaný informačný dokument
yy Podoba dokumentov sa zjednocuje, zjednodušuje, nahradil sa pôvodný informačný dokument
a získal ľahšie čitateľnú podobu. Používajú sa ikony
a štandardizované značky.
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ONDREJ FAITH:

KLIENTI SÚ CITLIVÍ NA CENU POISTENIA.
RIEŠIA AJ NAVÝŠENIE O PÄŤ EUR ROČNE
Autor: Ján Beracka
Foto: Ondrej Faith

„Niektorí klienti chcú poistku najmä rýchlo,
na svojho agenta často nemajú čas,“ hovorí
Ondrej Faith, prezident Slovenskej asociácie
sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).
Pre magazín Financial Report hovorí aj o tom,
prečo Slovensko potrebuje inštitút finančného
makléra, mix agenta a finančného poradcu.

Aké sú vzťahy poisťovní a nezávislých
sprostredkovateľov?
Vzťahy sú korektné. Zákon je nastavený tak, že my
sme zástupcom poisťovní, pretože nás platí poisťovňa. Realita je však iná, pretože sprostredkovateľ
v skutočnosti vyjednáva pre klienta s poisťovňou
čo najoptimálnejšie podmienky. Je veľmi pravdepodobné, že poistenie by bolo o poznanie drahšie,
ak by náš distribučný kanál neexistoval.
V ktorej fáze vzťahu klienta s poisťovňou zohráva agent podľa vás najkľúčovejšiu úlohu?
Najmä podľa čoho by mal klient posudzovať
prácu svojho agenta?
Zásadný okamih je správne uzavretie zmluvy.
Pokiaľ je poistná zmluva nesprávne nastavená, nemusí byť čo z poistky likvidovať, prípadne môže
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dôjsť k nepríjemnému kráteniu či regresu. Pravda
je však taká, že pri uzatváraní zmlúv sú niektorí
klienti menej ochotní spolupracovať. Bežní klienti
sa poisťujú na potenciálne riziko, pritom pochybujú, že im hrozí. Niekedy je teda veľmi ťažké získať
od nich niektoré údaje.
Čo z toho vyplýva?
Klienti robia pri komunikácii s agentmi viaceré
chyby. Moja osobná skúsenosť sa dotýka poľnohospodárstva. Klient sa dostal do situácie, keď pri žatve začal horieť kombajn, ďalšie dva podobné stroje
len tesne unikli ohňu. Ak by zhoreli aj tie, vznikli
by miliónové škody.
Klient si teda chcel poistiť v súvislosti s touto
činnosťou zodpovednosť za spôsobené škody. Pri
kontrole v obchodnom registri som zistil, že mal
Júl/August 2019

síce uvedenú činnosť „pestovanie plodín“, no nie
činnosť „poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi“, ktorá by zahŕňala práce poskytované
iným subjektom. Upozornil som ho, že ak by sme
takúto poistku uzavreli, poistné plnenie z nej by
pravdepodobne nebolo v prípade škody poskytnuté.
Ak by nastala škodová udalosť, vzniklo by akurát
veľké rozčarovanie. Preto hrá agent kľúčovú úlohu
už pri uzatváraní zmluvy.
Hovoríte o chybách, ktoré robia klienti, čo by
ste v tomto smere vedeli ešte spomenúť?
Klienti sú skutočne veľmi citliví na cenu poistenia.
Často riešia navýšenie ceny o päť eur ročne, a to
pritom nehrá príliš veľkú rolu. Taktiež povedomie
klientov o poistení je často slabé, niektorí klienti
chcú mať uzavretie poistky čo najrýchlejšie za sebou. Tiež sa stretávam s odmietnutím poistenia
menej pravdepodobných rizík kvôli cene, ibaže
tá nižšia pravdepodobnosť, že riziko nastane, je
v cene zohľadnená.
Klienti nemajú čas na agenta?
Ako sprostredkovateľ poistenia sa s klientom snažím viesť rozhovor, aby som čo najlepšie pochopil
rozsah rizík, aký hrozí jeho majetku a hodnotu jeho
majetku kvôli správnemu nastaveniu poistenia.
U niektorých skôr retailových klientov som sa však
stretol aj s tým, že klient chce mať proces zjednávania poistenia čo najskôr za sebou. Stretol som sa aj
s tým, že poistenie nehnuteľnosti chcel klient zjednať len kvôli úveru a vinkulácii v prospech banky,
ale nemal vôbec chuť diskutovať o rozsahu poistenia. Našťastie sa z procesu zjednávania vykonáva

Agenti sa musia vzdelávať sami,
nekvalitných agentov by mal
vyselektovať trh.

záznam, takže sprostredkovateľ vie preukázať, ak
klient niektoré riziká odmietol, alebo ak neuviedol
správne hodnotu majetku, ktorý sa poisťuje.
Trh s poradenstvom na Slovensku v podstate
neexistuje, ako hodnotíte vy striktné oddelenie sprostredkovania od poradenstva, ktoré
stanovuje slovenská legislatíva?
So súčasným nastavením zákona vieme žiť, ale
máme v asociácii záujem, aby existoval ešte tretí
inštitút, čiže nielen poisťovací agent a poisťovací
poradca, ale aj poisťovací maklér, ktorý by musel
spĺňať najvyššie štandardy. Tento maklér by sa mal
s klientom na začiatku dohodnúť, či bude postupovať ako poistný poradca, alebo ako sprostredkovateľ. Je to dôležité, no nie výhradne, pre sprostredkovateľov, ktorí pôsobia v oblasti priemyslu
a veľkých rizík.
Nový minister financií má k sprostredkovateľskému trhu blízko. Vidíte priestor na diskusiu o zavedení inštitútu makléra?
Obávam sa, že v súčasnosti je priestor akurát na
parlamentné voľby, až potom môže byť priestor na
29
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ďalšie diskusie. Uplynulé dva roky sa toho udialo
mnoho. My sme túto debatu v minulosti otvorili,
no ďalej v nej nepokračovali, keďže sme museli riešiť pálčivejšie problémy.
Na druhej strane samotná smernica IDD o distribúcii poistenia úplne automaticky počíta
s tým, že súčasťou sprostredkovania je aj poradenstvo. Nie je v tom rozpor?
Zaujímavosťou je, že naše nastavenie bolo už pred
IDD oveľa prísnejšie ako v mnohých rozvinutých
krajinách. Teraz prišla smernica a môj pocit je, že
v mnohých oblastiach nebola vôľa prísne pravidlá
trochu upraviť. Rozpor vidím napríklad v rozdelení agentov na sprostredkovateľov a poradcov.
Nastavenie zákona je také, že poradcovia takmer
nie sú. Vo svojej podstate však sprostredkovateľ
poradenstvo poskytuje, pretože s klientom rozoberá jeho potreby a možnosti, analyzuje riziká.
Samotný trh životného poistenia sa mení aj
prirodzene vplyvom lepších znalostí aj skúseností
klientov a pestrejšou ponukou poistných a investičných produktov. Mnoho sprostredkovateľov,
s ktorými som sa zhováral, ponúka klientom najčastejšie rizikové životné poistenia bez investičnej
zložky.
Ako hodnotíte novú povinnosť, podľa ktorej
je potrebné každoročne vykonávať test vhodnosti pri investičných produktoch?
Obávam sa, že je to krok vedľa. Investovanie na
kapitálovom trhu prostredníctvom poistenia spočíva v tom, že investičný horizont je dlhší ako jeden
rok. Sprostredkovateľ vie, že klient bude investovať časť svojich peňazí cez poistku do podielových
fondov mnoho rokov, a toto berie do úvahy už pri
uzatváraní poistenia. Vyberá dynamickejšie investičné stratégie pri dlhých investičných horizontoch
a o čosi konzervatívnejšie u starších klientov. Jeho
úlohou je riziko klientovi vysvetliť pri uzatváraní
takéhoto produktu. Preto je v podstate jedno, aké
výkyvy nastanú v prvom či druhom roku, pretože nastavenie produktu s týmito výkyvmi počíta.
Nebolo by rozumné stratégiu pravidelne meniť.
Fond má svojho manažéra a jeho úlohou je fond
riadiť a reagovať na vývoj trhu.
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V súčasnosti je priestor akurát
na parlamentné voľby, až potom
môžeme diskutovať o poistnom
maklérovi.

Aké by malo byť teda podľa vás správne
nastavenie?
Klient musí na začiatku investovania poznať mieru
rizika a byť zmierený s tým, že súčasťou investovania môžu byť aj straty. Spájať investičné produkty s poistkami je vo všeobecnosti problematické.
Stretol som mnoho ľudí, ktorí mali pocit, že investovali svoje prostriedky do poistky, dvadsať rokov
budú poistení a na konci bude ich dôchodok bezproblémový. To, aký bude ich dôchodok, však veľmi
závisí od sumy, ktorá z poistenia plynie do investičnej zložky, jej správneho nastavenia a zhodnotenia
a, samozrejme, času jej trvania.
S týmto súvisí aj problém častého prepoisťovania, novela zákona to riešila, považujete to
za problém? Ako hodnotíte reguláciu odkupných hodnôt?
Myslím, že trend prepoisťovania sa za posledné
roky výrazne obmedzil. Mnoho klientov už lepšie
rozumie tomu, čo podpisuje.
Samozrejme, životné poistenie sa uzatvára naozaj na dlhý čas a potreby klienta sa menia. Tým
však nechcem tvrdiť, že sa to má robiť pravidelne každý rok, alebo spôsobom zrušiť a uzavrieť
nanovo.
Pri príprave tejto zmeny sa hovorilo o tom,
že klient si často v prvých rokoch myslí, že si
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sporí, pritom idú jeho peniaze predovšetkým
na poplatky. Následne mu niekto odporučí
prepoistiť sa a kolobeh sa opakuje. Považujete
túto argumentáciu za mylnú?
Nehovorím o tom, že klient musí poznať všetky
zložitosti poistenia, ale to, akú hodnotu bude mať
jeho poistenie, ak ho bude chcieť na začiatku zrušiť,
vidí na projekcii poistenia, ktorú mu vie sprostredkovateľ predložiť z projekčného systému poisťovne.
Naozaj sa tomu dá ľahko porozumieť. Uzatvorenie
takejto poistky je na dlhý čas, preto by si mal klient
vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na rozhovor so
sprostredkovateľom. Klient dnes môže investovať
do podielových fondov priamo a poistenie uzatvoriť zvlášť, alebo môže investovať v kombinácii s poistením. Dnes už je výber produktov naozaj bohatý.
Ďalšia veľká zmena sa dotkla vzdelávania
agentov. Vznikla povinnosť vzdelávať sa konkrétny počet hodín, kritici hovoria, že sa kladie dôraz na formu, nie obsah. Ako tieto zmeny hodnotíte?
My sme presne toto pripomienkovali. Našťastie
došlo ku kompromisu a agent sa musí vzdelávať 15
hodín ročne podľa presne nastavených téz. Agenti
sa však vzdelávali aj predtým. Je to pre nich nevyhnutná časť ich práce. Nastavovať zákonne viac
hodín, ako je dnes, by nebolo optimálne práve preto, že agent vie, ktoré oblasti a novinky si musí
naštudovať. Reálne sa vzdeláva omnoho viac hodín, ako zákon stanovuje. Veď napokon štúdium
každého usmernenia či memoranda z poisťovne je
vzdelávanie. Tak, ako je to dnes nastavené, vieme
akceptovať.
Aké nastavenie je z vášho pohľadu správne?
Treba nastaviť nevyhnutné minimum a agenti sa
musia vzdelávať samostatne. Trh by ich mal následne selektovať. Klient keď vidí, že sprostredkovateľ problematike plne nerozumie, nemal by prostredníctvom neho uzatvárať poistku, ale radšej by
sa mal obrátiť na iného.
Čistí sa trh so sprostredkovateľmi?
Áno, ale ide to pozvoľna. Menia sa sprostredkovatelia a ich znalosti, trh a jeho produkty, ale aj

klienti a ich potreby a možnosti. Mnoho klientov
si dnes potrebu poistenia uvedomuje omnoho viac
ako v minulosti. Problém vidím skôr v doplnkovom
poistení.
V čom spočíva?
Existujú sprostredkovatelia poistenia, ktorí vlastne vôbec netušia, že nimi sú. Typickým príkladom
sú predajne áut či napríklad predĺžené záruky
u obchodníkov s elektronikou. Dnes pre nich platia jasné podmienky, ako postupovať. Poskytnúť
poistenie ako doplnkovú službu ku kúpe auta či
iného produktu je marketingovo zaujímavá príležitosť, ale často počúvam sťažnosti klientov, ako
tento obchod prebehol, a nemám z toho dobrý pocit. Stále však platí, že klient sa dnes môže viac ako
kedykoľvek v minulosti rozhodnúť, či si poistenie
auta zadováži v predajni áut, alebo sa obráti na
sprostredkovateľa, pre ktorého je sprostredkovanie
poistenia jeho hlavnou náplňou práce.
V akej oblasti potrebuje klient fundovaného
sprostredkovateľa?
Vlastne v každej oblasti poistenia, pretože si klienti často neuvedomujú niektoré súvislosti, ktoré im
vie sprostredkovateľ vysvetliť jazykom, ktorému
majú väčšiu šancu porozumieť, než ak by študovali poistné podmienky. Osobne sa snažím klientov
upozorňovať najmä na riziká vyplývajúce zo zodpovednosti. Najmä drobní a strední podnikatelia si
často neuvedomujú, že riziko je obrovské. Mnoho
podnikateľov, ak spôsobí škodu napríklad vo výške 1 000 eur, dokáže toto zniesť a zaplatiť ju bez
problémov aj zo svojho kapitálu. Ak však spôsobia
škodu napríklad 300-tisíc eur, to bude obrovský
problém, ktorý nemusia zvládnuť. Mnohí si myslia,
že takú vysokú škodu nemôžu spôsobiť, to však nie
je pravda. Takú škodu môže spôsobiť aj občan pri
každodennom živote aj vo voľnom čase. Stačí len
nepozornosť a ako chodec či cyklista môže zapríčiniť ťažkú haváriu autobusu a škody na zdraví.
Stáva sa zo zvýšeného záujmu o poistenie
zodpovednosti trend na trhu?
Áno, ľudia začínajú vnímať zodpovednostné poistenia, stále sú tam obrovské rezervy.
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POISTENIE DETÍ

KRYJE OKREM ÚRAZOV AJ
DESIATKY ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Možností poistenia detí je na trhu veľa. Od
povinného zdravotného, cez cestovné až
po životné poistenia a ich rôzne variácie.
Poisťovne pritom čoraz častejšie využívajú
zvýhodnené balíčky ako pre potomkov, tak aj
pre rodičov, ktorí môžu uzatvoriť poistenie
s nimi často na jednej zmluve. To je prakticky
aj ekonomicky výhodné. Poistenie detí je však
potrebné vyberať obozretne.
Mix rôznorodých poistení
Poistenie pre deti je namiešané z rôznych krytí, keďže deti sú vystavené
mnohým ohrozeniam a ocitajú sa aj
v špecifických situáciách. Pri poistení
detí preto najčastejšie nájdete úrazové poistenie na vysoké sumy, poistenie kritických chorôb, chirurgického
zákroku, hospitalizácie, invalidity, to
všetko v kombinácii s investičným životným poistením.
Medzi poisťovňami sú v ýznamné rozdiely, ktoré by si mal všímať
32

každý záujemca o poistenie svojich
ratolestí a nepodpisovať prvú ponúkanú poistnú zmluvu. Poistenie
často kryje až 34 najčastejších závažných ochorení vrátane autizmu
a leukémie. Vo vybraných prípadoch
môže byť až do 120 % z dohodnutej
poistnej sumy. Tak isto sa poisťuje
pobyt v nemocnici či trvalé následky. Detské poistenia tak majú často
ešte viac špecifické poistné krytia
ako u dospelých. Príkladom je práve
autizmus, ktorý sa už u dospelého
nerozvinie.

