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EDITORIÁL

JE PRÁVE TERAZ TEN SPRÁVNY ČAS

NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI?

N

a realitnom trhu je v súčasnosti
dusno. Dopyt je vysoký, ponúk
málo. Záujemcovia o bývanie si podávajú kľučky dverí, ktoré možno
patria k ich novej nehnuteľnosti.
Keď sme podobnú situáciu mali na
Slovensku naposledy, v roku 2008,
skončilo sa to prasknutím realitnej
bubliny. Automaticky sa teda vynára otázka, či sme sa náhodou nedostali do rovnakej špirály. Kľúčovou
otázkou teda zostáva, či je práve teraz ten správny čas na kúpu
nehnuteľnosti.
Súboj dopytu s ponukou a potreba
konať rýchlo navyše nie sú jediným
zdrojom stresu záujemcov o bývanie.
Opatrenia Národnej banky Slovenska
znižujú dostupnosť úverov a ľudia,
ktorí hľadajú bývanie, sa možno zamýšľajú nad tým, či sa vôbec dokážu k svojej vytúženej nehnuteľnosti
dostať.
Je samozrejmé, že ľudia sa boja otrasu, na trhu nikto nechce kúpiť drahú
nehnuteľnosť tesne pred prípadným
prudším poklesom cien. Ak by však
k otrasu došlo, zdržanlivosť môže
byť rozumná. Druhou stranou tej
istej mince je, že ak sa obavy nenaplnia, zbytočné váhanie v čase, keď
treba konať rýchlo, bude znamenať,
že človek si nechá dobrú príležitosť
uniknúť medzi prstami.

mnohých ľudí je to najväčšia životná
investícia. Je jasné, že nikto z nás za
týchto okolností nechce urobiť nesprávne rozhodnutie.

Foto: Tomáš Griger

Niekomu sa môže zdať, že je to ako
stávka v rulete. Padne červená, alebo
čierna? Korením tejto stávky je to, že
červené alebo čierne napokon môžu
byť aj čísla na bankovom účte. V podstate sa nehrá o nič menšie.
V aktuálnom čísle magazínu
Financial Report, ktoré práve držíte
v rukách, sme sa detailnejšie pozreli
na to, či nám hrozí realitná kríza, či
sa nafukuje obávaná realitná bublina,
ktorá by úplne zmenila situáciu na
trhu. Ceny nehnuteľností sa približujú k úrovniam z krízového roku 2008.
Preto stojí za zamyslenie, či sa situácia v roku 2019 skutočne podobá tej,
ktorá tu bola pred vyše desaťročím.

Napokon to, ako vyzerá náš život, je
odrazom toho, či sa nám darí robiť
správne rozhodnutia, alebo nie. Na
tie väčšie rozhodnutia sa často necítime byť pripravení, no jednoducho
prichádzajú, a je potrebné ich urobiť.
Pri výbere nehnuteľností si v podstate kladieme otázku, ktorá znie: „Je
správne použiť sumu, ktorú budem
dlhé roky splácať, práve takto?“
V tomto prípade, samozrejme, nejde
o život a omnoho zásadnejšie otázky
riešime napríklad v mladom veku pri
rozhodovaní sa o budúcej kariére, či
pri výbere životného partnera. Nech
už ide o čokoľvek, platí, že naším cieľom je vybrať z viacerých možností
tú najsprávnejšiu.
Za celú redakciu magazínu Financial
Report prajem veľa správnych rozhodnutí a príjemné čítanie.
Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu
Financial Report

Práve kúpa nehnuteľností je jedným z vážnejších rozhodnutí, pre
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor: Redakcia Financial Report

V daňových rajoch je čoraz viac slovenských firiem
Počet slovenských firiem v daňových rajoch stúpa. Záujem slovenských podnikateľov o Cyprus sa znižuje, naopak,
záujem o USA je vyšší. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bisnode.
Od začiatku tohto roka má vlastníka so sídlom v daňovom raji o 33 slovenských firiem viac ako vlani.
„Koncom minulého roka malo podľa našich databáz vlastníka so sídlom v daňovom raji 4 881 slovenských firiem.
Išlo o najvyšší počet za posledných osem rokov. A aj keď čísla za prvý kvartál tohto roka poukazujú na nárast, zdá
sa, že počet slovenských firiem v daňových rajoch dosiahol svoj strop. V susednej Českej republike počet spoločností so sídlom v daňovom raji klesá už od roku 2015,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.
„Záujem o Cyprus, donedávna jednu z najobľúbenejších destinácií, v posledných dvoch rokoch klesá. Koncom
roka 2017 tu sídlilo 1 106 slovenských firiem, aktuálne je to 1 083, čo je o 23 firiem menej za približne dva roky,“
opisuje Petra Štěpánová. Naopak, najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké, kde aktuálne sídli 1 116
slovenských podnikov. Od roku 2017 do dnešných dní tento počet narástol o 127 našich firiem, z toho 48 spoločností si tu sídlo zapísalo od januára 2019.
Najobľúbenejším daňovým rajom u Slovákov ostáva aj naďalej Holandsko, odkiaľ je riadených 1 159 našich
firiem. Počet spoločností v tomto daňovom raji pritom od januára tohto roka narástol o 5 podnikov. Na druhej
pozícii sú USA, kde pôsobí 1 116 subjektov. Na tretej priečke je Cyprus.
Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj aktuálne kontrolujú 1,8 percenta slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných takmer 10,4 miliardy eur.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa na Slovensku prehĺbila
Ako v jedinej krajine EÚ sa u nás nerovnosť medzi mužmi a ženami prehĺbila. Štatistický úrad Eurostat nameral
Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100, pričom 1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť. Vyplýva to
z údajov za rok 2017.
Index rovnosti skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. V rovnosti medzi pohlaviami
sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ, a za posledné roky sme sa prepadli až o sedem pozícií. Priemer za všetkých
28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.
Len málo žien je vo vedúcich pozíciách firiem pôsobiacich v Európskej únii. Len 1 z 10 spoločností má vo vedení ženu. V roku 2017 bolo iba 7,1 % žien z celkového počtu členov manažmentu firiem a len 5,5 % zo všetkých
šéfov podnikov boli práve ženy. Na Slovensku ich počet postupne od roku 2010 klesal, a to približne o 6,5 %.
„Najvýznamnejším dôvodom je to, že ženy pracujú za život z dôvodu materských povinností v priemere o tretinu menej ako muži. Práve dlhšie pauzy v práci spôsobujú pomalší kariérny rast. Európska komisia však uvádza,
že ženy často bojujú s tým, že sa v technických smeroch či v IT sektore, čo je prevažne mužská doména, ťažšie
presadzujú,“ vysvetlila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.
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Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je
12 156 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila výšku všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa používa pri výpočte výšky
odvodov a aj dôchodkových dávok.
„Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2018 je 12 156 eur a použije sa
pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených samostatne zárobkovo činných
osôb (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2019,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.
Tento údaj je dôležitý aj pre dôchodcov. „Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri
výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti.
Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu. Všeobecný
vymeriavací základ za rok 2018 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018 a čísla 12, čiže dvanásťnásobok sumy 1 013 eur,“ dopĺňa Sociálna poisťovňa.

Hospodársky rast eurozóny by sa mal spomaliť
Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny bude v tomto roku rásť pomalšie. Zvýšiť by sa mal o 1,1 %. Odhaduje to
Európska centrálna banka (ECB). V predchádzajúcej prognóze ECB počítala s tým, že ekonomika menovej únie
si pripíše 1,7 %.
„Pod pomalší ekonomický rast sa tento rok bude podpisovať neistota vyplývajúca z brexitu a obchodnej vojny,
ale taktiež aj spomalenie globálnej a čínskej ekonomiky,“ hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej banky.
Spomaliť by mal aj rast cenovej hladiny. Miera inflácie by sa mala v roku 2021 držať na úrovni 1,6 %. Cieľom
ECB pritom je udržiavať mieru inflácie na úrovni tesne pod hranicou dvoch percent.
„ECB na zasadnutí svoju menovú politiku v súlade s očakávaniami nezmenila. Vyjadrila však záväzok držať
svoju depozitnú sadzbu v zápornom teritóriu až do začiatku roku 2020, čo taktiež zatlačilo európsku menu nadol,“ doplnila Glasová.

Podnikanie rozbehlo vlani vyše 51-tisíc fyzických osôb
V roku 2018 pribudlo na Slovensku presne 51 586 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách
ako fyzické osoby. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bisnode. Najväčší záujem, viac ako 46-tisíc podnikateľov, bol
o podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Druhou najčastejšie využívanou právnou formou bolo slobodné povolanie, teda podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona, ktoré si vybralo 3 654 podnikateľov. Najviac fyzických osôb sa prihlásilo v Prešovskom (9 112 fyzických osôb) a Žilinskom kraji (7 529 fyzických
osôb). Naopak, najmenej podnikateľov – fyzických osôb sa zaregistrovalo v Trnavskom kraji (4 847).
Slováci sa zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach „prípravy stavenísk“ (5 947 nových podnikateľov),
„ostatných kompletačných a dokončovacích prác“ (4 552) a „výroby ostatných kovových výrobkov“ (3 550).
Najsilnejšími mesiacmi pri zakladaní podnikania ako fyzická osoba boli v minulom roku január (5 659), máj
(5 050) a september (5 372). Naopak, najslabším mesiacom bol december 2018, počas ktorého sa zaregistrovalo
len 1 123 nových podnikateľov – fyzických osôb.
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Autor: Redakcia Financial Report

Spoločnosť Billa, s. r. o.

Foto: Billa, s. r. o.

Spoločnosť Billa, s. r. o., má od 1. apríla 2019 nového manažéra riadenia ľudských zdrojov. Je ním Peter Lackó. „Práve ľudia sú najdôležitejším stavebným prvkom nášho úspechu, sú srdcom a motorom našej spoločnosti. Som rád, že náš tím rozšíri človek so skúsenosťami z viacerých odvetví. Prajeme mu veľa úspechov a zároveň sme presvedčení o tom,
že zúročí roky skúseností z oblasti práce s ľuďmi,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti
Billa, s. r. o., Dariusz Bator.
Peter Lackó je manažér s dlhoročnou a bohatou skúsenosťou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pôsobil ako interný HR manažér vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, medzi inými napríklad v PriceWaterhouse Coopers, Erste Group, T-Mobile. Okrem
operatívneho riadenia mal možnosť pracovať na mnohých projektoch zameraných na zvýšenie kvality a výkonnosti oblasti ľudských zdrojov.
„Vážim si dôveru vedenia a verím, že z novej pozície budem úspešne pokračovať v naštartovanom pozitívnom trende v oblasti HR. Rád by som ďalej zlepšoval vnímanie značky Billa ako zamestnávateľa a posilňoval hrdosť zamestnancov na spoločnosť Billa na
Slovensku. Rovnako sa zameriam na zvyšovanie flexibility v zamestnávaní a budovanie
reputácie Billa ako ústretového a korektného zamestnávateľa,“ konštatuje Peter Lackó.

Swan, a. s.

Foto: Swan, a. s.
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Od februára tohto roka je novým generálnym riaditeľom spoločnosti Swan, a. s., Roman
Vavrík, ktorý niekoľko mesiacov pôsobil ako poradca predstavenstva spoločnosti.
Doterajší generálny riaditeľ Swanu Martin Mosný pokračuje ako člen top manažmentu a
bude sa venovať rozvojovým projektom na pozícii Business Development Director.
Roman Vavrík vo Swane pôsobil od septembra 2018 ako poradca predstavenstva a aktívne sa zúčastňoval na tvorbe stratégie spoločnosti. Do Swanu prišiel zo Slovak Telekomu,
kde 11 rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ pre obchod a marketing dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia.
„Mojou ambíciou je spraviť zo Swanu spoločnosť so 100-miliónovým obratom.
Znamená to posilniť našu dnešnú pozíciu ako druhého najväčšieho poskytovateľa informačno-komunikačných služieb v segmente firemných zákazníkov a priviesť firmu do
TOP3 aj v oblasti rezidenčných zákazníkov. Chcem rovnako pokračovať v procese kreovania Swanu ako atraktívneho zamestnávateľa s motivovaným tímom kolegov,“ hovorí
Roman Vavrík.
Impulzom pre zmenu bolo zlúčenie spoločnosti Swan s firmou Benestra. „Po úspešnom
spojení do jedného subjektu na začiatku tohto roku, presťahovaní sa do nového, spoločného sídla, zlúčení tímov a viacerých integračných úspechoch rozhodli akcionári o novom
generálnom riaditeľovi,“ uvádza Swan.
Máj/Jún 2019
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Penta Real Estate

Foto: Penta Real Estate

Na pozíciu skupinového finančného riaditeľa v Penta Real Estate nastúpil 1. apríla Július
Aleva. Zodpovedný bude predovšetkým za podporu projektov s cieľom zabezpečenia ich
ziskovosti, za efektivitu riadenia skupiny a návratnosť investícií do všetkých výrobných
a investičných aktivít.
Zastával niekoľko vedúcich pozícií v oblasti financií a má skúsenosti z oblasti developmentu nehnuteľností. Do Penta Real Estate nastúpil z predchádzajúcej pozície manažéra
pre reštrukturalizáciu v spoločnosti Reflex Capital. V minulosti pracoval pre investičnú
skupinu CTP a Raiffeisen Bank.
Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore ekonómia a
manažment.

Konica Minolta Slovakia

Foto: Konica Minolta Slovakia

Novým výkonným riaditeľom spoločnosti Konica Minolta Slovakia sa stal Milan Kasík.
V spoločnosti pôsobí na rôznych pozíciách už viac ako 15 rokov. Pred šiestimi rokmi prišiel na Slovensko uplatniť svoje bohaté skúsenosti s priamym predajom. „Základom budúcnosti pre spoločnosť Konica Minolta je prinášať praktické a kreatívne IT riešenia pre
pracovný život. Už dnes tvorí poskytovanie IT služieb približne 20 % našich celkových
hospodárskych výsledkov. Chceme sa sústrediť na poskytovanie riešení na aktuálne problémy firiem,“ konštatuje Milan Kasík.
„Zmena na pozícii výkonného riaditeľa prichádza po siedmich rokoch. Jej cieľom je prispôsobiť sa novým trendom, produktom a ponúkaným službám. S tým súvisí aj plánované
otváranie nových pracovných pozícií,“ upozorňuje Konica Minolta.

Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic

Foto: Slovak Telekom

Novým riaditeľom finančnej divízie Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic sa od
1. apríla 2019 stal Pavel Hadrbolec. Na pozícii strieda Stephana Egera, ktorý po štyroch
rokoch pôsobenia odchádza na vlastnú žiadosť. Hadrbolec bude mať na starosti všetky
finančné operácie spoločnosti a zodpovedný bude za český i slovenský trh.
Pavel Hadrbolec má bohaté skúsenosti v telekomunikačnom odvetví. V roku 2000
nastúpil do vtedajšieho Oskara, súčasný Vodafone, kde sa na rôznych analytických
a projektových pozíciách staral o dlhodobé plánovanie a cash flow, čím pomohol priviesť
na český trh tretieho operátora. Od roku 2004 pracoval v T-Mobile Czech Republic, kde
pôsobil na viacerých odborných i manažérskych postoch na finančnej divízii a zohral
dôležitú úlohu v integrácii spoločností T-Systems i GTS. Uplynulé tri roky bol Hadrbolec
viceprezidentom performance managementu pre Európu v materskej spoločnosti
Deutsche Telekom.
„Veľmi sa teším na spoluprácu so všetkými kolegami na Slovensku i v Českej republike.
Verím, že budeme v oboch krajinách pokračovať v plnení úlohy kľúčového hráča, ktorý pre
svojich zákazníkov poskytuje tie najlepšie služby,“ hovorí Hadrbolec.
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CENY NEHNUTEĽNOSTÍ RASTÚ
A ĎALEJ RÁSŤ BUDÚ.
BUBLINA TO NIE JE
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Ceny nehnuteľností na Slovensku rastú
k úrovniam, ktoré znamenali v rokoch 2008
a 2009 prasknutie realitnej bubliny. Situácia
na trhu sa podobá iba približne. Prudký
prepad cien sa v súčasnosti čakať nedá.
Súčasné ceny rok 2008
dobiehajú, byty sú však
drahšie
Ceny nehnuteľností rástli, no pomalšie ako v roku 2017. „Ceny nehnuteľností vlani zdraželi v porovnaní
s rokom 2017 v priemere o 5,2 %,
a meter štvorcový nehnuteľnosti sa
predával za priemernú cenu 1 431
eur. Napriek tomu však bolo tempo
rastu cien na realitnom trhu vlani
pomalšie ako v roku 2017, keď stúpli
o 6,3 %. K najvýraznejšiemu cenovému rastu došlo v poslednom kvartáli
vlaňajška, keď nehnuteľnosti medziročne zdraželi o 7,6 % a dosiahli až
1 463 eur za meter štvorcový. Pod to
sa do istej miery podpísal aj bázický efekt, keďže v závere roka 2017
rast cien nehnuteľností výraznejšie
12

spomalil,“ hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej banky.
Byty sú však v priemere drahšie ako
v roku 2008. „Napriek citeľnému rastu cien sú nehnuteľnosti stále v priemere o 5,3 % lacnejšie v porovnaní
s ich historickým maximom z roku
2008. Znamená to, že meter štvorcový nehnuteľnosti je lacnejší o 80 eur
oproti roku 2008. Aj tu však veľa závisí od typu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo
ceny domov sú nižšie oproti predkrízovým úrovniam o vyše 8,5 %, respektíve o 108 eur za meter štvorcový,
tak byty už ceny z roku 2008 prekročili, a to o takmer desatinu, respektíve o 155 eur za meter štvorcový.
Drahšie ako pred 10 rokmi sú pritom
všetky typy bytov,“ hovorí Glasová.