Záujemcovia o poistenie majú na
výber viaceré balíky, pri ktorých si
klient volí mesačnú výšku poistného od 10 eur, alebo viaceré zdravotno-úrazové balíky pripoistení, ktoré
sa líšia poistnými rizikami.
V rámci základných balíkov a zdravotno-úrazových balíkov je dobré
dbať aj na oslobodenie od platenia
poistného v prípade smrti dospelého
poisteného, keďže dieťa aj v takom
prípade zostane poistené a zabezpečené do budúcnosti.
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Na čo si dať pozor?
Najviac zranení sa stáva doma.
„Paradoxne, domov, priestor, ktorý dôverne poznáme, je pre našich
potomkov miestom, kde dochádza
k najväčšiemu počtu úrazov detí
a mládeže. U tých najmenších, do
štyroch rokov, je ich najčastejšou
príčinou oheň a následne popáleniny.
U desať- až štrnásťročných ide najmä
o pády,“ hovorí Ondrej Reichbauer
z Poštovej poisťovne.
Kým sú deti malé, pozor treba dávať
aj na dôsledné zatváranie a zabezpečenie okien, balkónových dverí,
čím minimalizujeme riziko pádu.
„Odporúčame používať detské poistky do elektrických zásuviek, či chrániť deti pred rozpálenými platňami
na sporáku. V zimných mesiacoch
by sme mali zvýšiť pozornosť aj na
dvore, kde na zľadovatenom a neupravenom povrchu hrozia úrazy
pri pošmyknutí a v každom ročnom
období napríklad aj pády zo stromu,“
radí Reichbauer.
Ak dieťa pravidelne športuje, malo by
mať poriadne úrazové poistenie pre
prípad trvalých následkov, hospitalizácie po úraze a bolestné. Po analýze
potrieb vyberajte s agentom vhodný
produkt od dobrej poisťovne. Poriadne
si preštudujte poistné podmienky, najmä výluky z krytia. Ak máte možnosť,

Domov, dôverne
známy priestor, je
miestom, kde dochádza
k najväčšiemu počtu
úrazov detí.

dajte si kompletný návrh poistnej
zmluvy skontrolovať právnikovi.
Celá rodina pod jednou
strechou
Cenovo najvýhodnejšie je nastavenie poistenia detí v poistení rodičov.
Rodinné poistenie viacerých členov
je najvýhodnejšie a dá sa pre každého
upraviť jednotlivo. Rodinné poistenie
nie je poistenie, ktoré je konzervatívne, naopak, dokáže byť maximálne
flexibilné a ľahko sa prispôsobí potrebám jednotlivca aj celej rodiny.
V jednej zmluve je možné poistiť rodičov aj viacero, nielen jedno dieťa,
a je možné ďalšie deti dopoisťovať
k existujúcej zmluve.
Problematické sú najmä
úrazy
Detské úrazy môžu spôsobiť rodičom aj výrazné finančné problémy.
Zdravotné poistenie síce pokryje
náklady na ošetrenie či lekársky zákrok, ale s úrazmi je spojený najmä
výpadok príjmu rodiča, ktorý sa stará
o doliečenie dieťaťa v domácom prostredí. Poistenie by preto malo byť
samozrejmosťou a nastavené tak, aby
poistné plnenie pomohlo vykryť finančne náročnú situáciu. Nehovoriac
o tom, že ťažké úrazy majú trvalý
vplyv na rodinný rozpočet.
Pod veľkú časť poistných udalostí
a zranení detí sa pritom podpísali
pády (50,5 %), vrátane tých z bicyklov, ale výnimkou nebolo ani pohryzenie zvieraťom. „Evidujeme napríklad prípad sedemročného chlapca,
ktorý vlani počas jarných prázdnin
spadol na skejtborde a zlomil si pravú ruku. Išlo o komplikovanú zlomeninu s nutnosťou hospitalizácie.
Vďaka uzatvorenému úrazovému

poisteniu sme klientovi mohli vyplatiť odškodné za chirurgický zákrok
a za hospitalizáciu,“ hovorí Peter
Ripka z ČSOB Poisťovne.
Úrazy a ich ošetrenie, či už doma, alebo v zahraničí, znamenajú neraz väčšiu záťaž na rodinný rozpočet. S kompenzáciou nákladov preto pomáhajú
rôzne typy poistenia pre deti.
V prípade úrazového poistenia poisťovňa vypláca odškodné – podľa závažnosti úrazu. Na rozdiel od toho,
cestovné poistenie kryje náklady spojené s ošetrením a liečbou v cudzine
či prípadným prevozom. „Ideálne je
mať preto uzatvorené obidva typy
poistenia,“ dodáva Ripka. Poistenie
platí nielen na území Slovenska, ale
aj po celom svete a pomôže v prípade
úrazu doma, v škole, vo voľnom čase
či pri rekreačnom športe.
Cestovné poistenie
Dieťa je možné cestovne poistiť už
od prvého dňa po narodení. Ak dieťa
často cestuje, nezabudnite na cestovné poistenie, najlepšie prostredníctvom celoročnej karty, s dôrazom na
poistenie liečebných nákladov v zahraničí a pripoistenie zodpovednosti
za škodu, čo sú dve najdôležitejšie
zložky cestovného poistenia pre deti.
Ak rodičia cestujú s deťmi do zahraničia často, je vhodné pre nich uzatvoriť aj cestovné poistenie celoročné.
Tu rovnako ako pri iných druhoch
poistenia možno uzatvoriť pre dieťa
dlhodobé alebo krátkodobé cestovné poistenie. Môžu si pritom vybrať
z viacerých variantov poistenia, ktoré sa líšia rozsahom pripoistených
rizík. Platí to nielen v prípade úrazu,
ale aj choroby počas pobytu.
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ROČNE NA SLOVENSKU
ZMIZNÚ STOVKY
BICYKLOV,
DAJÚ SA POISTIŤ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Ceny bicyklov sa v súčasnosti dokážu vyšplhať
do vysokých súm, preto škoda pri krádeži
bicykla zďaleka nemusí byť žiadna maličkosť.
Problémy s bicyklom však môžu nastať aj pri
jeho používaní. V obidvoch týchto prípadoch
dokáže pomôcť poistenie.
Poistenie v prípade krádeže
Ukradnutých bicyklov sú každý rok
na Slovensku stovky. „Podľa policajnej štatistiky zmizlo na Slovensku
v minulom roku 664 bicyklov, čím
zlodeji spôsobili cyklistom škodu vo
výške 490-tis. eur. Polícii sa pritom
darí objasniť len približne tretinu
prípadov (28 %). Aj to však znamená len toľko, že sa nájde páchateľ,
nie bicykel,“ upozorňuje spoločnosť
Uniqa.
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Bicykel je štandardne krytý poistením domácnosti. „Ak máte bicykel
uschovaný priamo v dome alebo
v byte, poisťovňa vám ho uhradí až
do výšky poistnej sumy vašej domácnosti,“ upozorňuje spoločnosť
Allianz – SP.
Väčší problém nastáva v prípade,
že bicykel zmizol z garáže patriacej
k poistenej domácnosti. V tomto prípade poisťovne krátia výšku poistného plnenia, preto je dôležité čítať

poistné podmienky. „Ak bol bicykel
odcudzený z pivnice či samostatnej
garáže v mieste poistenia, klient dostane odškodné do limitu 10 percent
poistnej sumy svojej domácnosti,
maximálne do výšky 3 000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia
Muthová. „V mimobytových priestoroch patriacich k bytu, respektíve vo
vedľajších stavbách pri rodinných
domoch, je poistné krytie maximálne
do 30 % z poistnej sumy za zariadenie
domácnosti,“ upozorňuje spoločnosť
Uniqa. V poistných podmienkach jednotlivých poisťovní sa môže objaviť aj
limit na poistné krytie bicykla v domácnosti, nie je to však pravidlo.
Priestor, z ktorého bicykel zmizol, a zabezpečenie bicykla však musí
spĺňať požiadavky poisťovne, v opačnom prípade môže poisťovňa poistné plnenie zamietnuť. „Základnou
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podmienkou na uplatnenie si nároku
na odškodnenie za ukradnutie bicykla
je prekonanie zmluvne dohodnutého
spôsobu zabezpečenia stanoveného
poisťovňou,“ upozorňuje Uniqa.
Rozhodujúce je, z akého priestoru
bicykel zmizol a taktiež to, aký zámok
použil klient. „Mimobytové priestory,
ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, musia mať plné steny, murované, drevené, železné, bez medzier.
Uzamykací systém vstupných dverí
do týchto priestorov musí byť zložený z bezpečnostného zámku, ktorý
tvorí zadlabávací zámok, bezpečnostná cylindrická vložka a bezpečnostné
kovanie,“ dopĺňa poisťovňa. Pivnica
teda nemusí byť vhodným priestorom
na uskladnenie bicykla. „V prípade, že
napríklad pivnica v bytovom dome
nespĺňa uvedené parametre zabezpečenia, no vstupné dvere do pivničných
priestorov, v ktorých sa pivnica nachádza, sú plné s bezpečnostným zámkom
a boli násilne prekonané, bude poistné
plnenie poskytnuté do nižšieho limitu,“
dopĺňa Uniqa.
Ďalším problémom je, ak sa bicykel nachádza v spoločných priestoroch napríklad bytového domu.
„Priestor musí byť využívaný výlučne
poisteným, teda bicykel nemôže byť

umiestnený v spoločných priestoroch, kde majú prístup aj ďalší obyvatelia bytového domu,“ upozorňuje
Allianz – SP.
Poistenie domácnosti nestačí na
krádeže bicykla napríklad z ulice.
Výnimkou môže byť lúpežné prepadnutie. V takom prípade sa môže v závislosti od nastavenia poistenia domácnosti uplatniť poistenie aj mimo
poisteného objektu.
Bicykel a cestovné poistenie
Pre ľudí, ktorí na bicykli trávia dovolenky, môže byť užitočné cestovné
poistenie. To platí pre zahraničie a aj
Slovensko. „V rámci poistenia batožiny je bicykel krytý v prípade lúpeže
alebo krádeže vlámaním, pokiaľ bol
v čase poistnej udalosti odovzdaný
do individuálnej úschovy v ubytovacom zariadení, alebo bol uzamknutý
v ubytovacom zariadení,“ upozorňuje
Allianz – SP.
V tomto prípade sú podmienky pre získanie poistného plnenia
menej prísne. „V prípade poistenia
mimo domu s územnou platnosťou
Európa sa predpísané zabezpečenie
nevyžaduje. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto
priestoroch. Tu postačuje policajná

správa, z ktorej bude evidentné, že
došlo k prekonaniu prekážky,“ hovorí
spoločnosť Uniqa.
Na slovenskom trhu existuje aj
produkt, ktorý je určený priamo pre
poistenie bicyklov. V tomto prípade
však ide o poistenie z kategórie B2B.
Zákazníci si teda u vybraných predajcov môžu dojednať poistenie bicykla.
U niektorých predajcov je však možné poistiť aj starší bicykel do troch
rokov.
„Poistenie bicykla je možné uzatvoriť na jeho hodnotu v čase poistenia, a to až do výšky 5-tisíc eur.
Pri krádeži je potrebné doložiť policajnú správu. Samozrejme, bicykel
musí zlodej ukradnúť z uzamknutého priestoru, teda z bytu, pivnice,
hotelovej izby či z nosiča na aute. Ak
nechajú cyklisti bicykel vonku, musia
ho uzamknúť definovaným typom
zámky o pevný stojan, plot či o zábradlie. Spoluúčasť klienta pri poistnej
udalosti je 10 % z poistného plnenia.
Amortizácia sa uplatňuje vo výške
1 % z ceny bicykla za každý mesiac,“
spresňuje poisťovňa Generali.
Poistenie zodpovednosti za
škodu
V rámci poistenia zodpovednosti za
škodu členov domácnosti je chránený
aj klient na bicykli. Škodu na cudzom
majetku nezriedka spôsobujú napríklad deti. „Detskí cyklisti veľmi často
spôsobujú škody na odstavených vozidlách, do ktorých nechtiac narazia,
takisto evidujeme prípady, keď deti
narazili bicyklami do presklených
častí dverí domu, napríklad u susedov,“ hovorí poisťovňa Uniqa.
Je preto dobré zaujímať sa o to,
čo presne kryje poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré môže byť súčasťou poistenia domácnosti.
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DOVOLENKA BEZ POISTENIA
MÔŽE VYJSŤ DRAHO.
OPERÁCIA SLEPÉHO ČREVA
V GRÉCKU STÁLA 10-TISÍC EUR
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Letná sezóna, to nie sú len dovolenky a zábava,
ale aj nešťastia a poistné udalosti. Priemerná
poistná škoda v zahraničí za minulý rok bola
viac ako 500 eur. Aj to je dôvod, prečo si na
seba dávať pozor počas oddychu a rozhodne
necestovať bez dobrého poistenia.
Nešťastie chodí aj na
dovolenku
Vysnívaná dovolenka sa nemusí vždy
skončiť len pekne opáleným telom
a stovkami fotiek v mobile. Zo stoviek
tisícov ľudí, ktorí vyrážajú za hranice,
sa mnohí vrátia s bolestivým suvenírom. Minulý rok nahlásili klienti
Allianz – SP zo svojich dovoleniek
8 247 poistných udalostí. Z roka na
rok dokonca poisťovniam stúpajú náklady, pretože aj cena ošetrenia stúpa.
„Len sedemnásťročná klientka
bola v akútnom a život ohrozujúcom stave hospitalizovaná v Grécku.
Náklady na operáciu apendixu
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v súkromnej nemocnici vyšli skoro
na 10 000 eur. Ďalšie financie si vyžiadal ešte letecký prevoz do vlasti.
Nemálo peňazí stál aj letecký transport osemročného dieťaťa, ktoré bolo
v tureckej nemocnici hospitalizované
s akútnym zápalom slepého čreva.
Len letecká preprava na Slovensko so
zdravotnou sestrou vyšla na približne 5 000 eur,“ približuje ceny ošetrení z minulého roka Matej Neumann,
hovorca Union poisťovne.
V Grécku bolo hospitalizované
štrnásťročné dieťa so silným zápalom stredného ucha. Union poisťovňa zabezpečila jeho návrat na

Slovensko sanitkou, pričom náklady
sa vyšplhali až na približne 6 500 eur.
Najvyššou poistnou udalosťou v histórii Union poisťovne však bola záchranná akcia v Nepále, ktorá vyšla
na viac ako 250 000 eur.
„V minulom roku sme za škody
z cestovného poistenia za našich
klientov vyplatili 4,36 milióna eur,
čo predstavuje nárast o 36 % oproti
predchádzajúcemu roku,“ konštatuje
riaditeľ odboru likvidácie poistných
udalostí Allianz – SP Milan Rajec.
Tak, ako v predchádzajúcom období, najviac poistných udalostí nahlásili klienti poisťovne Allianz – SP
z Turecka, až 1 096 v celkovej výške
vyše 581-tisíc eur. Druhou najškodovejšou destináciou bol Egypt, kde sa
klientom Allianz – SP stalo 910 škôd
v celkovej hodnote vyše 160-tisíc eur
a tiež Grécko, odkiaľ klienti nahlásili 665 poistných udalostí v celkovej
hodnote takmer 132-tisíc eur.
V počte poistných udalostí nasledu je C hor vátsko, Taliansko
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a Španielsko. Popri tradičných dovolenkových poistných udalostiach, ako
sú popáleniny zo slnka, žalúdočné
a tráviace problémy a drobné úrazy,
riešila Allianz – SP v zahraničí aj niekoľko vážnych škôd na zdraví a jedno úmrtie. „Jeden z klientov počas
dovolenky v Chorvátsku utrpel vážny
úraz a následkom zranení podľahol.
Pozostalým sme vyplatili odškodné
za smrť úrazom vo výške rovných
70-tisíc eur,“ uviedol Rajec.
Priemerná škoda za 529 eur
Každý rok sa tisíce dovolenkárov
presvedčia, že cestovať bez poistenia
sa naozaj neoplatí. Podľa štatistiky
Allianz priemerná škoda presahuje
minimálnu mzdu na Slovensku.

Výška škôd spojených
s cestovným poistením
stúpa, zvyšujú sa
náklady na ošetrenie.

„Minulý rok boli priemerné náklady na poistnú udalosť v cestovnom
poistení 529 eur,“ porovnáva hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.
Pribúdajú nehody aj strety
so zvieratami
Na dovolenku necestujeme len lietadlom, ale aj automobilmi. A ako pribúda
ľudí, ktorí si nevedia predstaviť dovolenku bez slobody v aute či karavane,
tak stúpa aj počet nehôd. „V minulom
roku sme evidovali takmer devätnásťtisíc poistných udalostí v rámci havarijného poistenia, z toho vyše 1 500
v zahraničí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom škody, ku ktorým
došlo v zahraničí, mierne vzrástli,“
hovorí Dalibor Mihalkin, PR manažér
Komunálnej poisťovne. A tak isto to
nie sú len tráviace problémy či zranenia, pribúdajú aj strety so zvieratami.
„O priam kuriózne zranenia na
dovolenkách či výletoch nemajú
naši dovolenkári núdzu. Aj zvieratá

dokážu pokaziť dovolenku a urobiť pritom prievan v peňaženke.
Napríklad v takom Thajsku je určite dobré dávať si pozor na opice,“
hovorí Neumann. „Svoje o tom vie
jedna klientka, ktorú pohrýzla práve
opica. Účet za ošetrenie a očkovanie
proti besnote sa vyšplhal na stovky eur. Kuriózny prípad zažil aj náš
klient v Macedónsku. Pri konzumovaní mandarínky k nemu pribehol
túlavý pes, ktorý vyskočil a nášmu
klientovi udrel do sánky. Následkom
úderu mu zacvakli zuby a zahryzol
do kôstky mandarínky. Klient pocítil bolesť, čo bol dôsledok zlomeného zuba. Účet vo výške desiatok
eur za ošetrenie u zubára tak bol na
svete,“ dodáva.
Zranenia spôsobené zvieraťom
sa šplhajú k stovkám až tisícom eur,
preto nie je vhodné pokúšať šťastie
a približovať sa k túlavým psom či
mačkám, ktorých je v dovolenkových
destináciách neúrekom.

Najväčšie poistné udalosti v cestovnom poistení v roku 2018
Krajina

Výška škody

Opis

Grécko

88 261 eur

mozgová príhoda

Chorvátsko

70 000 eur

smrť po úraze

Austrália

51 615 eur

mozgová príhoda

Egypt

44 357 eur

ošetrenie poraneného kolena

Turecko

38 977 eur

zlomená noha

Zdroj: Allianz – SP
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TOMÁŠ KROČIAN:

CESTOVNÉ POISTENIE NEKRYJE LEN
LEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ. V ZAHRANIČÍ
SÚ AJ STÁTISÍCOVÉ NÁSTRAHY
Autor: Peter Petráš
Foto: Tomáš Kročian

Choroba môže razom zmeniť vysnívanú
dovolenku na nočnú moru. Najmä vo
vyspelých krajinách, v ktorých bežné zákroky
v nemocnici stoja desaťtisíce eur. A hoci sa
Slováci neradi poisťujú, cestovné poistenie
využívajú najmä ako poistenie lekárskej
starostlivosti v zahraničí. Pokrýva však
omnoho viac situácií, o ktorých v rozhovore
pre Financial Report rozpráva Tomáš
Kročian zo spoločnosti Broker Consulting.