„Najvýraznejší ,náskok‘ majú veľké
byty, keďže štvorizbové byty sú drahšie o vyše 16 % a päťizbové o takmer
15 % ako v roku 2008. To znamená, že za tieto byty si priplácame až
viac než 200 eur za meter štvorcový.
Dvojizbové a trojizbové byty sú o 10
až 12 % drahšie ako v predkrízovom
roku 2008, a najmiernejší rast zaznamenali jednoizbáky. Tie sú síce
tiež drahšie ako v roku 2008, ale ‚len‘
o zhruba 8 %,“ dopĺňa.
V k u r z e s ú n a j m ä n o vo s t av b y.
Ukazujú to mediánové ceny na slovenskom trhu. „Nie je prekvapením,
že záujem o novostavby a počet inzerovaných nehnuteľností je najvýraznejší na západnom Slovensku, kde
ich v uplynulých rokoch pribudlo aj
najviac. Okrem hlavného mesta, kde
sa mediánové ceny inzerovaných
bytov pohybujú od 2 346 eur/m 2
v okrese Bratislava II a po 3 327 eur/
m2 v okrese Bratislava I, sa ukazuje
nadpriemerný dopyt aj v seneckom
okrese s mediánovou cenou v novostavbe 1 612 eur/m 2,“ upozorňuje
ČSOB. „Potvrdzuje sa, že mnoho ľudí
Máj/Jún 2019
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hľadajúcich novostavbu v dojazdovej
vzdialenosti do hlavného mesta volí
ako cenovo dostupnejšiu alternatívu
tiež okresy Malacky, Pezinok, Trnava
alebo Piešťany, v ktorých bol počet
inzerovaných nehnuteľností tiež zvýšený,“ dopĺňa ČSOB.
Úroky zatiaľ zostanú nízke
Dostupné hypotéky prirodzene znamenajú, že vzniká tlak na vyššie ceny
nehnuteľností. Banky si môžu dovoliť
poskytovať lacné úvery, keďže žijeme
v prostredí nízkych úrokových sadzieb.
Napriek tomu, že pôvodné prognózy
hovorili o tom, že úroky budú stúpať
už v tomto roku, v súčasnosti sa to zdá
byť nepravdepodobné.
Úrokové sadzby teda zostávajú nízke.
„Európska centrálna banka (ECB) sa vyjadrila, že svoje úroky pravdepodobne
nezmení do konca roka 2019. Za predpokladu, že sa ekonomický rast v eurozóne už výraznejšie nespomalí, mohla by úroky prvýkrát zvýšiť v prvom
štvrťroku 2020. Úroky komerčných
bánk preto v tomto roku pravdepodobne výraznejšie neporastú,“ predpovedá
Mária Valachyová, hlavná ekonómka
Slovenskej sporiteľne.

Pre klientov, ktorí sú zadlžení, je hrozbou práve rast úrokovej sadzby. Ten
však bude iba postupný. „Zmena v úrokových sadzbách nastane, ale pozvoľne,
a to i napriek silnému konkurenčnému
boju na hypotekárnom trhu, ktorý je
vyvolaný v dôsledku mierneho ochladenia záujmu o úvery. Neočakáva sa
však, že by sa zmeny v úrokových sadzbách mali v dohľadnom čase radikálne
meniť. Zmeny budú pozvoľné, pričom
správanie sa žiadateľov o úver sa nebude dramaticky meniť,“ hovorí realitná
kancelária Lexxus.

Za predpokladu,
že sa ekonomický
rast v eurozóne už
výraznejšie nespomalí,
mohla by ECB úroky
prvýkrát zvýšiť v prvom
štvrťroku 2020.

Nerozhoduje len cena
„Cena nehnuteľností je len jednou
stranou mince. Jej druhou stranou
je dostupnosť bývania pre ľudí. V porovnaní s rokom 2008 je dnes vyššia
kúpyschopnosť obyvateľstva, keď sú
platy približne o tretinu vyššie,“ vysvetľuje analytik Realitnej únie SR
Vladimír Kubrický. „Realitná bublina nemôže prasknúť, lebo tu žiadna
nie je. Korekcia, ktorá by znamenala určitý pokles cien, je však možná.

Zrejme k nej však tento rok nedôjde,“
skonštatoval.
„Nemyslíme si, že tu v tejto chvíli je
realitná bublina, že by ceny nehnuteľností mali výraznejšie spadnúť, rast
sa však výrazne spomalí. Bude čoraz
viac segmentov, v ktorých to nebude
trh predávajúceho tak ako zažívame
dnes, ale bude to trh kupujúceho.
Jedným z takých prvých segmentov,
ktorého by sa to podľa nás malo dotknúť, je nová výstavba, pretože na
podmienky na trhu reaguje s väčším
oneskorením,“ hovorí Martin Čapo
z realitnej kancelárie Riešime bývanie.
„Existujúce regulačné mechanizmy,
ktoré ovplyvňujú priamo fungovanie hypotekárneho trhu a nepriamo
situáciu na realitnom trhu, vytvárajú predpoklad na to, aby sa nezopakovala realitná bublina z roku 2008.
Situácia na realitnom trhu je zatiaľ
nejasná s komplikovanou predikciou,
keďže práve hypotekárny trh bude
v druhej polovici roka čeliť poslednej
13
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Reálna ekonomika dnes naozaj vytvára podmienky na to, aby súčasný
rast cien bytov neprerástol do bubliny. Priemerná mzda na Slovensku
je v súčasnosti výrazne vyššia ako
v roku 2008 a 2009, zároveň miera
nezamestnanosti je výrazne nižšia.
To všetko tvorí predpoklady pre to,
aby bol rast cien nehnuteľností smerom k úrovniam z rokov 2008 a 2009
zdravší ako vtedy. Navyše, v porovnaní s rokmi, keď praskla realitná
bublina, je tempo rastu cien nehnuteľností miernejšie. Od roku 2015
je medziročné tempo rastu cien nehnuteľností jednociferné, to zďaleka
neplatilo na konci predchádzajúceho
desaťročia. V roku 2007 bol medziročný nárast cien nehnuteľností na
úrovni 23,8 %, ceny za jeden rok teda
14

na rast cien a zo strany dopytu cítiť
optimizmus,“ hovorí Martin Čapo.

Realitný trh však nie je izolovaný
a reaguje aj na nálady v spoločnosti.
Budúci vývoj cien teda bezprostredne môže ovplyvňovať aj politická
situácia. Spomalenie dopytu po nehnuteľnostiach bol citeľný napríklad po páde vlády Ivety Radičovej
a kole predčasných volieb, ktoré sa
následne konali v marci 2012. „Od
momentu, keď vláda padla, až približne do mája, sa dopyt spomalil na
zhruba 20 až 30 % celkového objemu
transakcií, potom sa to naštartovalo.
To ukazuje, akú silnú rolu zohráva
sentiment... Pokiaľ necítiť prekážky
a každý očakáva rast, vytvára sa tlak

„Keď sa objavia horšie správy, dopyt
reaguje opäť extrémne rýchlo. Ľudia
stopnú svoje nákupné rozhodnutia
a čakajú, čo sa udeje,“ dopĺňa. Na
druhej strane predávajúcim trvá reakcia podľa Čapa dlhšie, predávajúci
môžu reagovať s odstupom niekoľkých mesiacov.
V roku 2019 bude rast
pokračovať
V súčasnosti je na trhu relatívne
slabšia ponuka nehnuteľností, to
podporuje aj budúci rast cien nehnuteľností. „Rast cien na našom
realitnom trhu je v súčasnosti
30
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Bublina dnes nevzniká
Vo všeobecnosti platí, že bublina sa
nenafukuje, keďže ceny nie sú odtrhnuté od vývoja reálnej ekonomiky. Samotný rast cien nehnuteľností
vo všeobecnosti nie je škodlivý, ak
v reálnej ekonomike existuje dôvod na to, aby cena bývania stúpala.
„Ceny nehnuteľností stúpli vlani o 6 %
a priblížili sa úrovniam spred krízy
z roku 2008. Odvtedy však stúpla
životná úroveň a disponibilné príjmy obyvateľov, takže rast cien je viac
v súlade s fundamentmi ekonomiky.
Predpokladáme, že tento rok sa rast
cien spomalí aj kvôli sprísňujúcim sa
opatreniam NBS,“ tvrdí Valachyová.

stúpli takmer o štvrtinu. O rok neskôr bol tento rast 22,1 %.
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ťahaný výhodnými podmienkami
pre kúpu nehnuteľnosti – klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy
a nízke úrokové sadzby z úverových
produktov. Sprísnenie podmienok
pri poskytovaní úverov postupne

pribrzďuje dopyt po nehnuteľnostiach, ten však bude zrejme aj v nasledujúcich štvrťrokoch pomerne
silný. Okrem toho bude ceny nehnuteľností tlačiť nahor aj nižšia ponuka na realitnom trhu, predovšetkým

čo sa bytov týka. Predpokladáme
však, že aj počas tohto roka sa bude
dynamika rastu cien nehnuteľností
zmierňovať vzhľadom na prísnejšie
podmienky pri poskytovaní úverov,“
uzatvára Glasová.