Za 15 eur sa oplatí poistiť
týždňová dovolenka
Poisťovne sa sťažujú, že slovenské obyvateľstvo sa nerado poisťuje. Využívajú Slováci cestovné
poistenie?
Viac ľudí si zrejme uvedomuje, že cestovné poistenie je nutnosť. Vyplýva
to asi zo skúseností, lebo mnohí
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zažili dovolenku v zahraničí, na
ktorej potrebovali lekárske ošetrenie, a to môže stáť nemalé peniaze.
Najmä v destináciách s vyššou životnou úrovňou, kde je, samozrejme, zdravotníctvo neporovnateľne
drahšie s tým naším. Navyše, cestovné poistenie nestojí tak veľa oproti
tomu, čo klient zaplatí za dovolenku. Desať až pätnásť eur za cestovné

poistenie na niekoľkodňovú dovolenku nie je až taká vysoká suma.
Takže ľudia vnímajú cestovné
poistenie najmä ako poistenie
lekárskej starostlivosti počas
dovolenky?
Áno, krytie liečebných nákladov v zahraničí je základom cestovného poistenia. K tomu sa potom dopĺňajú
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rôzne pripoistenia, ktoré rozširujú
poistné krytie. Okrem liečebných
nákladov to môže byť pripoistenie
batožiny, storno poplatkov, úrazov
a zodpovednosti za škodu v zahraničí.
Pripoistenia sú rozdelené do rôznych
balíčkov, z ktorých si klient vyberá.
V základnom krytí je vždy poistenie liečebných nákladov v zahraničí
plus balíčky pripoistení, alebo aj balíčky krytia s vyššími limitmi plnenia.
Vedia slovenskí klienti využiť
cestovné poistenie aj keď cestujú
po Slovensku?
Princípom cestovného poistenia je
krytie väčších nákladov v zahraničí,
nie na Slovensku. Na trhu sú však
produkty, ktoré kryjú cestovné poistenie čisto na Slovensku. Napríklad
v Tatrách je to najčastejšie poistenie
do hôr, ktoré kryje zásah horskej
služby. To je však skôr samostatná
záležitosť a nesúvisí až tak s cestovným poistením do zahraničia. Pri
cestovaní po Slovensku môže byť
zaujímavé poistenie storna, prípadne batožiny alebo úrazov. Predstavte
si, že máte zaplatenú dovolenku
v Tatrách a dieťa vám deň pred odchodom ochorie. Potom už väčšinou
necestuje na dovolenku celá rodina
a hotel vám určite nevráti sto percent
zaplatenej sumy. Čiže môžete prísť
pokojne aj o tisíc eur. Práve cestovné
poistenie s krytím storno poplatkov
vykompenzuje túto stratu.
Vráťme sa k cestovnému poisteniu do zahraničia. Na čo by
mali ľudia myslieť na začiatku, keď chcú uzatvoriť cestovné
poistenie?
V prvom rade by si mali zodpovedať,
kam a na ako dlho chcú vycestovať do zahraničia. Pretože cestovné
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poistenie sa dá uzavrieť v dvoch
variantoch, buď krátkodobé, alebo
celoročné. Pri krátkodobom cestovnom poistení nie je až taký problém,
jednoducho, ak idú na desaťdňovú
dovolenku, uzatvoria si desaťdňové
poistenie. Pri dlhšom pobyte v zahraničí je finančne zaujímavejšie
celoročné poistenie, no to neznamená, že keď sa nazýva celoročné,
tak platí na neobmedzené obdobie. Mali by si zistiť, aký limit na
nepretržitý pobyt v zahraničí má
ich cestovné poistenie, väčšinou
je určený na hraniciach 40, 45, 60
alebo 90 dní. Samozrejme, existujú
aj produkty, ktoré kryjú nepretržitý pobyt v zahraničí bez obmedzenia, čiže cestovať môžu aj polroka
a nemusia sa obávať, že poistenie
neplatí. Takéto celoročné cestovné
poistenie je však veľmi drahé, zaplatiť 400 – 500 eur sa už klientom
veru nechce.
Zahraničie môže byť aj
desaťnásobne drahšie
Ako súvisí poistenie s tým, do
akej destinácie klienti cestujú?
Základné delenie podľa územnej
platnosti je Európa a svet. Menej
často je možné uzatvoriť cestovné
poistenie s cestou do konkrétnej
krajiny. Ak idú ďaleko od Slovenska,
napríklad do USA, Japonska, tak
by si mali zvoliť najvyšší variant
z balíčkov, s najvyšším možným
krytím. Predsa len, bežný zákrok,
ktorý u nás stojí tisíc eur, by v USA
mohol stáť aj desaťtisíc eur. To isté
platí o vyspelých štátoch, ako napríklad Nemecko, kde je zdravotná
starostlivosť nákladnejšia v porovnaní s našimi okolitými štátmi.
Z Česka či Maďarska sa navyše vie
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človek dopraviť kedykoľvek domov
bez väčších problémov, bez lietadla. V takom prípade postačí aj štandardný balík.
Čo všetko zahŕňa krytie nákladov
na liečbu v zahraničí?
Cestovné poistenie kryje lekárske
ošetrenie, zákroky, prevoz do nemocnice, hospitalizáciu, návštevu blízkej
osoby, ale aj zdravotné pomôcky po
úraze, teda napríklad barly, alebo
v prípade poškodeného zraku ochranné okuliare. Je dôležité sa však oboznámiť aj s výlukami poistenia a najmä s limitmi. Limitované často býva
napríklad ošetrenie zubov. Súčasťou
poistenia je aj repatriácia pri vážnych
chorobách, keď klient nemôže pokračovať ďalej v ceste. V takom prípade
poisťovňa vyšle špeciálne lietadlo
a dovezie človeka domov, čo môže stáť
naozaj aj desiatky tisíc eur. Priemerná
poistná suma liečebných nákladov
v zahraničí v rámci cestovného poistenia je 200 000 eur. Sú však aj produkty, ktoré kryjú dokonca neobmedzenú
výšku poistnej sumy.
Stali sa reálne prípady, že poisťovňa naozaj vyslala lietadlo po
svojho klienta do zahraničia?
Keď som sa na to pýtal poisťovní, tak
áno. Najvyššie poistné plnenie z cestovného poistenia sa pohybovalo okolo 150 000 eur práve za klienta, ktorý
cestoval z Dubaja na Slovensko. Pre
vážnu chorobu ho nechceli prepraviť
bežnou leteckou linkou. Čiže poisťovňa mu musela zabezpečiť individuálnu
zdravotnú starostlivosť, poslať poňho
lietadlo a doviezť ho na Slovensko.

a komerčné cestovné poistenie
nepotrebujú?
Áno, veľa ľudí sa na to spolieha. Ale
nedá sa naň spoliehať vždy, lebo európsky zdravotný preukaz zabezpečí
zdravotnú starostlivosť len vo verejných zdravotníckych zariadeniach.
A vieme, aká je ich úroveň nielen
u nás, ale aj v zahraničí. Napríklad vo
Veľkej Británii si väčšina ľudí pripláca za súkromné kliniky, ktoré sú už
na celkom dobrej úrovni, ale niektoré verejné zdravotnícke zariadenia
sú úrovňou horšie ako u nás. Teda
ak človek v prípade potreby nechce
mať v zahraničí problém s tým, ktorá
nemocnica ho hospitalizuje, mal by

Klienti by si cestovné
poistenie mali vyberať
podľa destinácie, kam
cestujú. Ak idú ďaleko
od Slovenska, napríklad
do USA, Japonska,
tak by si mali zvoliť
najvyšší variant
z balíčkov, s najvyšším
možným krytím.

Stretávate sa často s ľuďmi, ktorí majú európsky zdravotný preukaz a majú pocit, že ten im stačí
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komerčné cestovné poistenie jednoznačne mať. Kryje aj ďalšie služby
spojené s liečebnými nákladmi, ktoré
bežný európsky zdravotný preukaz
nezahŕňa.
Online poistenie často
nerieši riziká
V posledných rokoch si čím ďalej,
tým viac ľudí uzatvára cestovné poistenie online cez internet.
Ako zvládajú ľudia výber vhodného produktu a čo ich pri výbere
ešte čaká?
Na prvý pohľad sa zdá, že cestovné
poistenie je veľmi jednoduchý produkt,
pretože kritérií na uzatvorenie cestovného poistenia je oproti iným poistným produktom minimum. Online
porovnávače sa klienta opýtajú, kam
cestuje, či je to svet, alebo Európa, či
cestuje ako turista, aký je jeho vek, to
sú také základné veci. V online prostredí sa už potom často nedáva dôraz na
ďalšie úskalia, ktoré cestovné poistenie
má. Či ide vykonávať rizikový šport,
manuálnu prácu, alebo trpí nejakou
chronickou chorobou.
Dovolenkári si často užijú adrenalín na mori. To sa už tiež považuje za rizikový šport?
Áno, aj paragliding na mori či rafting
na divokej rieke v Chorvátsku sú rizikové športy. Ak by sa stal klientovi
pri nich úraz a nemal by pripoistený
rizikový šport, môže sa stať, že poisťovňa nebude plniť poistné krytie.
Ak by sa stal úraz pri bežnom kúpaní
a šantení vo vode, to je v poriadku, to
sa za rizikový šport nepovažuje.
Ako dokáže klient posúdiť, čo je
chronická choroba a čo nie?
Človek by si mal byť vedomý, či je

dlhodobo liečený na nejakú chorobu.
Napríklad, či má vysoký krvný tlak,
cukrovku, alebo nejakú inú chorobu,
ktorá by mohla skomplikovať jeho
pobyt v zahraničí. Väčšina poisťovní by sa voči takýmto komplikáciám
ohradila, respektíve umožnila by
to klientovi pripoistiť len do určitej
výšky. Online porovnávače však na
poistené chronické choroby nedávajú dôraz.
Ako je to v prípade dôchodcov,
z ktorých väčšina trpí chronickými chorobami?
Seniori sú samostatnou kapitolou.
Málokto si uvedomuje, že títo ľudia
môžu mať problém uzatvoriť cestovné poistenie, pretože ich poisťovňa
vníma ako rizikových. Ak to poisťovňa umožní, jedine s rizikovou prirážkou. Jednoducho, pri senioroch je
väčšia pravdepodobnosť chorobnosti. Rovnako môžu mať problém aj
tehotné ženy, no pri nich je dôležitý
čas tehotenstva. Do 24. – 26. týždňa
väčšina poisťovní vie kryť v cestovnom poistení aj tehotné ženy, pri
vyššom štádiu im už cestovné poistenie neplatí. Naopak, malé deti nie sú
veľkým problémom. Ak cestujú s rodičmi, cenovo je výhodnejšie uzatvoriť si rodinné poistenie. Pri deťoch je
skôr podstatné pripoistenie storna,
pretože veľmi ľahko sa môže stať, že
deti ochorejú tesne pred dovolenkou,
z ktorej napokon nič nebude.
Slovák musel odškodniť
francúzskeho lyžiara za vyše
200 000 eur
Čo má človek robiť, keď teda
naozaj v zahraničí potrebuje lekársku starostlivosť? Ako má
postupovať?

Ak sa klient rozhodne
vycestovať do krajiny,
kam sa neodporúča
cestovať, a niečo sa mu
tam stane, s najväčšou
pravdepodobnosťou
poisťovňa nebude plniť
poistné krytie.

Základom cestovného poistenia je
asistenčná služba, teda nonstop telefonická linka, na ktorú vie klient
kedykoľvek zavolať. Čiže aj keď sa
mu niečo stane o polnoci, vo svojom
rodnom jazyku vysvetlí asistenčnej
službe, aký má problém, a tá mu
okamžite pomôže. Ak má dieťa večer
o jedenástej vysoké teploty, asistenčná služba buď pošle lekára, ktorý je
v hoteli a dieťa ošetrí, predpíše mu
lieky, alebo ak ide o komplikovaný
stav, vyberie zdravotnícke zariadenie
a pošle sanitku.
Stane sa, že človek potrebuje
uhradiť účet za lieky na mieste.
Čo robiť v takom prípade?
Tiež sa treba spojiť s asistenčnou
službou. Tak sa rieši aj zákrok ,
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ktorý v zahraničí stojí zopár tisíc eur.
Človek je v nemocnici, peniaze pri
sebe nemá, lebo veď takú sumu peňazí nikto pri sebe ani nenosí. V takom prípade sa asistenčná služba
spojí so zdravotníckym zariadením
a dohodnú sa, že nemocnica môže
náklady za zdravotnú starostlivosť
vyfakturovať asistenčnej službe, ktorá im faktúru uhradí do troch dní od
skončenia zdravotnej starostlivosti.
Klient môže z nemocnice odísť bez
toho, aby zaplatil čo i len jedno euro.
Rovnako je to aj pri liekoch, asistenčná služba by mala pomôcť.
Mnohí si možno povedia, že niektoré pripoistenia sa ich netýkajú a budú im zbytočné. Je to tak
v skutočnosti? Alebo sa ich môžu
začať týkať veľmi rýchlo?
Ľudia často vôbec neriešia napríklad zodpovednosť za škodu, a pritom náklady odškodnenia môžu
byť enormne vysoké. Poznám prípad lyžiara, ktorý vo francúzskych
Alpách zrazil na svahu tamojšieho
lyžiara. Zrejme to bolo vážne zranenie, pretože došlo až k súdnemu sporu a slovenský klient musel
Francúzovi zaplatiť vyše 200 000
eur ako odškodnenie. Ak by nemal v cestovnom poistení aj krytie
zodpovednosti za škodu, neviem si
predstaviť, odkiaľ by vzal takú sumu.
Ďalšou kapitolou je právna ochrana,
tá je však vo väčšine prípadov obmedzená, lebo ju upravuje právo danej
krajiny. Vzťahuje sa však napríklad
na zaplatenie nejakej kaucie.
Pripoistenie storna či batožiny sa
zrejme využívajú častejšie...
Áno, ale aj tu sú problémy. Klienti
si dováž a jú z o z ahranič i a d arčekové predmety. Teraz sme mali
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prípad, keď klient cestoval z USA
na Slovensko s f ľašami alkoholu
v kufri. Keď sa na letiskách prehadzovala batožina, zrejme sa mu rozbili, a potom sa domáhal, či mu to
nepreplatí poisťovňa z cestovného
poistenia. V prvom rade sa takéto
darčekové predmety ani neradia do
osobnej potreby, ktorú prioritne
kryje poistenie batožiny. To sú najmä odevy, hygienické veci, prípadne
elektronika. Navyše, klient to zistil
až doma, keď otvoril kufor, a to už
bolo neskoro. Ak ide o poškodenú
batožinu, dôležité je preveriť si ju
ešte na letisku a okamžite to riešiť
s dopravcom a asistenčnou službou
poisťovne. Potom sa už ťažko dokazuje, že k jej poškodeniu nemohlo
dôjsť v bratislavskom taxíku.
Terorizmus negatívnym
fenoménom, poisťovne sa
prispôsobili
Aké nástrahy môže mať ešte cestovné poistenie?
Keďže táto doba prináša nanešťastie
teroristické útoky, veľa ľudí sa na to
začína pýtať. Sú poisťovne, ktoré následky teroristických útokov vôbec
nekryjú vo svojom cestovnom poistení. Čiže ak by ste boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste
a naozaj by sa vám pri teroristickom
útoku niečo stalo, poisťovňa by vám
nepomohla. Väčšina poisťovní však
po novom už má vo svojom krytí aj
teroristické útoky, no poistnú sumu
v tomto prípade limitujú do výšky
50 000 až 100 000 eur.
V tomto zrejme trochu zohráva
rolu aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré vydáva upozornenia

a odporúčania necestovať do nebezpečnej krajiny...
Áno, ministerstvo má štyri stupne
odporúčaní, respektíve neodporúčaní vycestovať do zahraničia.
Cestovné poistenie sa na tieto odporúčania často odvoláva. Teda, ak
sa klient rozhodne vycestovať do
krajiny, kam ministerstvo neodporúča cestovať, a niečo sa mu tam
stane, s najväčšou pravdepodobnosťou poisťovňa nebude plniť poistné
krytie. Rovnako je to aj s povinnosťou očkovania. Niektoré destinácie
v Afrike či Ázii si vyžadujú očkovanie proti malárii, žltačke. Ak by
poisťovňa zistila, že klient nebol
zaočkovaný a dostal takúto chorobu,
s nákladmi na liečbu zrejme nepomôže. Zároveň ministerstvo má aj
svoju takzvanú „asistenčnú službu“,
o ktorej ľudia nevedia. Stačí sa pritom bezplatne zaregistrovať na ich
webovej stránke a uviesť rizikovú
destináciu, do ktorej sa chystáte
cestovať. Ministerstvo vie potom
človeka jednoducho upozorniť formou SMS-ky na nebezpečnú situáciu v krajine.
V súčasnosti ponúkajú cestovné
poistenie už aj banky k debetným
alebo kreditným kartám. Oplatí
sa to?
Cestovné poistenie býva súčasťou
týchto kariet, prípadne sa dá pripoistiť. Keď sme si však porovnávali
krytie, často toto cestovné poistenie z debetných a kreditných kariet
nepokrýva všetky riziká, ako keď sa
uzatvára samostatné cestovné poistenie. Ak však idete na jednodňový
nákup do rakúskeho Parndorfu, tak
to zrejme postačuje. Ak sa chystáte
na polroka do USA, určite bude lepšie
samostatné cestovné poistenie.
Júl/August 2019

4 BALÍKY
POISTENIA AUTA.
1 VOĽBA.
Užívajte si život naplno. Výber poistenia auta je teraz ešte jednoduchší. Vyberte si
zákonné poistenie, balík s rozšíreným krytím, prípadne ešte väčší alebo maximálny
balík s havarijným poistením. Objavte naše nové poistenie auta.
Jednoducho, rýchlo a fér.
allianzsp.sk
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NEAUTORIZOVANÉ PLATBY
SA DAJÚ REKLAMOVAŤ,

NIE VŠAK VŽDY
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Platobná karta je, pochopiteľne, zabezpečená
ochrannými prvkami, no napriek tomu sa
dá zneužiť. Ľudia sú navyše zraniteľnejší
v zahraničí, v krajinách, ktoré dobre nepoznajú,
a majú jazykovú bariéru. Proti zneužitiu karty
sa však dá bojovať a peniaze, ktoré človek
takto stratí, sa dajú získať späť.
Nebezpečné môžu byť weby,
bankomaty aj obchodníci
Zneužitie karty hrozí na internete, u obchodníka a aj v bankomate.
Človek musí byť preto obozretný.
V kamenných obchodoch je kľúčové
nepúšťať kartu z dohľadu. Ak si obchodník vyžiada kartu a odíde s ňou
do inej miestnosti, môže to byť nebezpečné, pretože nepoctivý obchodník si môže skopírovať údaje z karty.
„Personál predajne či reštaurácie by
nemal s vašou platobnou kartou nikam odchádzať a ak áno, máte právo
požadovať vykonanie transakcie pod
vaším dohľadom. V každej serióznej
reštaurácii či obchode vám bez problémov vyhovejú. Pri platení kartou
si skontrolujte správnosť údajov
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a výšku sumy na potvrdenke,“ hovorí
Dominik Miša z VÚB banky.
Dôležité je, aby mal človek prehľad o pohyboch na karte. „V prvom
rade klientom odporúčame mať aktivovanú SMS notifikáciu, ktorá ho
upozorní na zmeny zostatku na účte,“
upozorňuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.
Nebezpečné môžu byť aj bankomaty, ktoré podvodníci pozmenili.
„Pri výbere hotovosti z bankomatu
je potrebné si všímať, či na ňom nie
je umiestnené niečo, čo tam nepatrí.
Zároveň je dobré, aby si klient pri zadávaní PIN kódu prikrýval klávesnicu. Je dobré všímať si aj svoje okolie,
či pri manipulácii s platobnou kartou
klienta niekto nepozoruje,“ dopĺňa.