Vývoj ekonomických ukazovateľov
Rok

Miera nezamestnanosti
podľa VZPS (%)

Priemerná mzda Ceny nehnuteľností
(eur)
(eur/m2)

Medziročná zmena cien
nehnuteľností (%)

Medziročná zmena
priemernej mzdy (%)

2005

16,2

583

856

-10,3

11,1

2006

13,3

623

1 000

16,8

6,8

2007

11,0

669

1 238

23,8

7,4

2008

9,6

723

1 511

22,1

8,1

2009

12,1

745

1 344

-11,1

3,0

2010

14,4

769

1 291

-3,9

3,3

2011

13,5

786

1 251

-3,1

2,2

2012

14,0

805

1 237

-1,1

2,4

2013

14,2

824

1 226

-0,9

2,4

2014

13,2

858

1 216

-0,8

4,1

2015

11,5

883

1 227

0,9

2,9

2016

9,8

912

1 279

4,2

3,3

2017

8,1

953

1 360

6,3

4,5

2018

6,6

1 013

1 431

5,2

6,3

Zdroj: NBS, ŠÚ SR, vlastné prepočty

Ceny inzerovaných nehnuteľností v 1. kvartáli 2019
Novostavby

Cena (eur/m2)

Byty v pôvodnom stave

Cena (eur/m2)

Byty po rekonštrukcii

Cena (eur/m2)

Bratislava I

3 327

Bratislava I

2 495

Bratislava I

2 783

Bratislava II

2 346

Bratislava II

2 281

Bratislava II

2 208

Bratislava III

2 726

Bratislava III

2 042

Bratislava III

2 348

Bratislava IV

2 411

Bratislava IV

2 020

Bratislava IV

2 208

Bratislava V

2 599

Bratislava V

2 142

Bratislava V

2 237

Senec

1 612

Trnava

1 490

Trnava

1 588

Nitra

1 328

Nitra

1 507

Košice I

1 397

Prešov

1 231

Košice II

1 443

Košice I

1 519

Košice IV

1 456

Košice II

1 563

Košice IV

1 638

Zdroj: ČSOB podľa realitných portálov
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SLOVÁCI TÚŽIA
BÝVAŤ VO VLASTNOM,
NO VÝRAZNE SA ZADLŽUJÚ
Autor: Ján Beracka

Slováci chcú stále bývať vo vlastnom. Slovenské
domácnosti budú aj naďalej pripravené kupovať
nehnuteľnosti. Túžia totiž bývať vo vlastnej
nehnuteľnosti a v blízkej budúcnosti bude
množstvo Slovákov hľadať bývanie. Slovenské
domácnosti sa teda rýchlo zadlžujú.
Dlho s rodičmi a vo vlastnom
Množstvo mladých Slovákov už má
vek na to, aby sa osamostatnili, no
naďalej bývajú v rodičovskej nehnuteľnosti. „Až 60 % mladých ľudí pracujúcich na plný úväzok vo veku od 18
do 34 rokov ešte stále býva s rodičmi,“
upozorňuje ČSOB banka.
To sú teda ľudia, ktorí budú chcieť
kupovať nehnuteľnosť. Na realitný
trh pritom Slovákov ženie aj vlastná
povaha a preferencie. „Na Slovensku
máme jednu z najvyšších mier vlastníctva nehnuteľností v Európskej únii,
čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, a keby sa mala udržať tá vysoká miera vlastníctva, tak by to tempo nárastu zadlženosti v budúcnosti
dosahovalo veľmi extrémne úrovne,“
hovorí Národná banka Slovenska. „Až
90 % domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom medián EÚ
16

je len 75 %, vo väčšine krajín západnej
EÚ je to ešte menej,“ dopĺňa.
Slovenská situácia je však oproti
iným krajinám špecifická. Hoci podiel ľudí bývajúcich vo vlastnej nehnuteľnosti je na Slovensku nadpriemerný, relatívne málo z nich spláca
úver. Súvisí to s dedičstvom z minulého režimu a so zmenami, ktoré prišli po ňom. „Množstvo slovenských
domácností nadobudlo byty v procese transformácie v 90-tych rokoch,
preto len pomerne malá časť z nich
spláca úver na bývanie... V západných krajinách EÚ je pritom bežné,
že až 58 % domácností bývajúcich vo
vlastnej nehnuteľnosti spláca úver na
bývanie,“ upozorňuje NBS.
Problém majú najmä novovznikajúce rodiny. „V súčasnosti sú však mladé rodiny, ktoré si chcú kúpiť nehnuteľnosť na bývanie, nútené financovať

túto kúpu úverom na bývanie. Tento
trend je výrazný, keďže Slovensko
patrí do trojice krajín EÚ s najnižším počtom izieb na obyvateľa bytu
a s najvyšším podielom mladých ľudí
bývajúcich s rodičmi. V dôsledku snahy o vlastné bývanie tak bude postupne rásť podiel domácností s úverom
na bývanie,“ dopĺňa NBS.

Objem úverov na
bývanie sa v minulom
roku dostal na 28
miliárd eur, čo skutočne
znamená dvojciferný
rast objemu úverov.
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Podiel ľudí, ktorí budú čerpať úver,
teda môže v budúcnosti ešte dramaticky rásť, a to bude zásadným spôsobom
zvyšovať zadlženosť. „Ak slovenské domácnosti budú naďalej preferovať bývanie vo vlastnej nehnuteľnosti, podiel
domácností s úverom na bývanie môže
vzrásť zo súčasných 17 % až na polovicu. V takomto hypotetickom scenári
by to viedlo až k strojnásobeniu zadlženosti domácností, čo by znamenalo,
že môže prekročiť úroveň 100 % HDP.
Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa trh
podnájmov stal adekvátnou alternatívou voči kúpe nehnuteľnosti,“ upozorňuje NBS.
Úverov pribúda
Zadlženosť slovenských domácností sa stáva problémom najmä preto,
že dynamika nárastu zadlženosti je
výrazná. Prispieva k tomu aj nárast

úverov na bývanie. „Ešte pred rokom sme videli medziročné nárasty
úverov na bývanie na úrovni 15 %,
momentálne sme na úrovni 11,5 %,“
upozornila centrálna banka koncom
minulého roka.
Objem úverov na bývanie sa v minulom roku dostal na 28 miliárd eur,
čo skutočne znamená dvojciferný
rast objemu úverov. Tento súhrnný
objem úverov na bývanie by mal
podľa odhadov ďalej rásť, no tempo
rastu sa zmierni. V roku 2022 by objem poskytnutých úverov na bývanie
mal podľa odhadov dosiahnuť úroveň
36 miliárd eur, objem rastu úverov by
však v tom roku mal byť na úrovni
5,8 %. Prispejú k tomu aj opatrenia
z dielne NBS, ktoré v súčasnosti postupne nabiehajú.
Slováci si vo veľkom kupujú vlastné nehnuteľnosti a trh s prenájmami

bytov preto na Slovensku stagnuje.
Napriek tomu, že ceny nehnuteľností rastú, stále to nestačí na to, aby sa
trh s prenájmom rozbehol.
„Trh s prenájmami nefunguje,
pretože ceny nehnuteľností sú ešte
nízke,“ hovorí Martin Čapo. Podľa
jeho slov sa trh s prenájmom nehnuteľností rozbehne v situácii, keď si
zásadná skupina obyvateľov nebude
môcť dovoliť vlastné bývanie. „My sa
dostaneme do situácie, ktorá sa objavuje v západnej Európe a vo veľkých
mestách, kde väčšia časť populácie je
istým spôsobom diskriminovaná a nie
je schopná kvalifikovať sa na kúpu nehnuteľnosti. Keď je v USA priemerná
cena nehnuteľností 400 000 dolárov,
tak my ešte máme kam ísť,“ hovorí
Martin Čapo. „Máme nízke ceny nehnuteľností, a toto sa podľa mňa ešte
dlho nezmení,“ dopĺňa s tým, že tento
17
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stav by mohol určite pretrvať najbližších desať rokov.
Dostupnosť bývania je
priaznivá
Záujem Slovákov o bývanie podporuje
aj rast miezd. „Keď zohľadníme vývoj

cien nehnuteľností voči príjmom a úroveň úrokových sadzieb, dostupnosť
bývania na Slovensku sa naďalej zvyšovala. Inými slovami, Slovák s priemerným platom si aktuálne dokáže prefinancovať cez hypotéku byt s najväčšou
rozlohou v histórii,“ upozorňuje

Index dostupnosti bývania – porovnanie aktuálnej odchýlky
od dlhodobého priemeru

Zdroj: Macrobond, ECB, Eurostat, VÚB prepočty

Porovnanie regiónov – plocha nehnuteľnosti prefinancovateľná
jednotlivcom cez hypotéku v závislosti od lokálnych príjmov a cien

Zdroj: NBS, ŠÚSR, VÚB prepočty,
*Predpoklady: 80 % LTV, celková RPMN na hypotékach, splátka vo výške 1/4 príjmu
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VÚB banka. Slovensko je v tomto
smere v popredí aj v medzinárodnom porovnaní. „Slovensko sa drží
v tomto porovnaní najvyššie spoločne s Bulharskom a Rumunskom,
kde index dostupnosti raketovo
vyletel nahor. Hoci tu ceny za ostatné tri roky vzrástli podobne ako
na Slovensku, približne o 20 %, platy sa v Rumunsku takmer zdvojnásobili. V roku 2018 rástli medziročne cez 30 %. Na opačnej
strane rebríčka je Rakúsko, Írsko
a Luxembursko, kde je dostupnosť
bývania pod dlhodobým priemerom
a zároveň ceny nehnuteľností rastú
vysokým tempom.
Pod dlhodobým priemerom je
index dostupnosti bývania stále aj
vo Švédsku, no tu už ceny začali naozaj aj klesať. V susednom Poľsku
tiež vidíme rastúci tlak na spomalenie rastu cien nehnuteľností
v blízkej budúcnosti,“ hovorí hlavný analytik VÚB banky Zdenko
Štefanides. Dostupnosť bývania je
relatívne horšia v Bratislavskom
kraji. „Priemerná mzda je tu síce
o 39 % vyššia ako priemer zvyšku
Slovenska, no priemerná cena za
meter štvorcový nehnuteľnosti
je v porovnaní s ostatnými regiónmi vyššia až o 117 %,“ hovorí VÚB
banka.
„To z pohľadu dostupnosti bývania tento kraj jasne diskvalifikuje. Pri
hypotéke vo výške 80 % z hodnoty
nehnuteľnosti so splátkou vo výške
štvrtiny príjmu pri aktuálnych úrokových sadzbách v Bratislavskom
kraji jednotlivec s priemerným
príjmom prefinancuje nehnuteľnosť s plochou len zhruba polovičnou než napríklad jeho náprotivok v Trenčianskom kraji,“ hovorí
Štefanides.
Máj/Jún 2019
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REALITNÝ EXPERT:

ĽUDIA SÚ EMOCIONÁLNE NAVIAZANÍ
NA SVOJE NEHNUTEĽNOSTI
Autor: Ivana Brillová
Foto: Ján Palenčár

„Ak by dnes mladá rodina mala za dvojizbový
byt platiť nájomné 380 eur mesačne a vedela
by, že v tom byte môže žiť 20 rokov, nič
by ju neviedlo k tomu, aby platila splátku
hypotéky vo výške 700 eur mesačne,“
hovorí v rozhovore pre Financial Report
Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie
realitných kancelárií Slovenska (NARKS).
Oplatí sa teraz
kúpiť nehnuteľnosť?
Mnoho odborníkov a novinárov hovorí, že ceny nehnuteľností sú príliš
vysoké. Je pravdou, že ceny v niektorých regiónoch prevýšili rok 2008,
keď na Slovensku boli predkrízové
maximá cien nehnuteľností. Napriek
tomu je však situácia na realitnom
trhu dobrá. Bolo by totiž nekorektné
hovoriť len o cenách, treba sa pozrieť
aj na ostatné podmienky na realitnom trhu. Súčasné podmienky hypotekárnych úverov sú výborné, úroky
sa pohybujú na úrovni 1,2 až 1,3 %
ročne.
Reálne mzdy sú historicky najvyššie a zároveň sa darí ekonomike.
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Spotrebiteľská nálada je dobrá
a z tohto pohľadu je dnes priaznivá
situácia na kúpu bytu pre vlastné potreby a aj ako investíciu.
Aké sú hlavné rozdiely medzi
dnešnou situáciou a rokom 2008?
Vznik a prasknutie realitnej bubliny
v roku 2008 súvisí s viacerými faktormi. Jedným bolo výrazné zvýšenie cien od roku 2002 do 2008 až
o 300 %, keď počas tohto obdobia
medzi 2006 a 2008 to bolo o dvojnásobok. Medzi ľuďmi bolo rozšírené
presvedčenie, že na kúpe nehnuteľnosti sa dá veľmi dobre zarobiť.
Dokonca nebolo potrebné mať
peni az e na celú nehnuteľnosť ,

stačilo ísť do špekulatívneho nákupu a zazmluvniť si rozostavaný byt
v novostavbe zmluvou o budúcej
zmluve. Stačilo zložiť 20 % z ceny
bytu. Takýto kupujúci však vedel, že
byt nebude kupovať a počas výstavby hľadal niekoho za seba s tým, že
chcel na tejto transakcii zarobiť.
S rýchlosťou rastu cien nehnuteľností sa množili špekulatívne nákupy,
ktoré nakoniec mali veľmi negatívny
vplyv, a to sa ukázalo v roku 2008.
Skoro 30 % nákupov v niektorých
projektoch bolo špekulatívnych.
Dostupnosť bývania, teda kombinácia reálnych miezd, celkovej
ekonomickej situácie, cien nehnuteľností a nákladov na financovanie
Máj/Jún 2019

kúpy (hypotéka), bola v tomto období veľmi nízka a aj napriek tomu ceny
stúpali a aj objem predajov. Bili sme
na poplach, už v roku 2007 sa dalo
vypozorovať, že sa nafukuje realitná
bublina. Videli sme, že klienti idú do
nákupov nehnuteľností, hoci dostupnosť bývania je zlá.
V súčasnosti je práve dostupnosť
bývania na Slovensku historicky najlepšia. To je základný a najväčší rozdiel medzi rokom 2008 a 2018. V súčasnosti máme ešte stále potenciál
na rast cien nehnuteľností.
Aká je situácia na strane ponuky
nehnuteľností?
Koncom roku 2018 sme mali na
trhu najmenej bytov za posledné tri
roky. Dopyt kupujúcich je ohromný,
a práve preto je voľných bytov málo.
Developeri nestíhajú dopĺňať ponuku bytov. Nie je to tak, že by nechceli, no problém vidím v povoľovacích procesoch, to je v mestách veľký
problém. V Bratislave trvá vybavenie
všetkých povolení v priemere štyri
roky, to je šialený čas. Najväčší problém teda vidím v tom, ako flexibilne
sú developeri schopní zareagovať na
potreby trhu.
Práve to, že developeri nie sú
pružní, hoci nie vlastnou vinou, spôsobuje situáciu, ktorú máme dnes,
teda malú ponuku bytov oproti predchádzajúcim rokom.
Aké nehnuteľnosti sú v súčasnosti najžiadanejšie?
Pokiaľ ide o bývanie v meste, najžiadanejšie sú dvojizbové a trojizbové
byty. Preferencie klientov sa oproti predchádzajúcim rokom zásadne
zmenili. Klienti neposudzujú cenu
bytu rozrátanú na meter štvorcový, zaujíma ich celková cena bytu.
Záujem nie je o veľkometrážne byty,

ale skôr o malometrážne nehnuteľnosti s dobrou
dispozíciou. Klienti
dnes veľmi pragmaticky a zodpovedne hodnotia
ponuku developerských projektov.
Ak má trojizbový
byt 75 m2 a dobrú
dispozíciu, patrí
medzi najžiadanejšie. Cena takéhoto bytu je totiž
relatívne nízka
v porovnaní s podobným veľkometrážnym bytom, no
všetky požiadavky
na bývanie spĺňa.
Ako je na tom trh
z pohľadu porovnania ponúk
staršíc h b y tov
a novostavieb?
V súčasnosti je
dobrá situácia na
to, aby sa záujemcovia obzerali po
novostavbách. Novostavby oproti porovnateľným starším bytom sú teraz
cenovo veľmi blízko pri sebe. Rozdiel
je pätnásť, maximálne dvadsať percent. Porovnateľný byt pritom znamená, že byty majú podobnú veľkosť,
v približne rovnakej lokalite a podobnú dispozíciu.
Platí, že technické normy pre výstavbu sa oproti starším domom veľmi sprísnili. Hovoríme o energetickej
náročnosti, požiarnej ochrane, hygiene, oslnení, aj prašnosti. Toto všetko
spadá pod prísnejšie normy, ktorým
musia novostavby vyhovieť lepšie
ako staršie stavby.

S novostavbou sú spojené aj nevýhody, hovorí sa, že sa často rosia okná
či praskajú steny. Pri novostavbe
môžu byť potrebné drobné opravy,
no ja som presvedčený, že väčšina developerov dnes stavia kvalitne. Tento
chvíľkovo znížený komfort by som
teda akceptoval.
Stavajú sa v súčasnosti menšie
byty? Akú úlohu dnes zohráva
lokalita?
Lokalita je prvým faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje cenu bytu.
Ide o drahý faktor. Podľa mňa nie
je možné hovoriť o dobrých a zlých
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lokalitách. Ak developer vie, že stavia štartovacie byty, zameriava sa na
sídliskové lokality a okrajové štvrte.
Pozemok kupuje relatívne lacnejšie,
a tomu môže prispôsobiť aj štandard
bytu. Naopak, developeri v centrách
miest idú do vyšších štandardov
a takých technických a dispozičných
riešení, ktoré by mohli zaujať ľudí
z vyššej príjmovej skupiny. Podoba
projektu teda vychádza z toho, pre
akú cieľovú skupinu je určená.
Vo všeobecnosti sa však dá dnes
povedať, že najväčšia skupina kupujúcich sú skutočne záujemcovia
o malometrážne byty, hoci aj v lepšej
lokalite.
Dve z troch realitných ponúk sú
v Bratislavskom kraji. Čím sa
bratislavský realitný trh odlišuje
od zvyšku Slovenska?
Bratislavský realitný trh je najsilnejší. Je tu najsilnejší dopyt, najsilnejšia
ponuka. Je to pochopiteľné, súvisí to
so záujmom obyvateľstva sťahovať sa
do Bratislavy. Oficiálne má Bratislava
okolo 470-tisíc obyvateľov, neoficiálne čísla hovoria o počte o 30 % vyššom. V Bratislave je veľký počet neprihlásených ľudí, ktorí tu existujú,
žijú a bývajú. Ich počet navyše stúpa.
Máme tu lokalitu, kde má záujem
bývať množstvo Slovákov, no máme
tu aj veľa expatriotov. Tak je aj veľký
tlak na to, aby si títo ľudia našli bývanie, čiže vzniká dopyt. Preto existuje množstvo developerov, ktorí sa
sústreďujú práve na Bratislavu. Veľká
konkurencia a silný dopyt so sebou
prinášajú určité špecifiká.
Dnes je veľký záujem o pozemky
určené na developerskú výstavbu,
ich cena stúpa, developeri súťažia
medzi sebou a sú vo veľmi konkurenčnom prostredí. Platí to nielen
22