Podobnou pascou sú aj internetové
stránky. Svoje údaje by mal človek
poskytovať iba overeným obchodníkom a sledovať napríklad URL adresu, ktorá môže prezradiť, či pôvodný
web nie je niekam presmerovaný.
„S platobnou kartou je potrebné v zásade zaobchádzať ako s hotovosťou,
t. j. údaje z karty nezadávať na rôzne
stránky, ktoré nemá klient overené.
Pri internetových nákupoch využívať jednorazové číslo karty, ktoré je
jedinečným nástrojom, keďže údaje
z karty je možné použiť iba na jeden
nákup/platbu a opakovane ho nie je
možné použiť,“ hovorí Tatra banka.
Samotné systémy bánk ľudí varujú, keďže často vyžadujú autorizáciu
platby. „Varovným signálom, že sa
niekto pokúša zneužiť vašu kartu,
môže byť aj overovacia SMS z vašej
banky, i keď nič neplatíte. Môže to
znamenať, že sa niekto pokúša zaplatiť cez internet s údajmi vašej karty.
Ale zase niekedy sa stáva, že si klienti
neuvedomia, že niektoré platby, napríklad predplatné, ročná, polročná
obnova softvéru prebiehajú bez toho,
aby ich klient inicioval a o autorizácii
dostanú esemesku, hoci v tom čase
transakciu nevykonávajú a považujú
to za podvod len omylom,“ hovorí
Dominik Miša.
Neautorizované platby
Napriek tomu sa zneužitie karty objavuje a banky takéto situácie riešia.
„Od začiatku roka evidujeme viac ako
sto oprávnených, prípadne neoprávnených prípadov, ktoré sme ako banka riešili,“ hovorí Lýdia Žáčková.
Technológie však pomáhajú počet takýchto situácií znižovať. „Počet
prípadov, kde reálne dôjde k zneužitiu, sa z roka na rok znižuje z dôvodu zavedenia čipovej technológie
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dôjde k situácii, že klient zostane
úplne bez karty, je možné požiadať
o jej expresné znovuvydanie,“ hovorí
Miša. Expresné vydanie karty však
býva spoplatnené a ďalšie náklady
môže priniesť doručenie karty.

a bezpečného platenia cez internet
cez 3D Secure,“ hovorí Miša.
Za neautorizované použitie karty
sa považuje aj situácia, keď nejde nevyhnutne o pokus o krádež. „Najviac
podvodov evidujeme stále pri internetových transakciách, ktoré nie
sú overené cez 3D Secure. V týchto
prípadoch ide vo väčšine o takzvanú
family fraud, keď kartu použije rodinný príslušník, napríklad na hranie
hier, zoznamky, stávkovanie, pozeranie filmov alebo sťahovanie hudby,“
dopĺňa.
Reklamácia
Peniaze, ktoré odídu z účtu ako neautorizovaná platba, sa však za určitých okolností dajú získať späť. „Je
potrebné, aby klient kontaktoval
svoju banku a podal na neautorizované transakcie reklamáciu. V zmysle
platnej legislatívy je klient pri neautorizovaných transakciách, o ktorých
nemá vedomosť, odškodnený do 24
hodín. Následne sú podvodné platby
reklamované u obchodníka,“ hovorí
Žáčková.

Nie všetky reklamácie však banky akceptujú. „Banka vždy prešetruje, či
držiteľ karty dal súhlas na vykonanie
transakcie, alebo či došlo k vykonaniu ním neautorizovanej transakcie. V prípade, že došlo k zneužitiu
karty z dôvodu nedbanlivosti klienta,
stratu, ktorá vznikla do momentu podania žiadosti o zablokovanie karty,
znáša klient v plnom rozsahu,“ hovorí
Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.
Pri podozrení na zneužitie karty treba konať a kontaktovať banku,
samozrejme, hneď zo zahraničia.
„Pri podozrení na zneužitie karty
je postup rovnaký ako keby klient
prišiel na zneužite karty doma na
Slovensku. Pri akomkoľvek podozrení je potrebné platobnú kartu čo najskôr zablokovať,“ hovorí Fojtík.
Ak takáto situácia nastane v zahraničí, môže to znamenať, že človek
stratí prístup k vlastným peniazom.
Aj táto situácia sa však dá riešiť.
„Odporúčame, aby klienti mali najmä
pri cestách do zahraničia so sebou
dve rôzne karty, napríklad aj debetnú a aj kreditnú kartu. Ak predsa len

Bankomaty
yy Pred každým výberom dôkladne
skontrolujte bankomat.
yy Pri výbere z bankomatu alebo
kdekoľvek inde buďte pri zadávaní
PIN opatrní, aby kód nemohol nikto
odpozorovať.
yy Zásadne si pri bankomate nenechajte od nikoho radiť a riaďte sa len
pokynmi uvedenými na obrazovke
bankomatu.
yy Nikto nemá právo vašu transakciu prerušiť, ani ochranka alebo iný
personál banky či obchodného centra nesmie zasahovať do transakcií
klientov.
yy Klávesnicu si pri zadávaní PIN
prekryte druhou rukou.
yy Ak nie je v noci bankomat dostatočne osvetlený, radšej ho nepoužívajte a vyberte si iný, alebo si zoberte
niekoho so sebou.
yy Vybranú hotovosť i kartu ihneď
uschovajte.
yy Po ukončení transakcie si nezabudnite vziať späť svoju kartu. Účtenku o vykonanej transakcii si starostlivo uschovajte alebo
znehodnoťte.
Internet
yy Platiť odporúčame na zabezpečených stránkach a u overených
obchodníkov.
yy Odporúčame vždy si vopred prečítať obchodné a dodacie podmienky.
yy Dávajte pozor na registráciu členstva, resp. predplatného, ktoré môže
byť zadarmo len obmedzený čas.
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SKÚŠKA HMATOM,
POHĽADOM A NAKLONENÍM.

FALOŠNÉ PENIAZE SA DAJÚ
ODHALIŤ AJ BEZ TECHNIKY
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Falšovanie peňazí je pre podvodníkov stále
atraktívne. Národná banka Slovenska
eviduje každý rok mnoho pokusov
o falšovanie mincí a bankoviek.

Overovanie pravosti
Pravosť bankoviek zvládne do veľkej miery overiť
aj laik. Stačí vedieť, čo si treba všímať. To, či je bankovka falšovaná, je možné zisťovať kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením.
Hmatom sa dá skúmať kvalita papiera, a to, či
je papier pružný a pevný. Pravá bankovka tiež obsahuje vystupujúcu tlač čiarok po ľavom a pravom
okraji bankovky, zároveň vystupujú aj jej ďalšie
časti.
Pohľadom je možné zistiť, či bankovka obsahuje vodoznak s predpísanými prvkami a okienko
s portrétom v holograme. V rámci posledného kroku kontroly preskúmate, či smaragdové číslo vytvára svetelný efekt a mení svoju farbu.
Pri kontrole naklonením by ste mali skúmať aj
okienko s portrétom v holograme a striebristý prúžok bankovky. Kontrolu môžete uskutočniť aj tak,
že bankovku položíte na tmavý podklad. V prípade
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pravej bankovky by svetlé časti vodoznaku mali zostať tmavé. Presný postup pre preskúmanie pravosti bankovky zverejnila NBS na svojom webe.
Na rozpoznanie falšovaných mincí je možné použiť jednoduchý magnet, keďže niektoré z mincí majú
magnetický stred. Jednoduchým spôsobom tak porovnáte úroveň magnetizmu podozrivej mince s pravou. Indikátorom môže byť aj celková farba, vzhľad
a v prípade dvojeurovej mince aj nápis na hrane.
Falzifikát eurobankovky
Falzifikátom je taká napodobenina bankoviek alebo
mincí, ktorá je pri uvádzaní do obehu zameniteľná
a môže u verejnosti vyvolať dojem, že ide o pravú
bankovku či mincu. Falzifikáty sa odlišujú podľa
sofistikovanosti ich vyhotovenia. Stupnica hodnotenia falzifikátov je obdobná školskému hodnoteniu. Existuje teda päť stupňov kvality falzifikátov,
päťkou sa označuje najhorší falzifikát.
Júl/August 2019
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Reprodukcia eurobankovky
Inou situáciou je reprodukcia eurobankoviek. Ide
o hmotné či nehmotné zobrazovanie bankovky
alebo jej časti, ktoré je za určitých okolností zákonné. Platí to pre reprodukcie, pri ktorých nehrozí, že by si ich verejnosť mohla zameniť s pravou
bankovkou.
Pri reprodukcii eurobankovky je dôležitá jej
veľkosť. Jednostranná reprodukcia bankovky, ktorá má veľkosť 125 % rozmerov pravej bankovky,
už nie je falzifikát. To isté platí aj pre reprodukciu,
ktorej veľkosť nepresahuje 75 % skutočných rozmerov. Obojstranná reprodukcia nie je protiprávna, ak jej veľkosť dosahuje aspoň 200 % rozmerov
pravej bankovky.
Trestnoprávny aspekt falšovania
Trestným činom proti mene je nielen falšovanie,
ale aj pozmeňovanie či neoprávnená výroba peňazí. Pri neoprávnenej výrobe vznikajú z technického
hľadiska pravé peniaze. Pri ich výrobe sa používajú
určené stroje a materiály, no samotné peniaze sú
vyrobené bez dodržania oficiálnych postupov.
Pozmeňovanie peňazí je realizované využitím
pravej bankovky, ktorá sa upraví na bankovku
vyššej hodnoty. V našich podmienkach je uskutočňovanie takejto činnosti zriedkavé. Tento postup
však využívajú napríklad podvodníci s americkým
dolárom.
O tom, či ide o páchanie trestného činu, rozhoduje spôsobilosť takéhoto falzifikátu vyvolať
mylnú domnienku o jeho pravosti. Páchateľa
trestného činu tak, samozrejme, nezbavuje jeho
zodpovednosti to, že úmyselne nevyhotovil
falzifikát zhodný vo všetkých znakoch s pravou
bankovkou.
Trestného činu sa však nedopúšťa len páchateľ,
ktorý zabezpečí a iniciuje výrobu falzifikátov, ale
aj ten, kto falzifikát uvedie do obehu. Ktokoľvek,
kto prijal falzifikát, napríklad ako platbu, nesmie
falošnú bankovku, alebo mincu, poslať ďalej do
obehu. V opačnom prípade mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Páchateľovi trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí hrozí trest odňatia slobody od
3 do 20 rokov. Trestným činom je už aj len držba

a výroba falšovateľského náčinia či protiprávna držba hologramov, vodoznakov alebo iných
ochranných prvkov peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním.
Ako postupovať
V prípade, pokiaľ teda zistíte, že sa vám v rukách
ocitli falšované peniaze, je nevyhnutné ich odovzdať NBS alebo orgánom činným v trestnom konaní. Zákon zároveň oprávňuje NBS, banky, ako aj
všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov na to, aby mohli bez náhrady odoberať peniaze
predložené pri platbách v hotovosti, ktoré sú podozrivé z falšovania.
Tendencie vývoja
Počet falšovaných bankoviek a mincí sa drží na
pomerne ustálenej úrovni. Pre zabránenie nárastu počtu prípadov falšovania sú prijímané rôzne
preventívne opatrenia. Napríklad vznikol systém
na potláčanie falšovania bankoviek (Counterfeit
Deterrence System – CDS), ktorý bol vyvinutý na
podnet guvernérov centrálnych bánk G10. Tento
systém znemožňuje snímanie a reprodukciu vyobrazení bankoviek v rámci rôznych digitálnych
obrazových techník či softvérov. Viacerí výrobcovia softvéru pristúpili k dobrovoľnému zavedeniu
systému CDS.
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CENY BÝVANIA
SA ĎALEJ ŠPLHAJÚ
K HISTORICKÉMU MAXIMU
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Ceny bývania naďalej rastú, dynamika
tohto rastu sa spomaľuje. To je
základná charakteristika realitného
trhu na začiatku tohto roka.

C

eny bývania v prvom štvrťroku tohto roka
opäť rástli. Priemerná cena bývania vzrástla
v prvom štvrťroku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 31 eur/m2 na 1 494 eur/
m 2. Znamená to rast oproti predchádzajúcemu
štvrťroku o 2,1 % a na medziročnej báze o 7 %.
Medziročné tempo rastu cien sa však spomalilo z úrovne 7,6 %. K spomaleniu rastu prispelo najmä zmiernenie rastu cien nehnuteľností
v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Košickom
kraji ceny nehnuteľností dokonca klesali.
Ceny nehnuteľností teda ďalej rastú k historickému maximu, ktoré na trhu bolo pred viac ako
desaťročím. „V roku 2008 dosiahla priemerná
cena bývania svoj vrchol, pričom v súčasnosti sa
nachádza približne 4 % pod ním. Na druhej strane, priemerná cena bytov už svoj predkrízový vrchol prekonala o 13 %. Je však potrebné zdôrazniť
rázny nárast disponibilného príjmu v porovnaní s
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rokom 2008,“ hovorí Katarína Muchová, analytička
Slovenskej sporiteľne.
Na sprievodné okolnosti rastu cien nehnuteľností upozorňuje aj Národná banka Slovenska (NBS).
„Aktuálny vývoj priemernej ceny bývania v rámci
celého Slovenska je v rastovej fáze, ale podľa kompozitného indexu je v relatívnom súlade s vývojom
výkonnosti ekonomiky a príjmovej situácie domácností. Objavujú sa však signály, že v niektorých
krajoch sa výška úverových prostriedkov, potrebných na obstaranie bývania, dostáva na hranicu
celkových finančných možností domácností,“ hovorí NBS.
„Rast cien nehnuteľností súvisí s vysokým dopytom po bývaní, je dôsledkom rastu príjmov obyvateľstva, ako aj stále dobrou dostupnosťou úverov.
Nárast cien v Nitrianskom kraji súvisí aj s príchodom novej automobilky do regiónu. Ekonomická
situácia na Slovensku zostáva aj naďalej priaznivá,
Júl/August 2019
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pričom vývoj na trhu práce prispieva k zvyšovaniu
disponibilných príjmov domácností. Menová politika ECB je stále celkovo akomodatívna, aj keď postupne sa začne opatrne posúvať smerom k normálu, a rast úverovania bude ovplyvnený opatreniami
NBS. Celkovo tento rok môžeme očakávať pokračovanie rastu cien bývania, ale miernejším tempom,“
hovorí Muchová.
Priemerná cena bytov sa v 1. štvrťroku 2019 zvýšila o 35 eur/m 2 na 1 822 eur/m 2. Rástli aj ceny
domov. „Na začiatku roku 2019 vzrástla priemerná cena domov o 24 eur/m2 na 1 195 eur/m2, pri
rastúcej priemernej cene štandardných rodinných
domov, kým priemerná cena priestranných rodinných víl poklesla. Oproti predchádzajúcemu
štvrťroku vzrástla priemerná cena rodinných domov o 2,1 % a na medziročnej báze dosiahla rast
o 5,1 %,“ uvádza NBS.
Mnoho Slovákov považuje nehnuteľnosti za výbornú investičnú príležitosť, no nie sú zaručeným
receptom na investičný úspech. „Z dlhodobého
hľadiska ceny nehnuteľností rastú, no treba zdôrazniť, že zhodnotenie nehnuteľností pochádzalo väčšinou z čias, keď úrokové sadzby klesali, čo
viedlo k výraznému rastu ich cien. Ide o prirodzenú

vec. Nehnuteľnosť nič nevyrába, jej cena môže teda
rásť len v dôsledku schopnosti ľudí nadobúdať ju.
Na druhej strane je dobré pripomenúť si, že ceny
nehnuteľností môžu v niektorých obdobiach alebo
regiónoch výrazne klesať. Napríklad od polovice
roka 2008 do polovice roka 2014 klesli ceny nehnuteľností na Slovensku o viac než 20 %,“ hovorí Maroš Ďurík, generálny riaditeľ Across Private
Investments.
Zároveň mnoho ľudí považuje investíciu do nehnuteľností za relatívne lacnú z pohľadu poplatkov za investovanie, to však je do určitej miery
mýtus. „S investovaním do nehnuteľností je spojených viacero nákladov a poplatkov, ktoré sú výrazne vyššie ako napríklad poplatky pri investovaní do akcií. Sú to jednorazové poplatky v podobe
provízie realitnému maklérovi, ktoré sú 2 až 3 %
z ceny nehnuteľnosti, poplatky katastru nehnuteľností a notárovi,“ upozorňuje Ďurík. „Medzi
pravidelné poplatky treba počítať aj daň z nehnuteľností, poistenie a poplatky spojené s údržbou
alebo opravami nehnuteľnosti. Je dobré myslieť
aj na mimoriadne náklady väčšieho rozsahu, ktoré
sa pri akejkoľvek nehnuteľnosti skôr alebo neskôr
objavia. Ak nehnuteľnosť prenajímate, počítajte aj
s daňami,“ dopĺňa.

Priemerné ceny bývania v krajoch SR v 1. štvrťroku 2019 (eur/m2)
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ŠTÁT SI OD OBČANOV
PRESTANE PÝTAŤ
ĎALŠIE DOKUMENTY
V PAPIEROVEJ FORME
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Slovensko sa už od 1. septembra minulého
roka konkrétnym spôsobom obmedzuje
v byrokracii tým, že určité potvrdenia sa
dajú získať elektronicky. Zoznam týchto
dokumentov sa postupne rozšíri. Občania
budú jednoducho úradníkom nosiť menej
dokumentov vo fyzickej papierovej podobe.
„Cieľom predkladaného návrhu je v súlade s princípom ‚jedenkrát a dosť‘ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb
a právnických osôb prostredníctvom takzvanej
druhej vlny znižovania administratívnej záťaže
fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch
verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické
osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe,“ uvádza dôvodová správa
k návrhu zákona, ktorým upravuje takzvaný balíček proti byrokracii.
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Táto novela je takzvanou druhou vlnou znižovania administratívnej záťaže. V rámci prvej vlny
z minulého roka sa zrušila povinnosť predkladať
v listinnej podobe výpis z obchodného registra,
živnostenského registra, katastra nehnuteľností
a registra trestov.
V druhej vlne zanikne povinnosť predkladať v listinnej podobe potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom
poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o návšteve školy a výpisy
z registra mimovládnych neziskových organizácií.
Júl/August 2019

Celkovo ide o 11 rôznych dokumentov. V roku 2017
štát vydal celkovo 1 913 382 týchto potvrdení na
rovnakom počte strán s rozmerom A4.

ak raz občan poskytne štátnemu úradu nejaký údaj,
ďalšie štátne úrady nesmú tento údaj znovu žiadať
od občana.

Elektronické potvrdenia o návšteve školy by sa
mali vydávať už od 1. septembra 2019. Rovnako od
septembra budú elektronicky fungovať aj výpisy
z registra nadácií, registra občianskych združení,
registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií, registra organizácií s medzinárodným prvkom. Od 1. januára 2020 prestanú občania
na úrady nosiť výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií.

V rámci prvej vlny štát od 1. septembra vydal elektronicky 140-tisíc výpisov z obchodného a živnostenského registra, 67-tisíc výpisov z listu vlastníctva a viac ako dvetisíc výpisov z registra trestov.
Informoval o tom na medzinárodnej konferencii
Jarná ITAPA Richard Raši, podpredseda vlády SR
pre investície a informatizáciu.

Od decembra 2019 zmiznú papierové potvrdenia
o nedoplatkoch na daniach, nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.
Dôvodová správa k vládnemu návrhu novely predpokladá, že každoročne sa ušetria náklady na prácu
zamestnancov verejnej správy vo výške 2 674 750
eur. Tento údaj započítava aj náklady na prácu spojené s novou povinnosťou vyhľadať si potvrdenia
a výpisy za občana či podnikateľa. Do roku 2020 by
mala kombinácia prvej a druhej vlny priniesť úspory okolo 30 miliónov eur.

Richard Raši avizuje aj tretiu vlnu znižovania byrokracie. V tejto fáze by sa mali zrušiť papierové
potvrdenia z matrík. Štátne úrady si tak budú automaticky medzi sebou vymieňať rodné listy, sobášne
listy a úmrtné listy.

Do roku 2020 by mala
kombinácia prvej a druhej vlny
znižovania administratívnej
záťaže priniesť úspory okolo
30 miliónov eur.

Práca s informačnými dokumentmi je v duchu pravidla ‚jedenkrát a dosť‘. Tento prístup znamená, že
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AUTÁ MÔŽE BYŤ
VÝHODNEJŠIE PRENAJAŤ.
POMÔCŤ MÔŽE OPERATÍVNY
LÍZING
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Ciest k novému autu je viacero. Môžete si
ho kúpiť do osobného vlastníctva na úver,
alebo v hotovosti. Vtedy sa auto stane
vaším a reálne máte na pleciach všetky
starosti aj pokles jeho hodnoty. Ďalšou
možnosťou je lízing, kde auto využívate,
ale do úplného splatenia ho nevlastníte.
A čoraz obľúbenejšou formou medzi
firmami aj občanmi je operatívny lízing. Pri
ňom auto nevlastníte, nestaráte sa o jeho
servis, ale tešíte sa z jeho benefitov.
O čom je operatívny lízing?
V princípe sú dve možnosti operatívneho lízingu. Tou prvou je, že si
nájdete spoločnosť, ktorá operatívny
lízing prevádzkuje, vyberiete si z portfólia jej automobilov a začnete platiť
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mesačný prenájom za jeho používanie.
Je to podobné, ako keď si prenajímate
byt. Tak isto sa o servis, pojazdnosť
vozidla aj jeho technický stav stará
majiteľ a klient len jazdí. Až dovtedy,
kým sa vám nezapáči iné auto.

Ďalšou možnosťou je využiť finančný dom, ktorý umožňuje využiť
operatívny lízing na auto, ktoré si
klient vyberá.
„ČSOB Leasing ponúka svojim zákazníkom okrem finančného lízingu a účelového úveru aj možnosť
prenájmu vozidla formou operatívneho lízingu. Takýto spôsob obstarania sa stáva predovšetkým medzi
podnikateľmi veľmi obľúbeným.
Odbremeníme ich predovšetkým od
administratívy spojenej s obstaraním
a prevádzkou vozového parku. Keďže
ide o prenájom na vopred stanovený
čas a počet ročne najazdených kilometrov, zákazník má k dispozícii
vždy nové a bezpečné vozidlá,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB.
V súčasnosti sa najviac cez operatívny lízing financujú automobily,
no nie je to jediná vec, ktorú podporuje operatívny lízing. Je možné
takto financovať napríklad aj stroje,
Júl/August 2019
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celý vozový park, počítače a kancelársku techniku, mobilné telefóny
a podobne. Zmluva o operatívnom
lízingu nie je osobitne upravená
ako typ zmluvy, uzatvára sa podľa
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Operatívny
lízing tak môžete uzatvoriť prakticky
na akýkoľvek predmet, ktorý nepotrebujete vlastniť, iba využívať.
Tento lízing v podstate predstavuje klasický nájomný vzťah dohodnutý medzi lízingovým prenajímateľom a nájomcom. Lízing sa uzatvára
na relatívne krátke obdobie prenájmu, ktoré môže byť aj podstatne
kratšie ako je doba životnosti a doba
odpisovania predmetu podľa platnej
legislatívy. Obdobie prenájmu býva
dohodnuté podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadneho obdobia
lízingu zostáva predmet lízingu ďalej
vo vlastníctve prenajímateľa, alebo
môže na základe vzájomnej dohody
dôjsť k odpredaju.
Ak na osobné účely
Operatívny lízing sa oplatí pre podnikateľské subjekty, ktoré si takýto

výdavok prirodzene môžu dať aj do
nákladov, ale čoraz viac ľudí začína využívať operatívny lízing aj na
súkromné účely. A to najčastejšie
v oblasti automobilov. „Auto je pre
tridsiatnikov stále dôležité, dá sa povedať, že pre niektorých je dokonca
statusovou záležitosťou. Rastie však
skupina tých, ktorí auto vnímajú len
ako pracovný nástroj alebo dopravný prostriedok. Chcú s ním mať čo
najmenšie starosti... Operatívny lízing dnes tvorí až osem z desiatich
lízingových zmlúv u nefiremných
klientov,“ hovorí Zuzana Ďuďáková
z UniCredit Bank. Vďaka tomu tak
odpadávajú starosti s autom, ktoré sa
prenášajú na vlastníka, a tak si môžete pravidelne užívať nové auto. Je to
zaujímavé najmä pre ľudí, ktorí chcú
zmeniť po pár rokoch auto a nechcú
sa zaujímať o nutnosť jeho predaja
a podobne.
Ako vozidlo financujete
Pr i op eratívnom lízing u je dôležité správne si nastaviť financovanie. Tak , ako a j pr i klasickom lízingu, vozidlo spláca klient

Operatívny lízing
sa oplatí pre
podnikateľské subjekty,
ktoré si takýto výdavok
prirodzene môžu dať aj
do nákladov.

v rovnomerných splátkach. Tu však
už mesačná splátka obsahuje prenájom vozidla, poistenie a cestnú
daň. O následnej kúpe vozidla sa
môže klient rozhodnúť pred podpisom zmluvy alebo na konci obdobia
trvania zmluvy. Poistenie v prípade
operatívneho lízingu zahŕňa povinné zmluvné poistenie a havarijné
poistenie, s možnosťou poistenia finančnej straty. Výhodou je, že majiteľ auta v prípade poistnej udalosti
vykoná opravu v zmluvnom servise
a lízingová firma zaplatí plnú sumu
opravy. V prípade totálnej havárie
sa zmluva o operatívnom lízingu
ukončí a uzavrie sa nová zmluva na
nové vozidlo.
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MOBIL ZAČÍNA
OVLÁDAŤ BANKY
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Banky budú vo vrecku, budú efektívnejšie
fungovať a budú čeliť ostrejšej
konkurencii. To všetko čaká finančné
inštitúcie v najbližšom čase.

T

e chnoló g ie bank ám p omôž u
a u to m at i z ovať p ro ce s y, z n í žiť množstvo manuálnych chýb
a uvoľniť zdroje. Spoločnosť Boston
Consulting Group očakáva, že banky
sa budú čoraz viac spoliehať na sofistikované modelovanie a manažéri
bánk tak budú mať viac informácií,
ktoré im pomôžu chrániť záujmy
banky.Moderná banka je v mobile.
Technológie menia spôsob, akým
klienti využívajú bankové služby.
Bankové aplikácie strážia výdavky
a pomáhajú klientom sporiť. Z internetového bankovníctva sa stáva
prežitok.
Moder ná banka je v mobile.
Technológie menia spôsob, akým
klienti využívajú bankové služby.
Bankové aplikácie strážia výdavky
a pomáhajú klientom sporiť. Z internetového bankovníctva sa stáva
prežitok.
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„Mobilná aplikácia pre ovládanie
osobných financií je dnes štandardom, banky sa zameriavajú na ich
rozvoj. Dôvod je jednoduchý: kto
vyskúša mobilné bankovníctvo, ten
zvyčajne do internetového bankovníctva chodí len niekoľkokrát do
roka. Mobilné bankovníctvo má asi
desaťkrát vyšší priemerný počet prístupov než internetové bankovníctvo,“ upozorňuje mBank.
Do mobilu sa bude postupne
presúvať čoraz viac operácií. Práve
mobilné aplikácie budú čoraz viac
rozhodovať o úspechu a neúspechu
bánk. „Jednoduché úkony, ako zmena telefónneho čísla, zablokovanie
karty až po zložitejšie procesy, ako sú
zakladanie účtu, sporenie a podobne,
to všetko by malo byť bežným štandardom v rámci mobile bankingu.
V zahraničí už dnes bankuje väčšina
klientov prostredníctvom mobilných

aplikácií a je len otázka času, kedy sa
tak stane aj u nás,“ hovorí 365.bank.
Elektronické platby
Mobilné aplikácie budú hrať čoraz
väčšiu úlohu. Aj klienti na Slovensku
si totiž môžu združovať viacero účtov z rôznych bánk do jednej aplikácie. V praxi to znamená, že pomocou
mobilného bankovníctva jednej banky môže klient ovládať svoje účty
v iných bankách a vykonávať platby.
Banky jednoducho strácajú monopol
na účty svojich klientov. Umožňuje
to európska smernica PSD2, ktorá
začiatkom minulého roka zmodernizovala elektronické platby. Slovensko
malo pomalší štart, preto sa tieto
služby u nás iba rozbiehajú.
Svoje rozhrania otvorili už v minulom roku viaceré banky, konkrétnu službu predstavila na jar tohto
roku ČSOB banka. Zatiaľ do bankovej
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aplikácie umožňuje pripojenie účtov
z Tatra banky.
Podobný systém predstavila
aj Erste Group, do ktorej patrí aj
Slovenská sporiteľňa (SLSP). „Erste
Group Bank sa rozhodla poskytnúť jednotný prístup k aplikačným
programovacím rozhraniam (API)
svojich dcérskych bánk v strednej
a východnej Európe. Ponuka začína s API, ktoré riešia služby a úlohy stanovené smernicou o platobných službách PSD2,“ hovorí SLSP.
„Centrálnou prístupovou platformou k API skupiny Erste je Erste
Developer Portal. Ten tretím stranám
poskytuje dokumentáciu, prístup
k API a možnosť testovania cez takzvaný ,sandbox’. Od polovice mája
2019 sa na portáli zaregistrovalo už
viac ako 120 organizácií a na základe
dát a služieb, ktoré platforma ponúka, vzniklo 25 API riešení,“ dopĺňa.
Smernica PSD2 vyžaduje aj zvýšenie ochrany platieb. Jednou z najvýraznejších zmien je dvojfaktorová
autentifikácia. Klienti sa teda overujú v dvoch od seba nezávislých krokoch. Okrem toho sa zvýšila ochrana
klientov pri zneužití platobnej karty,
či rôznych sťažnostiach.

Mobilné platby
Mobil zároveň začína v y tláčať do zabudnutia platobné karty.
Slovenské banky už dlhší čas ponúkajú systémy, ktoré umožňujú platby
mobilom. Vo februári 2018 sa navyše na slovenský trh dostala služba
Google Pay a odhalila, že mobilné
platby majú na Slovensku veľký potenciál. „Používatelia Google Pay urobia v priemere dvakrát viac platieb
ako tí, ktorí platia priamo platobnou
kartou,“ upozorňuje SLSP.
„Rozdiely vo využívaní Google
Pay a platobných kariet sú aj v sumách, ktoré aplikáciou ľudia platia.
Pri vyšších sumách používajú Google
Pay porovnateľne s platobnými kartami. Pri nižších platbách však aplikácia výrazne vedie. Znamená to, že
mobilom platíme aj také drobnosti,
na ktoré sme doteraz nevyberali platobnú kartu z peňaženky, ale radšej
zaplatili mincami,“ vysvetľuje Milan
Bednár, vedúci oddelenia denného
bankovníctva Slovenskej sporiteľne.
Práve digitálni giganti, ako Google,
Apple, Amazon či Samsung tlačia
banky do toho, aby menili formy
svojho podnikania.
Používanie mobilných platieb sa
osvedčilo Slovákom aj v zahraničí,

Objem bezkontaktných
platieb mobilom do
roku 2022 presiahne až
bilión dolárov. V roku
2010 ľudia globálne
takto zaplatili 52,9
miliardy dolárov.

„Čoraz častejšie si Slováci zvykli používať bezkontaktné platby svojím mobilným telefónom, najmä prostredníctvom služby Google Pay. Môžu tak
platiť jednoducho, pohodlne a bezpečne na všetkých bezkontaktných
platobných termináloch aj bez toho,
aby mali pri sebe peňaženku či platobnú kartu,“ hovorí VÚB banka.
Spoločnosť 451 Research odhaduje, že objem bezkontaktných platieb
mobilom do roku 2022 presiahne
až bilión dolárov. V roku 2010 ľudia
globálne takto zaplatili 52,9 miliardy
dolárov.
Niektoré slovenské banky navyše od 26. júna spustili službu Apple
Pay. V prvej vlne môžu zariadeniami
od spoločnosti Apple platiť klienti
Slovenskej sporiteľne, mBank, J&T
Banky a Tatra banky. Začiatkom júla
spustila Apple Pay Poštová banka
a 365.bank.
Aj mobilné platby zvyšujú bezpečnosť klientov. Je štandardom, že
mobil pri platbe u obchodníkov „nezdieľa“ s nikým číslo platobnej karty. Napríklad Google Pay namiesto
toho vytvára pre každú platbu virtuálne číslo účtu a zároveň bezpečnostný kód, ktorým bezpečne spojí
transakciu s konkrétnym bankovým
účtom.
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DLHODOBÉ INVESTIČNÉ
SPORENIE JE MŔTVE,
A TAK TO AJ ZOSTANE
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Popri druhom a treťom dôchodkovom pilieri
na Slovensku formálne existuje takzvané
dlhodobé investičné sporenie. Produkt, o ktorý
nie je záujem, chcela vláda nakopnúť novelou
zákona, z toho však nebude nič.

Z

výšiť záujem o toto sporenie mala
zmena, ktorá by zamestnávateľom
umožnila prispieť na dlhodobé investičné sporenie svojich zamestnancov
a získať tým daňové zvýhodnenie.
Tento systém funguje pri treťom
pilieri.
Podpora zmetená zo stola
Novela zákona o cenných papieroch,
ktorá to mala umožniť, síce je v pláne
legislatívnych úloh vlády na september tohto roku, no vláda sa rozhodla,
že novelu nepredloží a túto úlohu zo
zoznamu vyškrtla.
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Obchodníci s cennými papiermi považujú toto rozhodnutie za chybu.
„Asociácia obchodníkov s cennými
papiermi (AOCP) apeluje na vládu
a Ministerstvo financií SR (MF SR),
aby v záujme občanov SR a vytvárania predpokladov pre čo možno
najvyššiu výšku ich budúcich dôchodkov pokračovali v pôvodnom
zámere podpory dlhodobého investičného sporenia,“ upozorňuje AOCP.
„Väčšia konkurencia by znamenala
nižšie poplatky a lepšie poskytované služby,“ povedal riaditeľ AOCP
Róbert Kopál.

Rezort financií sa skutočne nechystá novelu pripraviť. „MF SR nepovažuje rozšírenie daňových úľav
pre dlhodobé investičné sporenie
za efektívne riešenie. Tento druh
sporenia by využívala iba veľmi
úzka skupina finančne dobre zabezpečených ľudí, ktorí sú schopní a
ochotní investovať do tohto druhu
aktív. Dlhodobé investičné sporenie

Ministerstvo financií
nepovažuje rozšírenie
daňových úľav pre
dlhodobé investičné
sporenie za efektívne
riešenie.
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podporiť. V návrhu na zrušenie legislatívnej úlohy sa píše, že počet
obchodníkov s cennými papiermi
je „malý“ a vplyv tohto opatrenia
je tak diskutabilný. S tým nesúhlasí Národná banka Slovenska (NBS).
Podľa jej údajov môžu tento druh
sporenia posky tovať tisíce subjektov. „Celkový počet finančných
inštitúcií pôsobiacich na území
Slovenskej republiky oprávnených
potenciálne poskytovať tento druh
finančnej služby je celkovo až 2 555,
z toho 35 domácich finančných inštitúcií a 10 zahraničných inštitúcií
pôsobiacich na území Slovenskej
republiky prostredníctvom pobočiek,“ uviedla NBS. „MF SR vychádza
z nesprávnej argumentácie, že na
území Slovenskej republiky pôsobí
malý počet obchodníkov s cennými
papiermi s ich zanedbateľným vplyvom, navyše, ak ich počet porovnáme s počtom doplnkových dôchodkových spoločností,“ hovorí NBS.
navyše nemusí prispieť k zvýšeniu
dôchodkov v budúcnosti, pretože
nie je nastavený regulačný mechanizmus pre ich vyplácanie. Zvýšiť
nasporené zdroje v starobe je možné aj bez negatívneho rozpočtového
vplyvu, napríklad zmenou regulácie
investičného portfólia sporiteľov
v doplnkovom dôchodkovom sporení,“ hovorí MF SR.
AOCP nesúhlasí s tvrdením, že dlhodobé investičné sporenie je len pre
bohatých. „Keďže pri dlhodobom
investičnom sporení je limit výšky
ročného vkladu stanovený na sumu
maximálne 3 000 eur, je takéto sporenie určené nie pre bohatú klientelu, ale pre bežných občanov,“ hovorí
AOCP. Prichádzať s návrhmi, ktoré
znamenajú vyššie budúce dôchodky,

je zvlášť potrebné najmä po prijatí
ústavného zákona, ktorý zastropoval
vek odchodu do dôchodku,“ dopĺňa
AOCP.
Dlhodobé investičné sporenie totiž
využíva prinajlepšom veľmi málo
ľudí, AOCP tvrdí, že dokonca nikto.
Podľa Národnej banky Slovenska
(NBS) je ťažké povedať, koľko klientov službu využíva. „Vieme sa stotožniť s pravdepodobným záverom,
že dobrovoľné investičné sporenie
v súčasnosti nie je využívané masovo, no využívané určite je,“ hovorí
NBS.
Slabé dôvody?
Ministerstvo financií má hneď niekoľko dôvodov, prečo dlhodobé investičné sporenie nemá v úmysle