o rezidenčnom bývaní, ale aj o sektore komerčných nehnuteľností.
Bratislava je veľmi špecifický a napätý trh.
Dvojkou po Bratislave sú Košice,
je to metropola východu. Tiež je tu
silný dopyt a veľká konkurencia.
To so sebou prináša aj veľké negatíva. Práve vo veľkých mestách sa objavujú problémy medzi samosprávou
a developerom. Toto napätie vyvolávajú aj správy o korupčnom správaní sa samospráv a developerov, a to
vyvoláva negatívne emócie aj v občanoch, ktorých sa výstavba dotýka.
V silných regiónoch panuje omnoho
nervóznejšia atmosféra.
Na druhej strane máme už menšie regióny, ktoré nezažívajú developerský boom. Tu, naopak, samosprávy veľmi aktívne komunikujú so
záujemcami o výstavbu. Vnímam to
oveľa pozitívnejšie aj pokiaľ ide o komunikáciu smerom k obyvateľom.
V poslednom štvrťroku minulého roka rástli ceny výrazne aj
v Prešovskom kraji. Čomu sa to
dá pripísať?
Keď si zoberieme ceny nehnuteľností v Prešove a v Bratislave, vidíme, že
v hlavnom meste sú ceny viac ako
dvojnásobné. Pri pohľade na mzdy
zistíme, že v Bratislave nie sú viac
ako dvakrát vyššie. Keď sa na to pozrieme takto, tak potenciál rastu cien
je v Prešove väčší ako v Bratislave.
Preto práve regióny Prešov, Banská
Bystrica, Žilina rástli rýchlejšie ako
Bratislava.
Ak je trh schopný akceptovať
sumu aspoň 1 200 eur/m2, otvárajú
sa možnosti aj pre developerov, ktorí
už sú ochotní stavať. Ak trh akceptuje cenu za meter štvorcový pod
touto hranicou, pre štandardného

developera to nie je zaujímavé. Ak by
sme si zrátali náklady, ktoré má na
výstavbu, pri nižšej sume ako 1 200
eur/m 2 by staval bez akéhokoľvek
zisku.
Napríklad Prešov je pre developerov veľmi zaujímavý trh, pretože
novej výstavby je tam relatívne málo
a záujem obyvateľov je veľký. Aj v malých mestách, napríklad na východe
Slovenska, sa skrýva potenciál. Ak sa
cena dvojizbového bytu šplhá k hranici 80-tisíc eur, už môže byť pre
developera zaujímavé postaviť malý
projekt, napríklad 20 – 30 bytov.
Ako s ú na tom mladí ľudi a?
Predovšetkým oni majú probl é m n a s p o r i ť s i n a b ý va n i e
a môžu mať problém zvládnuť
hypotéku...
Pripusťme, že mladý človek seriózne
môže uvažovať o vlastnom bývaní
s prvým zamestnaním, ktoré získa. Človek, ktorý sa zaoberá svojím
bývaním počas prvého zamestnania po škole, ešte presne nevie, čo
od svojho bývania presne očakáva.
Podľa mňa je pre mladých ľudí lepšie
a pragmatickejšie začať v podnájme
a vyskúšať si prvé vlastné bývanie.
Mladí ľudia takto na vlastnej koži
zistia, aké sú ich požiadavky na budúci vlastný byt.
Často zaznieva argument, že
to, čo ide na nájom, môže dať
ten človek na splátku hypotéky.
Súhlasíte?
Porovnajme nájom a splátku úveru
vo výške 500 eur. To, čo človek platí
v cene nájmu, nie je to isté ako splátka
hypotéky. Do nájmu je zahrnutý poplatok za správu, fond opráv a pod., čo
môžu byť položky za zhruba 120 eur.
V splátke hypotéky to, samozrejme,
Máj/Jún 2019
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nie je. Zároveň je dnes úroková sadzba
približne 1,2 %. Ak sa zvýši napríklad
na 2,4 %, čo sa skôr či neskôr stane,
splátka hypotéky sa zvýši na približne 620 eur. Rozdiel sa teda zvyšuje
na 240 eur mesačne, čo je skoro 3 000
eur ročne. Pre mladých ľudí je teda
z môjho pohľadu lepšie ísť najprv na
nejaký čas do podnájmu.
Napriek tomu, čo hovoríte,
Slováci neradi bývajú v podnájme
a tento trh je na Slovensku veľmi
malý. Prečo?
Dôvod tohto stavu môžeme nájsť
v období po roku 1989. V minulom
režime mal každý človek ústavné právo na prácu a bývanie. Práve po roku
1989 štátny bytový fond v podstate
daroval byty občanom. Ľudia, ktorí bývali celé desaťročia v štátnych
bytoch ako nájomcovia, mali možnosť si státisíce bytových jednotiek
kúpiť za veľmi nízky poplatok, to
sa ani nedá nazvať kúpnou cenou.
Trojizbový byt v Petržalke sa dal
odkúpiť za dvanásťtisíc korún. To
bolo rozdávanie štátneho bytového
fondu. Z večera do rána sa milióny
ľudí stali milionármi, lebo vlastnili
nehnuteľnosť.
Tak vznikol silný vzťah Slovákov
vlastniť nehnuteľnosť. V ľuďoch je teda
zakorenené, že dobrý hospodár je len
ten, kto vlastní nehnuteľnosť.
To by až tak nevadilo, no toto
myslenie prináša ďalší problém.
Ľudia sa mentálne zviazali so svojimi
nehnuteľnosťami, a to má negatívny
vplyv napríklad na pracovnú mobilitu. Vlastníci bytov či rodinných domov nechcú cestovať za prácou do
vzdialenejších miest.
V Nemecku je napríklad úplne bežné, že 40 % ľudí prežije celý
svoj život v prenajatom byte. Dá

sa namietať, že v Nemecku sa dá
ľahšie domôcť svojich práv, je tam
väčšia právna istota, teda aj nájomníci majú väčšiu istotu, že ich nikto
z bytu nevyhodí iba pre to, že zmenil
názor. Na Slovensku to takto v praxi
nefunguje a právna istota na oboch
stranách vzťahu nie je veľká.
Bude sa tento trend nejakým spôsobom meniť?
Bude sa meniť a nepotrvá to desiatky rokov, bude to rýchlejší proces.
Platí, že ľudia chcú bývať. Ak budú
mať istotu, že budú bývať, nevzniká
potreba vlastniť nehnuteľnosť. Na
Slovensku je jeden z najmenej rozvinutých trhov nájomného bývania
v EÚ. Iba 5 % rezidenčných nehnuteľností je v nájomnom sektore.
Ak by dnes mladá rodina mala za
dvojizbový byt platiť 350 eur mesačne a vedela by, že v tom byte môže žiť
20 rokov, nič by ju neviedlo k tomu,
aby platila splátku hypotéky vo výške
700 eur mesačne. Sporenie na dôchodok si takáto rodina môže zabezpečiť
práve z toho rozdielu.
Príkladom môže byť Mníchov. Ak
sa tam niekto rozhodne kupovať byt
za milión eur, platí splátku hypotéky
vo výške približne 4 000 eur počas 35
rokov. Ten istý byt sa dá v Mníchove
prenajať za 2 000 eur na celý život. Ak
sa človek rozhodol ten byt kúpiť, po
35 rokoch ho vlastní a musí sa rozhodnúť, čo ďalej. Je v dôchodkovom
veku, chce sa zabezpečiť, tak sa rozhodne byt predať. Niekde však bývať
chce, tak si kúpi iný byt, lacnejší a
jeho úspory tvorí rozdiel medzi predajnou cenou pôvodného bytu a kúpnou cenou nového bytu.
Z ekonomického hľadiska je teda
efektívnejšie mať nehnuteľnosť
v nájme a nevlastniť ju. U nás je to

zdeformované tým, že ceny nájmu sú
vysoké a ceny hypoték sú veľmi nízke.
Ľudia teda nevidia ten rozdiel tak zásadne. Táto situácia je však krátkodobá a bude sa meniť.
Ako sa budú v blízkej budúcnosti
vyvíjať ceny nehnuteľností?
Trend mierneho stúpania na úrovni
okolo 4 % ročne bude pokračovať.
V niektorých lokalitách to môže byť
bližšie k dvojcifernému číslu, inde
môže nastať aj pokles cien. Týka sa
to lokalít, kde nie je záujem o bývanie, aj také sú. Ak sa neobjavia nejaké
zásadné vplyvy z externého prostredia, trh by mal pokračovať v tom, čo
platí na trhu od roku 2014. Mal by
pretrvávať silný dopyt, developeri
budú zosilňovať svoju aktivitu, to
znamená, že budú pribúdať nové
projekty. Developeri budú objavovať
nové lokality, kde je potenciál.
Externým šokom môže byť razantné zv ýšenie úrokov ých sadzieb na hypotéky, ktoré by prišlo
z Európskej centrálnej banky (ECB),
ale aj ďalšie okolnosti. Šok by nastal
napríklad vtedy, ak by Taliansko vystúpilo z EÚ, čo by výrazne poškodilo
ekonomiku, hrozbou je aj ochladenie
svetovej ekonomiky, ktoré by mohlo
znamenať prepúšťanie.
Realitný trh sa vyvíja vo vlnách
a bublina príde a následne aj spľasne, čo bude mať za následok krátkodobý prepad cien nehnuteľností.
To sa stalo v roku 2008 na prelome
tretieho a štvrtého kvartálu. Za dva
roky ceny klesli o približne 30 %, no
počet kúpených nehnuteľností klesol
o polovicu.
V súčasnosti však žiadne signály
vzniku realitnej bubliny neregistrujeme a realitný trh je stále vo vzostupnej fáze.
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OBÁVANÉ ÚVEROVÉ OPATRENIA NBS

ZATIAĽ ZEMETRASENIE NEVYVOLALI
Autor: Ján Beracka

Poskytovanie úverov sa postupne sprísňuje, tieto
opatrenia zatiaľ len nabiehajú. Národná banka
Slovenska (NBS) pripravila opatrenia, ktoré
postupne vstupujú do platnosti od júla minulého
roka. Obavy z toho, že opatrenia výrazne
obmedzia poskytovanie úverov, sa nenapĺňajú.

P

latí, že úvery, ktoré sú vyššie ako
80 % hodnoty nehnuteľnosti,
musia banky obmedzovať. Zatiaľ sa
banky dokázali s týmito pravidlami vyrovnať. „Vo štvrtom štvrťroku 2018 sa museli slovenské banky
dostať s úvermi s hodnotou nad 80
LTV (80 % hodnoty nehnuteľnosti) pod hranicu 30 percent. Nemali
s tým veľký problém, spolu poskytli

Priemerná úroková
sadzba úverov na
bývanie sa v januári
tohto roka na Slovensku
pohybovala na
úrovni 1,5 %. Priemer
eurozóny je na úrovni
približne 1,9 %.
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27 % takýchto úverov na bývanie,“
upozorňuje Slovenská sporiteľňa
(SLSP).
Viditeľnou zmenou na trhu však je
skutočne výrazné zníženie podielu
úverov, ktoré majú LTV vyššie ako
80 %. V januári 2017 bol podiel takýchto úverov 48 %, teda takmer
každý druhý úver financoval viac ako
80 % hodnoty nehnuteľnosti. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom minulého
roka teda zastúpenie takýchto úverov kleslo o 21 percentuálnych bodov.
Priemerná výška ukazovateľa LTV sa
v súčasnosti na slovenskom trhu pohybuje na úrovni približne 75 %.
Výšku poskytnutého úveru neobmedzuje len samotné pravidlo o LTV, ale
aj o výške príjmu. NBS sa totiž inšpirovala v zahraničí a banky majú povinnosť sledovať zadlženosť klientov.
Celková zadlženosť (DTI) vo väčšine
prípadov nesmie prekročiť osemnásobok celoročného príjmu.

„Podobný typ opatrenia bol prijatý aj
v iných krajinách. Samotná úroveň
8-násobku ročného príjmu je však
z hľadiska medzinárodného porovnania ešte stále pomerne mierna.
V Nórsku nesmie zadlženosť klienta k jeho ročnému čistému príjmu
presiahnuť hodnotu medzi 6 až 7,
v závislosti od typu rodiny. Nórsko
zároveň povoľuje výnimku z dodržiavania tohto limitu na úrovni
10 % nových úverov. Podobné limity
sú stanovené aj v Spojenom kráľovstve a v Írsku, a to na úrovni zodpovedajúce približne 4,5 až 5-násobku
čistého ročného príjmu,“ upozorňuje
NBS.
Úvery sú zatiaľ dostupné aj žiadateľom, ktorí mali mať najväčšie problémy so získaním úveru. „Zníženie
dostupnosti úverov nepocítila doteraz ani najviac ohrozená skupina
– žiadatelia jednotlivci. Pred začiatkom platnosti regulácie NBS, 1. júla
2018, bol ich podiel na poskytnutých
úveroch 46 %, v druhej polovici roka
sa znížil minimálne na 44 %,“ hovorí
SLSP. V druhom kvartáli minulého
roka bol tento podiel 46 %, teda len
nepatrne vyšší.
Opatrenia NBS majú priniesť rovnováhu na trhu s realitami a aj úvermi na bývanie. „Predpokladáme, že
sprísnenie podmienok pre hypotéky
Máj/Jún 2019

Foto: Shutterstock

bude aj počas tohto roka postupne
stabilizovať situáciu na realitnom
trhu. Národná banka Slovenska už
minulý rok pristúpila k sprísňovaniu poskytovania hypoték, aby
nedochádzalo k nadmernému zadlžovaniu, a takisto aby záujemcovia
na kúpu nehnuteľností používali aj
vlastné zdroje. Postupné sprísňovanie podmienok pri poskytovaní
úverov zo strany NBS pozvoľna pribrzďuje dopyt po nehnuteľnostiach.
Očakávame preto, že ceny nehnuteľností budú rásť aj v nasledujúcich
kvartáloch, ale tempo ich rastu by

sa mohlo pomaly zmierňovať. Vývoj
cien na realitnom trhu bude však
závisieť najmä od typu konkrétnej
nehnuteľnosti, od geografickej oblasti a aj od ponuky nehnuteľností,“
hovorí analytička Poštovej banky
Jana Glasová.
Dopyt po hypotékach súvisí aj s tým,
že hypotéky na Slovensku sú lacnejšie aj v porovnaní s inými európskymi krajinami. Priemerná úroková
sadzba sa v januári tohto roka pohybovala na úrovni 1,5 %. Priemer eurozóny je na úrovni približne 1,9 %.

Výrazný rozdiel vidieť napríklad
v porovnaní s Českou republikou,
ktorá nie je členom eurozóny a menovú politiku si riadi sama. V Česku
je priemerná úroková sadzba úverov
na bývanie až 2,9 %.
Na Slovensku sú úrokové sadzby na
klesajúcej trajektórii už celé desaťročie.
Na konci roka 2018 sa úroková sadzba
úverov na bývanie podľa zvolenej dĺžky
fixácie pohybovala v priemere na úrovni od 6,31 % do 7,92 %. Vo februári
2019 sa úroková sadzba pohybovala
v rozmedzí od 1,46 % do 1,62 %.

Hlavné zmeny v poskytovaní úverov
Obdobie

Maximálny podiel úverov s LTV medzi 80 % a 90 %

Maximálny podiel úverov s DTI > 8

1. 7. 2018 až 30. 9. 2018

35,00 %

20,00 %

1. 10. 2018 až 31. 12. 2018

30,00 %

15,00 %

1. 1. 2019 až 30. 6. 2019

25,00 %

10,00 %

Od 1. 7. 2019

20,00 %

5 % + 5 % pri splnení dodatočných
podmienok*

* Dodatočné podmienky: úvery na bývanie poskytované klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok
priemernej mzdy a DTI pri týchto úveroch neprevyšuje hodnotu 9.
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OPLATÍ SA V SÚČASNOSTI KUPOVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ?
Autor: Marek Mittaš

Foto: Marián Búlik

Marián Búlik
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko

minimálne do konca roka, k investovaniu do
kúpy bytu treba pristupovať opatrne. Dôvodom
sú nielen vysoké ceny bytov, ktoré atakujú historické maximá spred poslednej krízy. Takisto ďalšie signály vrátane atakovania rekordnej rastovej
fázy finančných trhov hovoria, že sa nezadržateľne blíži ďalšia kríza, v ktorej realitná bublina
bezpochyby čiastočne spľasne.
Osobne v súčasnosti neodporúčam investovať do
kúpy bytu na prenájom kvôli vysokej cene bytov
a rizikovosti celej investície. Takisto investovanie
do kúpy bytu a jeho prenájom v sebe nesie nemalé riziká. Od problémov s nájomníkmi pre neplatenie, cez zničenie zariadenia bytu až po vypuknutie krízy, zníženia dopytu, a tým aj ceny nájmu.

Aj keď úrokové sadzby hypoték pravdepodobne zostanú na historických minimách ešte

Foto: Jana Glasová

Jana Glasová
analytička Poštovej banky

Ceny nehnuteľností sú dnes pomerne vysoké, takže
ich kúpa závisí od finančných možností kupujúceho.
Nízke úrokové sadzby z hypotekárnych úverov vytvárajú priestor pre tých, ktorí chcú riešiť svoju otázku bývania. Na druhej strane pomerne vysoký dopyt
po nehnuteľnostiach praje aj tým, ktorí chcú nehnuteľnosť kupovať ako investíciu. Kúpe nehnuteľnosti
26

však praje aj súčasná ekonomická situácia. Kúpa nehnuteľnosti je vo všeobecnosti považovaná za dobrú
investíciu, samozrejme, z dlhodobého hľadiska. V jej
prospech hrá najmä skutočnosť, že nehnuteľnosť je
možné prenajať a poberať tak dodatočný zisk z jej
držby. Aj s kúpou nehnuteľnosti je však spojené
riziko, predovšetkým ak „špekulujeme“ o raste jej
ceny – teda chceme v súčasnosti kúpiť a za nejaký
čas so ziskom predať. Ak kupujeme nehnuteľnosť
ako investíciu, tak si musíme zvážiť predovšetkým
to, na aký dlhý čas môžeme svoje voľné finančné
prostriedky takto zaviazať. Teda to, kedy budeme
chcieť alebo musieť nehnuteľnosť opäť predať.
V najbližšom období očakávame, že dynamika
rastu cien nehnuteľností bude ďalej spomaľovať.
Dôvodom je sprísňovanie podmienok poskytovania
úverov na bývanie zo strany NBS. Prísnejšie podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie spolu
s citeľným zdražením nehnuteľností v posledných
rokoch bude utlmovať dopyt po nehnuteľnostiach
vrátane nehnuteľností kupovaných na investičné
účely.
Máj/Jún 2019
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CEO Across Private Investments