MF SR za problém považu je a j
i nv e s t i č ný h o r i z o n t s p o re n i a .
„Dobrovoľné investičné sporenie
vzhľadom na svoj kratší horizont,
minimálne 15 rokov, nemusí prispieť
k zvýšeniu dôchodkov v budúcnosti,“
hovorí rezort. NBS opäť nesúhlasí a
upozorňuje, že pôvodný zámer počíta s tým, že klienti si budú sporiť až
do dôchodku.
Ministerstvo tiež hovorí, že podpora by zbytočne „duplikovala verejnú
podporu v dôchodkových doplnkových sporiteľniach a náklady sporiteľov na súvisiacich poplatkoch“. NBS
sa však stotožňuje s obchodníkmi
s cennými papiermi a hovorí o tom,
že zvýšenie konkurencie naopak povedie k zníženiu poplatkov.
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NAHRÁVANIE HOVOROV?
VÝSLOVNÝ SÚHLAS JE
POTREBNÝ VŽDY
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Uskutočňovanie hlasových záznamov
z telefonických rozhovorov je v súčasnosti
oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
Nahrávanie je jednoduché a rýchle, no to
nič nemení na tom, že zákon neumožňuje
nahrávanie za každých okolností.
Vytváranie záznamu má občianskoprávnu
a aj trestnoprávnu rovinu. Do hry navyše
vstupuje aj ochrana osobných údajov.
Vždy potrebný súhlas
Nahrávanie telefonátov môže byť užitočné pre lepšie poskytovanie služieb klientov, no aj ten najlepší
úmysel je v tomto prípade málo. Pokiaľ vyhotovujete záznamy telefonických hovorov s vašimi klientmi,
obchodnými partnermi či akýmikoľvek inými subjektmi, je potrebné vopred získať súhlas s ich nahrávaním. V opačnom prípade dochádza k porušovaniu
práva na ochranu osobnosti.
Podľa Občianskeho zákonníka sa totiž zvukové
záznamy týkajúce fyzickej osoby smú vyhotovovať
výlučne s jej súhlasom. Porušenie práv v tomto
prípade môže viesť až k tomu, že nahrávaná osoba bude mať nárok na náhradu nemajetkovej ujmy.
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Tá vzniká narušením jej dôstojnosti alebo vážnosti
v spoločnosti.
Zvukový záznam ako dôkaz
Mnohé záznamy telefonických hovorov v súčasnosti vznikajú so zámerom použiť ich neskôr ako
dôkaz. Aj v tomto prípade však môže vznikať problém. Pokiaľ si totiž od osoby, s ktorou telefonát
uskutočňujete, nevyžiadate jej súhlas, takýto dôkaz nemusí byť v prípadnom trestnoprávnom konaní alebo v civilnom procese použiteľný.
V takomto prípade totiž proti sebe stoja dve
rôzne práva. Jedným z nich je záujem o preukázanie svojich nárokov prostredníctvom záznamu
Júl/August 2019

telefonátu ako dôkazu. Na druhej strane však je
právo na ochranu osobnosti.
Použitie takto získaného dôkazu je teda možné
len v prípade, že záujem na použití dôkazu pre preukázanie práv jedného subjektu prevýši nad právom
na ochranu osobnosti. To v prípadnom súdnom konaní preukazuje takzvaný test proporcionality.

Udelenie súhlasu
s monitorovaním hovoru sa
nedá odvodiť len z toho, že
monitorovaný subjekt neukončí
telefonát po zaznení notifikácie.

Zvukový záznam a GDPR
V praxi sú telefonické hovory často využívané pre
uzatvorenie objednávky. Hovory sa teda nahrávajú pre preukázanie vzniku zmluvného vzťahu.
Nepostačuje len poskytnutie informácie, že hovor
je monitorovaný. GDPR aj v takomto prípade požaduje poskytnutie informácií o spracúvaní osobných
údajov.
V prípade, ak by aj zmluvný vzťah už existoval,
neznamená to, že monitorovanie hovoru je možné
automaticky, aj bez súhlasu. V takomto prípade totiž nie je vopred zrejmé, či monitorovanie hovoru
je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy. Aj v tomto
prípade sa teda vyžaduje súhlas s monitorovaním
hovoru.
Pri monitorovaní hovorov sa nedá použiť ani
takzvaný oprávnený záujem prevádzkovateľa,

ktorý by umožnil nahrávanie aj bez súhlasu.
Oprávnený záujem totiž neprevyšuje nad ochranou práv monitorovaného subjektu. Nemôžeme
zabudnúť ani na skutočnosť, že záznam telefonátu môže obsahovať osobné údaje nad nevyhnutný
rámec, prípadne môžu byť v rámci hovoru spomenuté aj osobné údaje tretích subjektov. To môže
spôsobiť ďalšie ťažkosti so spracúvaním zvukového
záznamu.
Udelenie súhlasu s monitorovaním hovoru sa
nedá odvodiť len z toho, že monitorovaný subjekt
neukončí telefonát po zaznení notifikácie. Nie je
možné predpokladať udelenie súhlasu len preto, že
nahrávaná osoba neprejavila nesúhlas so spracúvaním osobných údajov.
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FIRMY SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ
ÚDAJE AJ NA WEBOCH,
NEMALI BY ZABÚDAŤ NA GDPR
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Pôsobnosť nariadenia GDPR je rozsiahla
a mnoho podnikateľov zabúda na to, že
osobné údaje získavajú aj prostredníctvom
svojej webovej stránky. A to napríklad
prostredníctvom kontaktného formulára,
newsletteru či cookies. V prípade
prevádzky e-shopu je spracovanie
osobných údajov ešte rozsiahlejšie.

Kontaktný formulár
Mnohí podnikatelia majú na svojej webovej stránke
kontaktný formulár a ochranou osobných údajov
sa príliš nezaoberajú. Prostredníctvom formulára
však dochádza k získavaniu a ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov. Aj v tomto prípade treba brať
GDPR do úvahy. Podnikatelia teda musia dobre
zvažovať, aký rozsah údajov získavajú. Malo by ísť
výlučne iba o osobné údaje potrebné na kontaktovanie dotknutej osoby.
Následne by firmy mali vymedziť relevantný právny základ. Do úvahy prichádza súhlas so
spracúvaním osobných údajov. Ten je však ľahko odvolateľný a zároveň vyžaduje označovanie
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zaškrtávacieho políčka. Spracovávať osobné údaje
je tak vhodnejšie na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa. Pokiaľ firma nastaví tento právny základ, nemala by zabudnúť na primeraný test
proporcionality, ktorý je dôležité urobiť. V každom
prípade je však potrebné poskytnúť informácie
o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 nariadenia GDPR.
Newsletter
Požiadavky GDPR je potrebné dodržať, aj pokiaľ chce spoločnosť svojim klientom zasielať
informácie o prebiehajúcich zľavách či o nových produktoch a službách. Táto činnosť sa dá
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prostredníctvom webovej stránky uskutočniť len
na základe výslovne udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Neoddeliteľnou súčasťou políčka pre zadanie
e-mailovej adresy by tak mal byť aj checkbox pre
udelenie súhlasu spolu s odkazom, kde na webovej
stránke môže dotknutá osoba nájsť ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov. Pre správne
nastavenie newslettera má význam napríklad aj
skutočnosť, či spoločnosť bude realizovať e-mailing
prostredníctvom externého dodávateľa.
Voľné pracovné pozície na webe
Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti
dochádza často aj k ponuke voľných pracovných
miest. Na webovej stránke môžu mať firmy umiestnený samostatný formulár, prostredníctvom ktorého je možné prejaviť záujem o voľné pracovné pozície. Pod takýmto formulárom by mal byť checkbox
na udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Uchádzačovi o zamestnanie či inú spoluprácu
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je opäť potrebné poskytnúť informácie o tom, ako
budú jeho osobné údaje ďalej spracúvané.
Cookies
Správne nastavenie cookies je pravdepodobne najproblematickejšou časťou webovej stránky. Využívanie cookies totiž za každých okolností neznamená, že dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Pri zosúlaďovaní
cookies s GDPR je nevyhnutné uskutočniť konzultáciu
so správcom webovej stránky. Ak prostredníctvom
cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov,
neznamená to, že firmy nemajú povinnosti. Tie však
už nestanovuje GDPR, ale zákon o elektronických komunikáciách, ktorý vyžaduje, aby ste návštevníka webovej stránky informovali, že do jeho zariadenia budú
ukladané cookies, ako aj o možnostiach ich vypnutia.
Na webovej stránke by teda mala existovať samostatná
podstránka venovaná ochrane osobných údajov. Sem
umiestnite najmä dokumenty s informáciami o spracúvaní osobných údajov, prípadne ďalšie informácie
o fungovaní ochrany osobných údajov.
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EKONOMIKA · Nelegálnych cigariet je na Slovensku čoraz viac

NELEGÁLNYCH
CIGARIET
JE NA SLOVENSKU
ČORAZ VIAC
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Finančná správa SR zaznamenala
v poslednom období úspech pri odhaľovaní
prípadov daňovej trestnej činnosti.
Podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH)
a spotrebných daniach sa týkali nelegálnej
výroby a predaja tabakových výrobkov.
Štatistiky upozorňujú, že až každá štrnásta
cigareta na Slovensku je nelegálna.

Slovensko zhabalo 30 miliónov
nelegálnych cigariet
Nelegálnych cigariet sa na Slovensku objavuje viac. „Kým v roku 2014 to bolo len 1 % z celkového počtu cigariet, v tom minulom sa podiel
vyšplhal na 6 %,“ upozorňuje Finančná správa SR.
Takýto nárast preukazuje istú mieru tolerancie
slovenskej spoločnosti voči nelegálnemu obchodu. Nelegálna výroba tabakových výrobkov škodí
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nielen ekonomike a ekonomickým záujmom štátu,
ale v mnohých prípadoch sú finančné prostriedky
získané z takejto činnosti určené na financovanie
ďalšej protiprávnej činnosti.
Slovensko od začiatku roka zastavilo v ceste na
európsky trh milióny nelegálnych cigariet. „Máme
za sebou viaceré úspešné zásahy voči nelegálnej
výrobe cigariet. Len tento rok sme zabránili, aby
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Prochocký, generálny riaditeľ sekcie colnej finančnej správy.

V celej Európskej únii
predstavuje len únik na
daniach spojený s nelegálnymi
cigaretami približne 10 miliárd
eur ročne.

sa na európsky trh dostalo takmer 30 miliónov
nelegálne vyrobených cigariet, 30 ton tabaku či
tisícky cigár. Navyše sme spravili razie aj v dvoch
výrobniach a zhabali kompletné linky na výrobu
cigariet. Páchateľom sme tak zlikvidovali ich nelegálny biznis,“ povedal riaditeľ Kriminálneho úradu
Finančnej správy SR Ľudovít Makó.
V rámci obchodu s nelegálnymi cigaretami je však
Slovensko podľa Finančnej správy SR skôr len tranzitná krajina. Konečný odbyt smeruje najmä do
Veľkej Británie, Nemecka, Poľska či Českej republiky. V celej Európskej únii predstavuje len únik na
daniach približne 10 miliárd eur ročne.
Len pri zaisťovacích úkonoch v Košiciach pracovníci Finančnej správy SR začiatkom júna našli 14
miliónov nelegálne vyrobených cigariet pre trh vo
Veľkej Británii. V tomto prípade sa škoda na spotrebnej dani dostala až na výšku 1,4 milióna eur.
„Príslušníci finančnej správy z colných úradov sa
v teréne stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi pašerákov – v pneumatikách, v rámoch bicykla, pečive, džúsoch, drevených doskách, kovových
rúrach... Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam
a vhodnej modernej technike však vieme tieto
úkryty odhaliť. Zvlášť na východnej hranici je
naša práca veľmi dôležitá, chránime totiž bezpečnosť a záujmy obyvateľov celej EÚ,“ hovorí Tomáš

Trestnoprávny vplyv
V prípadoch, keď hovoríme o nelegálnych cigaretách, dochádza k páchaniu trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach
na označenie tovaru.
Tohto trestného činu sa dopúšťa najmä ten, kto
s kontrolnými označeniami slúžiacimi na daňové účely nakladá v rozpore s právnymi predpismi
v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť
sebe alebo inému neoprávnený prospech. Trestným
činom je zároveň aj manipulácia a uvedenie do obehu takého tovaru, ktorý nie je označený kontrolnými prvkami. Trestná sadzba za takéto protiprávne
konanie sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov až
do 8 rokov trestu odňatia slobody.
Výška trestnej sadzby sa určuje v závislosti od okolností spáchania trestného činu. Do úvahy sa berie
najmä rozsah škody spôsobenej protiprávnym konaním. V praxi sa však dá stretnúť s odlišným posudzovaním škody vzniknutej spáchaním tohto trestného činu. Za škodu môže byť považovaná hodnota
neoprávnene vyrobených tabakových výrobkov, za
ktorú sa porovnateľný tovar predáva. Škodou však
môže byť aj len súčet hodnoty spotrebnej dane, DPH
a prípadne cla, ktoré v dôsledku páchania trestného
činu neboli riadne odvedené. Takéto odchylné posudzovanie škody môže spôsobovať významné odchýlky v rozhodovacej praxi.

Kým v roku 2014 bol podiel
nelegálnych cigariet na
Slovensku len 1 %, v tom
minulom sa vyšplhal na 6 %.
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EKONOMIKA · Od júla štát poskytuje výhodné mladomanželské pôžičky

OD JÚLA ŠTÁT POSKYTUJE
VÝHODNÉ MLADOMANŽELSKÉ
PÔŽIČKY
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Úvery na Slovensku sú naďalej
mimoriadne dostupné, miera
zadlženosti domácností je
historicky vysoká. Napriek
tomu od júla znie na
Slovensku ozvena z čias
socializmu, od 1. júla sa vracajú
mladomanželské pôžičky.
Podmienky získania
Mladomanželské pôžičky bude môcť získať rovnaká
kategória občanov ako daňové zvýhodnenie, ktoré
nahradilo pôvodnú zvýhodnenú hypotéku pre mladých. Vek mladomanželov teda nesmie presiahnuť
35 rokov, spoločný príjem manželov nemôže byť
vyšší ako 2,6-násobok priemernej mzdy.
Treťou podmienkou je, že žiadatelia sú zosobášení najmenej dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti. Štát chce týmto opatrením pomôcť mladým
rodinám osamostatniť sa. „Cieľom návrhu zákona
je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce
rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli
dovoliť obstarať nové bývanie,“ uviedli predkladatelia novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Práve táto inštitúcia bude pôžičky poskytovať.
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K tejto podmienke v medzirezortnom pripomienkovom konaní malo výhrady napríklad
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
„Z predloženého materiálu nie je zrejmé, čo viedlo navrhovateľov k určeniu hranice do dvanástich
mesiacov od uzavretia manželstva. Zároveň tiež
nie je z materiálu zrejmé, čo by zvýšilo solventnosť
mladých ľudí po uplynutí dvanástich mesiacov od
uzavretia manželstva v takom rozsahu, že by boli
schopní si obstarať vlastné bývanie,“ uviedol rezort
práce.
Parametre pôžičky
Mladomanželská pôžička sa bude dať uplatniť na
kúpu novostavby, staršej nehnuteľnosti a aj na rekonštrukciu. Deklarovanou ambíciou tohto opatrenia je totiž aj obnova starších nehnuteľností.
„Cieľom návrhu je podpora obnovy bytového fondu
na celom Slovensku. Najmä v obciach na vidieku
existuje veľký počet starších rodinných domov,
z ktorých mnohé sú už dnes neobývané. Možnosť
rekonštrukcie takýchto starších rodinných domov
môže zatraktívniť bývanie v obciach, čo podporí i rozvoj na vidieku,“ hovorí dôvodová správa
k novele.
V prípade kúpy nehnuteľnosti bude možné
získať úver do výšky 50 000 eur. Prvých 15 000
eur sa bude úročiť sadzbou 1 %, na zvyšnú sumu
bude platiť sadzba 2 %. Pri rekonštrukcii bude
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maximálna výška úveru 30 000 eur, úver sa bude
úročiť podobne, teda 1 % na 15 000 eur a zvyšná
suma úveru sa bude úročiť sadzbou 2 %. Doba splácania úveru je pätnásť rokov.
Na splácanie úveru bude mať vplyv aj narodenie
detí. Pri narodení dieťaťa rodičom klesne výška istiny o 2 000 eur. Toto zvýhodnenie sa dá uplatniť
na tri deti.
Mladomanželská pôžička môže byť vhodnou alternatívou dofinancovania kúpy nehnuteľnosti. Úver na
bývanie totiž nepokryje celú hodnotu nehnuteľnosti.
Komerčné banky aktuálne bežne poskytujú hypotéky
do 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Túto hranicu mohlo
do júla presiahnuť 25 % úverov. Od 1. júla tohto roka
to je len pätina úverov. Navyše aj úvery, ktoré hranicu 80 % prekročia, majú strop na 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Klient, ktorý čerpá úver na bývanie, tak
musí v každom prípade nájsť iný zdroj financovania
nehnuteľnosti.
Za určitých okolností to môže byť práve

mladomanželská pôžička. Podmienky tohto úveru
sú nastavené tak, že mladomanželská pôžička je
v porovnaní s bežným spotrebným úverom poskytovaným na trhu výhodnejšia. „Spotrebný úver je
najdrahšie riešenie. Poskytnuté úvery majú priemerný úrok vyše 8 percent a splatnosť maximálne
8 rokov. Keď človek stratí prácu, je to práve „spotrebák“ s vysokou splátkou, ktorý ho môže pripraviť
o strechu nad hlavou. Ak človek nemá inú možnosť,
treba aspoň hľadať najnižší možný úrok. Na trhu sa
našťastie vyskytujú spotrebné úvery s úrokom od
2,9 percenta, no využiť ich môžete len v tom prípade, ak sú vám bankou schválené spolu s hypotékou.
Bohužiaľ, takéto lacné spotrebné úvery sú dostupné len klientom s vyššou bonitou,“ približuje situáciu Marián Búlik zo spoločnosti OVB.
Mladomanželských pôžičiek môže byť málo.
„Štátny fond rozvoja bývania, ktorý pôžičky začne
poskytovať, síce žiada doplniť rozpočet kvôli mladomanželským pôžičkám pre rok 2019 o 15 miliónov eur, zatiaľ však táto suma nebola potvrdená.
Okrem toho, dopyt môže byť oveľa vyšší – len
v apríli poskytli banky spotrebné úvery za 240 miliónov eur. Kľúčové je pripraviť si potrebné dokumenty čím skôr a podať žiadosť hneď po spustení
programu v pondelok 1. júla,“ dopĺňa.
Podmienky získania úveru:
yy Vek mladomanželov do 35 rokov.
yy Manželstvo bolo uzavreté najneskôr 1 rok pred
podaním žiadosti.
yy Spoločný príjem manželov nemôže presiahnuť
2,6-násobok priemernej mzdy.
yy Možnosť odpočítať 2 000 eur pri narodení dieťaťa, maximálne do výšky 6 000 eur.
yy Manželia musia uzavrieť manželstvo aspoň šesť
mesiacov pred podaním žiadosti.
Parametre úveru (kúpa):
yy Výška úveru do 50 000 eur.
yy Úroková sadzba 1 % do výšky 15 000 eur.
yy Úroková sadzba 2 % na zvyšnú sumu.
Parametre úveru (rekonštrukcia):
yy Výška úveru do 30 000 eur.
yy Úroková sadzba 1 % do výšky 15 000 eur.
yy Úroková sadzba 2 % na zvyšnú sumu.
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SLOVENSKÉ BANKY
BOLI ZAČIATKOM ROKA ZISKOVÉ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Slovenský bankový sektor
bol v prvom kvartáli tohto
roku ziskový, hoci zisky
medziročne klesli. Znížil
sa čistý aj prevádzkový
zisk. Objem poskytnutých
úverov však stúpol. Objem
zlyhaných úverov je však
stále relatívne nízky.
Banky naďalej ziskové
Zisk bánk sa medzi januárom a marcom znížil o
3,2 % na 164 miliónov eur. Prevádzkový zisk pred
tvorbou opravných položiek si pohoršil o viac ako
23 miliónov eur a dosiahol úroveň 223 miliónov
eur.
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poskytnutých obyvateľom sa zvýšil o 9,5 %.
Banky celkovo poskytli na úveroch takmer 58 miliárd eur, z toho viac ako 37 miliárd poskytli banky
obyvateľom. Od januára do marca stúpol objem
novoposkytnutých úverov na bývanie o viac ako
11 %, pri priemernej sadzbe 1,49 %. Klienti, ktorí
splácajú úver na bývanie s úrokovou sadzbou 1,5 %
a viac, sú pri súčasných trhových podmienkach
nadpriemer.
Klienti však čerpali menej spotrebiteľských úverov. Ich objem klesol o 8 %, ich priemerná úroková sadzba bola 8,01 %. Podiel zlyhaných úverov sa
však znížil. Banky za problémové považujú 3,08 %
úverov, v rovnakom období predchádzajúceho roka
to bolo 3,74 % úverov. Za zlyhané úvery sa považujú také záväzky, ktoré klienti nesplácajú aspoň
90 dní.

Bankám sa nedarilo najmä pri finančných operáciách, výnosy z nich klesli o 67 %, teda o 28 miliónov eur. Banky získali menej aj z úrokov, čisté
úrokové výnosy klesli medziročne o 0,4 % na 434
miliónov eur. Výnosy z poplatkov sa zvýšili medziročne o 4,5 % na 145 miliónov eur.

Dve najväčšie slovenské banky majú za sebou
ziskový kvartál. Čistý zisk Slovenskej sporiteľne
(SLSP) po zdanení medziročne narástol o 16 % zo
40,9 milióna eur na 47,4 milióna eur. Prevádzkový
zisk sa zvýšil o 3,9 % zo 69,7 milióna eur na 72,4
milióna eur. „Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 50,2 % na 49,5 %
v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov,“ informuje SLSP.

Prvý kvartál tohto roku ukázal, že rast objemu
úverov na bývanie bol naďalej dvojciferný. Objem
úverov sa celkovo zvýšil o 7,7 %, objem úverov

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 49,8 milióna eur, pomer nákladov a výnosov
vo výške 49,95 % a čistý zisk na úrovni 36 miliónov
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eur. Prevádzkový zisk medziročne klesol o 34,6 %
a čistý zisk klesol o 36,8 %. „Medziročné porovnanie zisku je značne ovplyvnené jednorazovým príjmom z obchodovania,“ uviedol Alexander Resch,
generálny riaditeľ VÚB banky.

Zisk bankového sektora
sa medzi januárom
a marcom znížil o 3,2 %
na 164 miliónov eur.

ECB sadzby nedvíha
Banky aj klienti by naďalej mali počítať s tým, že
úrokové sadzby budú nízke. Európska centrálna
banka (ECB) totiž zatiaľ úrokové sadzby nedvíha.
Stále sú teda k dispozícii relatívne lacné peniaze.
Úroková sadzba hlavných refinančných operácií,
ktorú určuje ECB, je nulová.
Depozitná sadzba pre jednodňové sterilizačné
operácie zostáva dokonca záporná, je na úrovni -0,40 %. V podstate to znamená, že komerčné
banky platia ECB za to, že si u nej odložia peniaze.
Banky tým ECB teda motivuje, aby tieto prostriedky použili inak.
„ECB predĺžila svoj odhad platnosti súčasných úrokových sadzieb. Aktuálne vidí výšku sadzieb na súčasnej úrovni až do konca prvého polroka 2020, čo
znamená rozšírenie z predchádzajúceho termínu
sadzieb bez zmeny do konca tohto roka. Napriek
tomu, že bolo toto obdobie predĺžené, časť trhu
bola prekvapená, že ECB nenaznačila možné znižovanie sadzieb v nasledujúcich štvrťrokoch,“ povedal Andrea Iannelli, investičný riaditeľ spoločnosti
Fidelity International.
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ŽIVNOSTNÍCI,

POZOR NA ZMENU VÝŠKY
SOCIÁLNYCH ODVODOV
Autor: Marek Šimo
Foto: Financial Report

Živnostníci, ktorí podali daňové priznanie
za rok 2018 v štandardnej lehote, by mali
zbystriť pozornosť. Sociálna poisťovňa k 1. júlu
opäť prepočíta výšku odvodov na základe
podaného daňového priznania. Tí živnostníci,
ktorí odvody zatiaľ neplatili, možno budú
musieť začať. Kedy vzniká povinnosť platenia
sociálnych odvodov? V akej výške budú musieť
živnostníci platiť odvody od 1. júla 2019?
Hranica príjmu pre platenie sociálnych
odvodov
Výšku sociálnych odvodov a preddavkov upravuje
zákon o sociálnom poistení. Odvíja sa od výšky
priemernej mesačnej mzdy, ktorá dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Zjednodušene povedané, živnostníkovi vznikne
povinnosť platenia sociálnych odvodov, ak v roku
2018 dosiahol príjem z podnikania, vykázaný v daňovom priznaní, vo výške aspoň 5 724 eur.
Ak živnostník odvody do Sociálnej poisťovne doteraz neplatil a túto hranicu nepresiahol, nebude
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musieť platiť odvody ani v roku 2019. Takému živnostníkovi sa bude posudzovať príjem opäť podľa
daňového priznania za rok 2019.
Príklad:
Živnostník dosiahol počas roka 2018 príjem z podnikania vo výške 15 000 eur. Ako výdavky si uplatnil preukázateľné výdavky vo výške 11 000 eur.
Základ dane daňovníka je tak vo výške 4 000 eur.
Pre vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov
však nie je dôležitý základ dane, ale výška samotného príjmu. Živnostník presiahol hranicu 5 724
eur, keďže v daňovom priznaní vykázal príjem vo
Júl/August 2019
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výške 15 000 eur. Daňové priznanie podal v štandardnej lehote do 31. marca 2019. Odvody musí
začať platiť od 1. júla 2019.
Výpočet výšky odvodov do Sociálnej
poisťovne
Postup pre výpočet konkrétnej výšky odvodov pre
živnostníka je trochu komplikovanejší. Výška odvodov už závisí priamo od základu dane v daňovom priznaní. Postup výpočtu je nasledovný:
1. Zistíme vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia, ktorý sa vypočíta ako súčet základu dane v daňovom priznaní a zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. Túto sumu
následne vydelíme koeficientom 1,486 a ešte číslom 12.
2. Výška mesačného preddavku je vo výške
33,15 % z vymeriavacieho základu.
3. V prípade, že vymeriavací základ je rovný
alebo nižší ako 477 eur, živnostník je povinný platiť minimálne mesačné preddavky vo výške 158,11
eura.
V zákone o sociálnom poistení existuje aj maximálny mesačný vymeriavací základ. Pre rok
2019 je vo výške 6 678 eur. V prípade vyššieho

vymeriavacieho základu dane bude živnostník platiť odvody z tohto základu.
Predĺženie lehoty na podanie daňového
priznania
Začiatok, prípadne zmena výšky sociálnych odvodov,
priamo závisí od dátumu, ku ktorému daňovník podáva daňové priznanie. Zákonnou lehotou je vždy dátum 31. marca, ku ktorému živnostníci platia dane za
predchádzajúci rok. Predĺženie lehoty až do 30. júna,
pri príjmoch zo zahraničia až do 30. septembra, však
má vplyv aj na platenie sociálnych odvodov. V prípade, že daňovník podá priznanie v predĺženej lehote
do 30. júna, posúva sa aj moment platenia sociálnych
odvodov až od 1. októbra. V prípade živnostníka, ktorému prvýkrát vznikne povinnosť platenia odvodov to
znamená, že ušetrí sociálne odvody za tri celé mesiace.
Posunutie lehoty môže byť výhodné aj pre živnostníka, ktorý sociálne odvody už platí, ale za minulý rok mal vysoké príjmy. Odvody sa mu kvôli vyšším príjmom zvýšia, ale v prípade predĺženej lehoty
sa tak stane o tri mesiace neskôr. Zmenenú výšku
odvodov je potrebné uhradiť do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Ak sa teda výška sociálnych odvodov zmení k 1. júlu, novú sumu je potrebné uhradiť
do 8. augusta.
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NEZDANITEĽNÉ MINIMUM SA
BUDE ZVYŠOVAŤ LEN RAZ,
PRIEMERNÁ RODINA UŠETRÍ
NECELÉ ŠTYRI EURÁ MESAČNE
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Zvýšenie nezdaniteľnej
časti základu dane by malo
mať nakoniec inú podobu
ako poslanci pôvodne
navrhovali. Nezdaniteľná
časť základu dane by sa
mala od roku 2020 zvýšiť
na 21-násobok životného
minima. Pôvodne malo
v roku 2021 prísť druhé
zvýšenie na 22,7-násobok
životného minima. Návrh
predložený do parlamentu
však už s týmto druhým
navýšením neráta.
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V roku 2019 je podiel
nezdaniteľnej časti dane
na priemernej mzde 30,3 %.
V roku 2020 by po zmenách
stúpol na 32 %.

P

oslanecký návrh neobsahuje doložku vplyvov,
vplyvy na rozpočet tak prepočítala Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Navrhované
opatrenie znamená mínus pre daňové príjmy štátu, keďže vo forme zvýšenej spotreby obyvateľov
sa štátu vráti len časť prostriedkov. „Navrhované
opatrenie by ovplyvnilo verejné financie cez pokles
výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 149 miliónov eur. V dôsledku zvýšenia disponibilného príjmu pracujúcich vzrastie ich spotreba, navrhované
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opatrenie by viedlo k nárastu vo výnose dane z pridanej hodnoty o 13 miliónov eur,“ hovorí RRZ. Štát
by tak prišiel v roku 2020 o príjmy vo výške 136
miliónov eur, teda o 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Priemerná domácnosť si polepší. „Navrhované
opatrenie by viedlo k zvýšeniu disponibilných príjmov rodín priemerne o 0,4 %. Rodiny by si polepšili v priemere o 3,80 eura mesačne,“ hovorí RRZ.
Výbor pre makroekonomické prognózy odhaduje,
že nezdaniteľná časť základu dane bude v nasledujúcich rokoch postupne narastať. V roku 2020 by
malo byť vo výške 367,85 eura mesačne, v nasledujúcom roku 376,29 eura mesačne a v roku 2022 by
táto suma mala byť 385,13 eura.
Dá sa očakávať, že zákon v parlamente bude prechádzať ešte úpravami. Mechanizmus určovania
nezdaniteľnej časti základu dane je totiž nastavený
tak, že ak základ dane presiahne úroveň 100-násobku životného minima, nezdaniteľné minimum
sa postupne znižuje až na nulu. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane však prinieslo paradox,
ktorý spôsobuje, že z hrubej mzdy 2 021 eur vychádza zamestnancovi vyšší čistý príjem ako z hrubej
mzdy 2 022 eur.

Štát by tak prišiel v roku
2020 o príjmy vo výške
136 miliónov eur,
teda o 0,1 % HDP

„Pri súčasnom nastavení by si zamestnanci mohli
v budúcom roku odpočítať zo svojho základu dane
nezdaniteľnú časť v plnej výške 367,60 eura mesačne až do výšky platu 2 021 eur. Pri vyššej hrubej
mzde by sa nezdaniteľná časť základu dane postupne znižovala až na nulu. Ak by bol prijatý poslanecký návrh, tak pri mesačnej hrubej mzde 2 021 eur
by sa nezdaniteľná časť skokovo znížila z 367,60
eura na 336,10 eura. Z toho by práve vyplývalo, že
zvýšenie mzdy len o 1 euro by paradoxne spôsobilo
zníženie čistého príjmu jednotlivcov,“ hovorí RRZ
s tým, že zamestnanec s vyššou hrubou mzdou má
čistú mzdu nižšiu o 5,30 eura.
Náv r h č i a s to č n e p r i b r z d í t i c h é z d a n e n i e .
„Opatrenie zvyšujúce úroveň NČZD by eliminovalo predpokladaný vplyv tichého zdanenia v roku
2020, pokračovanie tichého zdaňovania do budúcna by však neodstránilo,“ upozorňuje RRZ. Tiché
zdanenie je jav, keď občan platí čoraz vyššie dane,
hoci sa podmienky zdaňovania nemenia. V roku
2019 je podiel nezdaniteľnej časti dane na priemernej mzde 30,3 %. Rast miezd však spôsobuje, že tento podiel, samozrejme, klesá. Zvýšenie
nezdaniteľného minima by znamenalo, že jeho
podiel na priemernej mzde by v roku 2020 stúpol
na 32 %. Do roku 2022 by však mal opäť klesnúť
na 30,4 %.
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ONLINE POISTENIE JE
VYMOŽENOSŤOU,
KTORÁ ŠETRÍ ČAS, STAROSTI
I FINANCIE
Autor: Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Sponzorom článku je Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Bez toho, aby ste vyšli z domu, si môžete
zabezpečiť poistnú ochranu vo viacerých
oblastiach. Nielen pokiaľ ide o zdravie,
ale aj v súvislosti s majetkom je dôležitá
„prevencia“. Kedykoľvek sa môže niečo
prihodiť a predísť aspoň finančným stratám
je možné včasnou poistnou ochranou.
Komplexné poistenie bývania
Hodnota domova – poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, aj zodpovednosti za škodu a nonstop asistenčné
služby, Cestovné poistenie – cenovo
výhodné pre rodiny aj pre nerodiny,
v ponuke dokonca aj s Concierge VIP
službami sprístupnenými širokej
verejnosti, Povinné zmluvné poistenie – povinné zo zákona pre každého
motoristu, Individuálne zdravotné
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poistenie – finančne nenáročné,
a pritom s užitočnými benefitmi,
Rizikové životné poistenie Hodnota
života – primárne pre náročné životné situácie spojené s onkologickým
ochorením, Poistenie zodpovednosti
pri výkone povolania – pokrývajúce
škody nechtiac spôsobené zamestnávateľovi, či Poistenie právnej ochrany – v oblasti súkromných práv aj
v oblasti podnikania, to všetko sú

možnosti, ktoré má klient k dispozícii z pohodlia domova, ak využije online ponuku Wüstenrot poisťovne. So
službou CardPay (okamžitou platbou
poistného) je to najrýchlejšia forma
zabezpečenia si poistnej ochrany pre
rôzne situácie. PZP, cestovné poistenie a poistenie bývania patria k najčastejšie využívaným a o tých ďalších
je dobré vedieť viac ako len to, že
existujú.
Júl/August 2019
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Cestovné poistenie
Pri cestách za prácou, poznaním či za oddychom je dobré
mať uzavreté cestovné poistenie. Pre prípad nečakaných
zdravotných ťažkostí, straty
osobných vecí, dokladov, úrazu
či iných problémov. Novinkou
je poistenie existujúcich chronických ochorení poisteného
ako alergie, cukrovka, vysoký tlak, epilepsia, migréna či
psychické ochorenia, ktoré
Wüstenrot ako prvá poisťovňa
nepovažuje za výluku z poistného krytia a uľahčuje tak cestovanie aj ľuďom s takýmito
problémami.
Poistenie bývania Hodnota
domova
Zahŕňa poistenie nehnuteľnosti
(aj vo výstavbe), vrátane certifikovaných drevostavieb, poistenie domácnosti (hnuteľných
vecí) a poistenie zodpovednosti
za škodu nechtiac spôsobenú
niekomu na zdraví či majetku. Kryje známe riziká, ako sú
prírodné živly, ale aj vyčíňanie
vandalov a sprejerov. Vzťahuje
sa dokonca aj na kybernetické
riziká, ako ohrozenie virtuálnej identity či útok pri elektronických platbách. Dojednať je
možné aj pripoistenie právnej
ochrany pre prípad susedských
sporov.
Povinné zmluvné poistenie
Znamená poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
iným osobám na zdraví a majetku prevádzkou vášho vozidla.

K z ákonnému poisteniu je
možné dojednať aj praktické
pripoistenia, uplatniť si vernostné zľavy a bonus za bezškodový priebeh. Využitím
služby r ýchlej likvidácie pohľadových škôd, naberie finančné odškodnenie po nahlásení poistnej udalosti rýchly
spád (vybavené do 24 hodín
a bez obhliadky).
Poistenie Hodnota života
Určené je na ochranu pred stratou príjmu v ťažkých obdobiach
(rakovina, vážny úraz, invalidita, úmrtie). Ide o prvé online
životné poistenie bez zdravotného dotazníka a s platobnou
bránou; spôsob, ako zabezpečiť
seba či rodinu pre prípad straty príjmu v dôsledku vážnej
choroby, dlhodobej pracovnej
neschopnosti alebo hospitalizácie. Vždy je lepšie byť poistený
a zdravý, než opačne.
Poistenie právnej ochrany
a zodpovednosti pri výkone
povolania
Pre obe strany (zamestnanca
aj zamestnávateľa) je užitočné
mať uzavretú vhodnú poistnú
ochranu. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania môže ušetriť nemalé
finančné prostriedky v prípade
neúmyselne spôsobenej škody
zamestnávateľovi. O Poistení
právnej ochrany, výhodách či rizikách, ktoré pokrýva, sa často
nehovorí, no prezieraví podnikatelia služby nonstop právnika
určite ocenia.

Online priestor umožní mať prehľad
o všetkom, čo klient Wüstenrotu
využíva. Stačí si aktivovať klientsky
portál Môj Wüstenrot. Klient tam
nájde všetky potrebné informácie
o uzavretých zmluvách, platbách,
korešpondencii a medzi prvými sa
dozvie o novinkách a špeciálnych
ponukách. Môže aktualizovať svoje
kontaktné údaje, vykonávať niektoré
zmeny, nahlasovať poistné udalosti,
uzatvárať online poistenia. Stále viac
klientov uprednostňuje časovo nenáročnú elektronickú komunikáciu
pred osobnou návštevou pobočky.
Odporučenie: čítajte poistné podmienky, resp. venujte pozornosť tomu
najdôležitejšiemu – rozsahu poistného
krytia. Poistenie nemá moc odvrátiť
nešťastné udalosti, v náročnej životnej situácii však dokáže pomôcť aspoň
finančne. Užitočné produkty poistnej
ochrany je možné uzavrieť aj online na
www.wuestenrot.sk.
*6060 (0850 60 60 60)
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PÄŤ EURÓPSKYCH HOTELOV,
KTORÉ SÚ ZÁŽITKOM
SAMI OSEBE
Autor: Marek Mittaš

Čoraz viac ľudí si dovolenku vyberá na základe
toho, aké ubytovanie a služby dostanú.
Hotel sa stáva rovnocenným artiklom na
výber dovolenky, ako napríklad more či
prírodné pamiatky. Preto ak sa rozhodujete,
kam toto leto vyraziť, poradíme vám
miesta, kde sa zážitok začína už v hoteli.

Foto: Cotton House
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Cotton House Hotel, Španielsko
Ak máte radi dizajn a luxus v jednom, tento barcelonský hotel si vás získa. Od podlahy až po strop ho
navrhol renomovaný dizajnér Lázaro Rosa-Violán,
ktorý stavbu zo začiatku 19. storočia premenil na
butikový hotel. Kedysi bola budova továrňou na
spracovanie bavlny a umelec sa snažil zachovať
ducha tejto doby a aj interiér zaodel do mäkkých
luxusných tkanín. Príjemne pastelové farby sa tu
snúbia s umeleckými dielami, ktoré môžete obdivovať celé dni, až kým vás nezachváti hlad. Vtedy
však stačí zájsť do reštaurácie Batuar, ktorá nesklame a ponúka pokrmy inšpirované Katalánskom
s kreatívnym duchom. V lete je v prevádzke aj
krásna terasa v koloniálnom štýle v tieni datľových
paliem a na poschodí sa môžete osviežiť v bazéne
a využiť na relax ležadlá, z ktorých môžete obdivovať veže Sagrada Família. Cena dvojlôžkovej izby sa
tu pohybuje od 200 eur.
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z čerstvých surovín a súčasťou jedálneho lístka je aj
sezónne menu. Relaxovať môžete v zimnej záhrade,
a k dispozícii je ako všade na severe aj kvalitná sauna.
Ak vám bude zima, môžete si zakúriť drevom v pravej
kachľovej peci. Ceny sú od 320 eur vyššie.

Foto: Lime Wood

Lime Wood, Anglicko
Anglicko nie je úplne typickou letnou destináciou,
ale ak si chcete oddýchnuť od tropických horúčav
a nemieriť k moru za ešte väčšími, tak práve Lime
Wood hotel v meste Hampshire môže byť pre vás
dokonalým útočiskom. V tomto hoteli je všetko
o pozornosti. Hostia tu nájdu bohato zdobené
dubové dvere sálajúce energiou. V izbách sa rozsvietia podlahové svietidlá, keď idete do kúpeľne
z bohato zdobenej spálne. Tento hotel je zasadený
do horského prostredia, takže z wellness centra,
ktoré sa tu volá vďaka prírodnej liečbe bylinami
Herb House, si hostia môžu vychutnať výhľad
priamo do lesa. Kuchyňa je tu exkluzívna a na anglické pomery mierne nezvyčajná. Inšpirovaná je
tu talianskou kuchyňou a surovinami z blízkych
lesov vrátane diviny, byliniek, lesných plodov
a húb. Dvojlôžková izba v tomto lesnom raji je od
350 eur.
Ett Hem, Švédsko
Severské krajiny sú známe svojím útulným štýlom,
a každý, kto chce zažiť skutočne útulný luxus, by
mal určite zamieriť sem. Hotel má len 12 izieb, takže
ide skutočne o rodinnú atmosféru v luxusnej štvrti
Štokholmu, kde sídlia veľvyslanectvá. Hotel je osadený v niekdajšom kaštieli postavenom v roku 1910
a jeho dizajn odráža jeho minulosť. V izbách sú okrem
klasického osvetlenia sviečky, nutnosťou sú drevené
podlahy a všetko je zariadené moderným, ale vintage nábytkom. Jedlo je ozdobou tohto miesta. Všetko
sa pripravuje pod taktovkou šéfkuchára oceneného
hviezdou Michelin. Pokrmy sa pripravujú čerstvé,

The Gritti Palace, Taliansko
Je to hotel, kde vás noc vyjde takmer na 800 eur,
a to hovoríme o základnej cene. Za túto sumu však
hostia dostanú skutočne rozmarný zážitok. Hotel
je priamo v centre Benátok, a tak z hotelového bazéna uvidíte skvosty mesta ako na dlani. V tomto
hoteli bývala nejedna filmová celebrita a užívala si
luxusný taliansky servis. Plody mora, dobrá káva,
kvalitný taliansky nábytok, všetko zariadené v štýle, akoby ste sa razom ocitli v čase, keď Benátkami
pretekal život, veda, križovali sa tu obchodné cesty
a na kávu sem zavítali najväčší umelci sveta.
Hotel poskytuje 83 izieb v antickom štýle, ktoré
do dokonalosti, tak ako aj celý hotel, priviedol dizajnér Chuck Chewning. Bohaté raňajky na terase
s výhľadom na trblietavý Grand Canal sú jedným
z najväčších životných zážitkov.
Foto: La Réserve Paris Hotel and Spa

La Réserve Paris Hotel and Spa,
Francúzsko
Stojí tisíc eur na noc za zážitok z hotela? V prípade,
že ho dizajnoval Jacques Garcia určite áno. Tento
parížsky hotel vyžaruje buržoáznu dekadenciu,
disponuje starobylými obytnými priestormi obloženými v rubínovom hodvábe a šperkom je pozlátená knižnica, na podlahe sa rozprestierajú perzské koberce. Pohľady z balkónov sú považované za
najkrajšie a najromantickejšie v celom Paríži, a keď
sa hostia zahľadia správnym smerom, dovidia až
priamo k Eiffelovej veži. Je to miesto, kde sa rada
stretáva miestna smotánka.
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KÁVY, KTORÉ

VOŇAJÚ
LUXUSOM
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Káva, to nie je len o rýchlom esprese na raňajky, ktoré
štartuje deň. Je aj o zážitku a luxuse. Sú to kávy, ktoré
ocení aj človek, ktorý bežne káve neholduje.
Káva je umenie
Hovoríme, samozrejme, o káve, ktorá je skutočne
zbieraná v dobrom prostredí a je pražená. Nie je,
samozrejme, žiadne prekvapenie, že v spoločnosti najkvalitnejších káv nie sú instantné kávy. Tie
znalci označujú skôr za kávovinu. Len s poctivou
zrnkovou kávou si viete vychutnať paletu jej chutí. Závisí od praženia, mletia aj spôsobu prípravy.
Inak chutí prekvapkávaná, inak zalievaná, inak pripravená systémom tretej vlny a inak, samozrejme,
talianskym mokka kávovarom. Kvalitná káva sa dá
vychutnávať ako víno.
Káva Kona
Zaujímavosťou kávy Kona je nezvyčajný pôvod.
Je pestovaná na havajských plantážach, na vulkanickej pôde svahov sopky Mauna Loa. Už samotný Havaj je raritný, no sú tu ideálne podmienky
pre pestovanie kávy. Dokonca práve v tej oblasti, kde rastie, je vyvážený pomer zrážok, slnka aj
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oblačnosti. Vďaka tomu aj vďaka pôde má táto
káva špičkovú kvalitu a je preslávená svojím jedinečným aromatickým nádychom, má vynikajúcu
chuť s orieškovou príchuťou, decentnú s bohatou
kyslosťou.
Saint Helene Coffee
Káva, ktorá pochádza z rovnomenného malého
ostrova v Atlantickom oceáne. Ostrov má len šesť
kávových fariem, takže ani produkcia nie je veľká,
čo sa odráža aj na cene. Túto kávu svojho času však
vo vyhnanstve pil aj samotný Napoleon. Práve on
si obľúbil karamelovú príchuť kávy Saint Helene
Coffee, a preto sa dnes teší veľkej obľube. Cena za
jednu libru sa pohybuje na úrovni od 80 dolárov.
Kopi Luwak
Je známa a skutočne pre labužníkov, pretože nie
každému vyhovuje spôsob jej prípravy. Tento
druh kávy dostal svoj názov podľa cibetky, ktorá
Júl/August 2019

sa podieľa na príprave kávy. Kávové zrná sa totiž
vyhrabávajú z trusu tohto zvieraťa. Jeho tráviace
enzýmy totiž kávu počas trávenia spracujú tak, že
získava špecifickú chuť. No a keďže zviera kávy nezje tony, odráža sa to na jej cene. Kopi Luwak stojí
okolo 160 dolárov za libru. Káva ponúka lákavú
arómu, cítiť z nej Sumatru, Sulawesi a Jávu, teda
ostrovy, odkiaľ táto káva pochádza.
Black Ivory Coffee
Táto káva je ďalšou netradičnou špecialitou, tentoraz z Thajska. Aj sloní trus vie celkom úspešne upraviť kávu tak, aby bola výnimočná. Tento druh kávy
môže byť ešte vzácnejší ako Kopi Luwak. Na aukciách sa cena jednej libry dostane aj na 500 dolárov.
Jamaica Blue Mountain
Jedna z najznámejších, najdrahších a najluxusnejších druhov káv, je to vlastne také skutočné kávové šampanské. Táto káva je špecifická aj tým, že sa
k nám nedováža na veľkých zaoceánskych lodiach
v obrovských jutách, ako prakticky všetky zásoby

kávy smerujúce do Európy. Svoje jedinečné vlastnosti si uchováva aj vďaka tomu, že je prepravovaná na
menších lodiach a v sudoch z bieleho dreva, ktoré jej
umožňujú prežiť cestu bez poškodenia. Ako už názov napovedá, pochádza z veľkého ostrova Jamajka,
na ktorom sa samotnej kávy nepestuje veľa. A prečo je pre mnohých práve táto káva najlepšia? Ako
jediná káva na svete rastie v rovnomennom regióne
na sever od hlavného mesta Kingston a pestuje sa
v nadmorskej výške 1 000 až 1 700 metrov. Teplé
karibské podnebie a časté horské dažde majú jedinečný vplyv na kávovník. V horách, ktoré sú takmer
neustále zahalené do hmly, tak môžu kávové plody
zrieť veľmi pomaly.
Výsledkom je kvalitné zrno s neobyčajne komplexným chuťovým profilom. Na kvalitu kávy dokonca
dohliada špeciálny úrad na kontrolu kvality Coffee
Industry Board of Jamaica, a dá sa kúpiť už od 50
dolárov za libru. Potom si už len treba túto kávu
vychutnávať a nepoškodiť ju nesprávnym pražením
či spôsobom prípravy.
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PRVÝ HYBRID OD FERRARI
POHÁŇA TISÍC KONÍ
Zdroj: Ferrari
Foto: Ferrari

Elektromobilita je
nezastaviteľný trend, a to
si uvedomuje aj ikonická
talianska značka Ferrari.
Automobilka z Maranella
otvára novú kapitolu svojej
histórie, predstavila hybridný
model SF90 Stradale.

E

kologickejšiu zložku hybridného pohonu tvorí
trojica elektromotorov. Dva nezávislé sú nad
prednou nápravou, tretí elektromotor je vzadu
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a dopĺňa spaľovací preplňovaný osemvalec s objemom 4 litre. Táto benzínová pohonná jednotka má
výkon 574 kW, teda 780 konských síl. Maximálna
rýchlosť je 340 km/h. Ide o najsilnejší motor
v histórii.

Štvrtý režim Qualify umožňuje pohonnému systému dosiahnuť maximálny výkon. Elektromotory
ponúkajú v tomto prípade maximálny výkon. V
tomto režime majú prednosť jazdné vlastnosti vozidla pred nabíjaním batérie.

Hybridné Ferrari dokáže fungovať aj v režime čisto
elektrického pohonu. V tomto prípade pracujú dva
predné elektromotory, ktoré ponúkajú výkon 162
kW, čo je celkovo 220 konských síl. Kombinovaný
výkon je teda tisíc koní. Maximálny dojazd elektrického pohonu je 25 kilometrov. Maximálna rýchlosť
v tomto režime je 130 km/h.

Zaujímavo funguje osemstupňová duálna prevodovka. Na konštrukcii prevodovky ušetrili inžinieri desať kilogramov hmotnosti. Prevodovka nemá
spätný chod, spiatočku majú na starosti predné
elektromotory. Celkovo tento model váži len 1 570
kilogramov.

Celkovo majú vodiči k dispozícii štyri jazdné režimy. Okrem jazdy iba prostredníctvom elektromotora, teda e Drive, je k dispozícii štandardný
režim Hybrid, ktorý využíva elektromotor a spaľovací motor tak, aby celková prevádzka bola čo
najefektívnejšia. Režim Performance taktiež necháva v prevádzke oba druhy pohonu, prioritou je
však nabíjanie batérie a nie efektívnosť prevádzky.

Z nuly na stovku zrýchli hybridné Ferrari za 2,5
sekundy, 200 km/h dosiahne toto auto za 6,7 sekundy. Naopak, brzdná dráha pri spomalení zo 100
km/h do stavu pokoja je podľa výrobcu menej ako
29,5 metra.
Model Ferrari SF90 Stradale sa dostane do sériovej
výroby, presný dátum nie je známy. Výrobca taktiež
neuvádza cenu tohto modelu.
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PROGRAM SNG JÚL/AUGUST 2019
Zdroj a foto: SNG

skice, skicáre a výstrižky z dobovej
tlače nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky
o rozsahu, povahe a kontexte jeho
tvorby.
Samostatná výstava vznikla pri
príležitosti nového výskumu autorovej tvorby a sústredí sa na jeho tvorivé rozmýšľanie, expresívny kresbový
rukopis a jeho vývoj.

Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Spievajúci
muž (Autoportrét). 1920 – 1929. Slovenská
národná galéria

Umelcova (ťažká) batožina
Arnold Peter Weisz-Kubínčan
1898 – 1945
21. 6. — 10. 11. 2019
Otvorenie výstavy: 20. 6. 2019 o 18.00
Esterházyho palác – 3. poschodie,
Bratislava
Kurátorky: Lucia G. Stach &
Alexandra Homoľová
Výstava sa odvíja na pozadí príbehu neobyčajnej akvizície – daru diel
Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.
Vďaka veľkorysosti pani Katariny
Cur tisovej a jej rodiny sa na
Slovensko z USA vrátila významná časť umeleckej pozostalosti
A. P. Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou
K ahanovou-Ringovou (1910 –
1978), ktorá s ním prežila posledné
obdobie života na Slovensku pred
deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby,
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Sprievodné programy
Každá streda 3. 7. – 28. 8. | 20.30
Letné kino Film Europe
v Berlinke SNG
Slovenská národná galéria a Film
Europe Media Company uvádzajú
v Berlinke SNG žánrovo rôznorodé
filmy od kvalitných európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z významných filmových
festivalov.
Esterházyho palác – Berlinka
Jednotné vstupné: 3 €
Streda 3. 7. | 20.30
Zlodeji | Manbiki Kazoku
dráma, Japonsko, 2018, 121‘
Ocenenia & nominácie: Zlatá palma
Cannes 2018, nominácia na Oscara
v kategórii najlepší zahraničný film,
Cézar 2019 v kategórii najlepší cudzojazyčný film
Streda 17. 7. | 20.30
Kafarnaum | Capharnaüm
dráma, Libanon, Francúzsko, USA,
2018, 120‘
Réžia: Nadine Labaki
Hrajú: Zain Al R afeea, K awthar
Al Haddad, Boluwatife Treasure
Bankole, Nadine Labaki
Ocenenia & nominácie: Cena
poroty Cannes 2018, nominácia na

Oscara v kategórii najlepší zahraničný film
Príbeh dvanásťročného chlapca,
ktorý zažaluje svojich rodičov za to,
že mu dali život, je strhujúcou výpoveďou o živote v najchudobnejších
slumoch súčasného Libanonu.
Utorok 27. 8. | 17.00
Čaj o piatej v SNG | Burza kníh
Upratali ste si knižnicu? Potrebujete
urobiť miesto novým knihám a niektoré by ste radi darovali? V rámci pravidelného podujatia Čaj o piatej
pre aktívnych seniorov organizovaného STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG vás pozývame na burzu
kníh. Príďte si vymeniť knihy, ktoré
už nepotrebujete, za iné, a neformálne sa porozprávať o tom, čo radi
čítate.
Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný
Streda 28. 8. | 20.30
Posledné večery na Zemi | Di qiu
zui hou de ye wan
dráma, Čína, 2018, 138‘
Réžia: Gan Bi
Hrajú: Sylvia Chang, Yongzhong Chen,
Jue Huang, Hong-Chi Lee, Wei Tang
Ocenenia & nominácie: Nominácia
na cenu Un Certain Regard, Cannes
2018
Hypnotický romantizujúci neonoir
najtalentovanejšieho súčasného čínskeho filmára Gana Biho je magickou
meditáciou o priestore a čase i enigmatickou básňou o strate a bolesti,
snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, melancholicky rozostrenej prítomnosti a minulosti, ktorá možno
dokonca ani nebola.
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*

Access Point
Jeden prístupový bod umožní maklérom
vstúpiť do systému poisťovne.
Poisťovňa, a.s.

Makléri

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

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

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