Či sa dnes oplatí, alebo neoplatí kupovať nehnuteľnosť, ukáže čas. Ceny nehnuteľností, najmä bytov,
sú dnes blízko historických maxím, alebo už aj nad
nimi. Na nehnuteľnosti sa dá pozerať z dvoch uhlov
pohľadu ako na spotrebu, alebo ako na investíciu.
Pri kupovaní rezidenčnej nehnuteľnosti vlastného bývania treba zvážiť viacero faktorov. V prvom

Foto: Andrej Pavelek

Andrej Pavelek
diplomovaný realitný konzultant
z RealitniExperti.sk:

Ak je to nehnuteľnosť, v ktorej chceme dlhodobo bývať, alebo chceme investovať do nehnuteľnosti v dlhodobom horizonte (na viac ako
10 rokov), tak určite áno, oplatí sa kupovať v súčasnosti nehnuteľnosť. Mohli sme sa na vlastnej
koži presvedčiť, že sa ceny po prudkom poklese

rade nás kúpa nesmie finančne vyčerpať. Splátka
hypotéky a iných úverov by nemala prekročiť 36 %
z hrubého príjmu. Mnoho ľudí si kupuje nehnuteľnosť zbytočne len preto, lebo ceny idú hore, pričom
by im stačilo nehnuteľnosť si prenajať.
Investovanie do nehnuteľností má niekoľko
úskalí. Určite je mnoho šikovných ľudí, ktorí dlhodobo a výhodne prenajímajú dva, tri byty. Taktiež sú
ľudia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti krátkodobo
cez platformy zdieľanej ekonomiky, a tiež sa im darí.
Ďalšou možnosťou je, že kupujú byty v dražbách alebo v katastrofálnom stave a rekonštruujú ich.
Existuje však skupina ľudí, ktorí špekulatívne
nakupovali byty v rokoch 2007 alebo 2009, no na
hodnotu vstupnej investície sa dostali len pred niekoľkými mesiacmi. Inými slovami, aj investovanie
do nehnuteľností si vyžaduje znalosti, čas a peniaze. Musíte byť pripravení na straty a aj na to, že
„investovať do tehly“ nie je také jednoduché, ako sa
zdá. Ak prídu na trh nehnuteľností problémy, nie
vždy sa dá s nimi disponovať podľa momentálnych
potrieb.

počas hospodárskej krízy opäť dostali na úroveň
spred roka 2008. Z toho dôvodu sa dá usudzovať, že i v budúcnosti, keď príde podobná kríza, tak o pár rokov nato príde k oživeniu trhu
s nehnuteľnosťami s následným zvýšením cien.
V súčasnosti sa nachádzame vo fáze konjunktúry hospodárstva, z toho dôvodu je potrebné
pozerať do budúcnosti s trochou opatrnosti
a obozretnosti, pretože neustály rast cien nehnuteľností nemusí trvať večne. Preto je potrebné rátať i s negatívnym vývojom cien a zahrnúť
túto situáciu do rozhodovacieho procesu.
Určite by som odporučil zaoberať sa aj otázkou možnej kúpy ornej pôdy, keďže ústavný súd
koncom minulého roka zrušil zákonné výnimky,
ktoré obmedzovali prístup k poľnohospodárskej
pôde. A rovnako ako pri ostatných nehnuteľnostiach, aj orná pôda v sebe skrýva možnosť pravidelného peňažného toku, teda prenájom pôdy
a nárastu ceny ornej pôdy.
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ekonomický analytik Tatra banky

Foto: Vladimír Sabol

Vladimír Sabol
realitný maklér
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Pokiaľ zostaneme v rovine rezidenčných nehnuteľností, tak odkladať kúpu nehnuteľnosti na bývanie
má zmysel iba vtedy, ak ste silne presvedčení o prichádzajúcej ekonomickej kríze, ktorá v blízkom období zasiahne vývoj cien nehnuteľností. Ak vychádzame z predpokladu, že slovenská ekonomika bude
spomaľovať tak, ako prognózujú všetky relevantné
inštitúcie, čakať s kúpou nehnuteľnosti na vlastné bývanie, ktoré potrebujete, sa neoplatí. A to tak
v prípade, že by ceny nehnuteľností rástli pomalšie
ako doteraz, alebo aj v prípade, že by rast zastavili
úplne. Pravdepodobnosť úspešnosti pri investovaní sa primerane znižuje a rovnako sa to týka aj nehnuteľností. Návratnosť pri takomto type investície
je vždy behom na dlhšiu trať a pri spomaľujúcej sa
ekonomike sa riziko predĺženia návratnosti zvyšuje.

Odpovedať sa nedá jednoznačne. Oplatí sa aj nie.
Záleží na dôvodoch kúpy, životnej situácii a ďalších
faktoroch. Ak som v podnájme, mám niečo našetrené a príjem dostatočný na poskytnutie hypotéky, tak
vymeniť podnájom za vlastnú nehnuteľnosť je jednoznačne výhodnejšie aj v tomto momente. Ak bývam
napríklad s rodičmi, relatívne to vyhovuje obom stranám, s kúpou vlastného bývania by som ešte počkal.
Podľa mojich indikátorov sa rast cien rezidenčných
nehnuteľností (najmä bytov) skutočne spomaľuje.
Investičná nehnuteľnosť sa kupuje preto, aby generovala zisk. Ak nehnuteľnosť spĺňa investičné kritériá,
ekonomika kúpy dáva dostatočne pozitívny výsledok,
taká kúpa je výhodná kedykoľvek. No, samozrejme,
platí, že ideálne je nakupovať v čase poklesu cien.

Áno, nehnuteľnosti sa oplatí kupovať, a to najmä
vzhľadom na relatívne ešte stále dobre nastavené
hypotekárne prostredie a výhodné hypotekárne úroky. Momentálne sme v situácii, keď ešte
stále dopyt prevyšuje ponuku. Máme historicky
najnižšiu nezamestnanosť a najvyššie mzdy – od
minimálnej po priemernú. Drvivá väčšina našich
klientov kupuje rezidenčné nehnuteľnosti. Malé
percento klientov kupuje nehnuteľnosti na biznis,
keďže podmienky pre kúpu takejto nehnuteľnosti
sú podstatne horšie a samotné vybavenie takéhoto
úveru je komplikovanejšie.

riaditeľ realitnej kancelárie Diamond Reality
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3 BALÍKY
POISTENIA DOMOVA.
1 VOĽBA.
Užívajte si život naplno. Výber poistenia domova je teraz ešte jednoduchší.
Vyberte si základný balík, rozšírený alebo maximálny balík. Objavte naše
nové poistenie domova.
Jednoducho, rýchlo a fér.
allianzsp.sk
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INVESTORI DALI
DO NEHNUTEĽNOSTÍ
OBROVSKÉ SUMY,

ROK 2018 BOL REKORDNÝ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

V roku 2018 boli
nehnuteľnosti investične
zaujímavé. Celosvetovo
do realít investori vložili
obrovské sumy a rok 2018
bol rekordný. Podobne je
na tom Európa, nárast
záujmu investorov sa
objavil aj na Slovensku.
Podobný vývoj sa dá
očakávať aj v tomto roku.

G

lobálne investície do nehnuteľností sa pohybujú rádovo vo výške biliónov amerických
dolárov. „V roku 2018 dosiahli objemy transakcií
s nehnuteľnosťami rekordný objem 1,75 bilióna
USD; medziročný rast o 4 % a prekonanie objemu
transakcií v 2017 vo výške 1,68 bilióna USD,“ hovorí spoločnosť Cushman & Wakefield.
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Investície do realít v Európe podľa spoločnosti CBRE
dosiahli v roku 2018 úroveň 312 miliárd eur, a taktiež hovorí o historickom maxime. „Rok 2018 bol
v prípade investícií do komerčných nehnuteľností
rekordným rokom. Silná bola najmä kontinentálna Európa. Dôvodom úspechu bol fakt, že nehnuteľnosti zostávajú veľmi atraktívnym segmentom
v porovnaní s inými triedami aktív. Významnú úlohu zohrávalo aj rekordne veľké rozpätie v prospech
nehnuteľností medzi výnosmi z dlhopisov a výnosmi z najkvalitnejších kancelárskych budov. Za
pozornosť stojí aj nárast segmentu hotelov a zdravotníckych nehnuteľností v celej Európe, za čím
stojí snaha investorov diverzifikovať svoje portfóliá,
čo im pomáha znižovať investičné riziká,“ hovorí
Jonathan Hull, výkonný riaditeľ oddelenia CBRE pre
investičné nehnuteľnosti v regióne Európa, Blízky
východ a Afrika (EMEA).
„Najväčší záujem mali investori opäť o sektor kancelárskych nehnuteľností, do ktorého naprieč celou
Európou preinvestovali až 127 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast 6 %. Dobre sa darilo aj
sektoru priemyselných a logistických nehnuteľností, ktorý však oproti predošlému roku poklesol
o 23,5 %, čo predstavuje celkovú hodnotu investícií
Máj/Jún 2019
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za rok 2018 na úrovni 33 mld. eur. Ak by sme však
v roku 2017 odrátali obriu investíciu Logicoru vo
výške 12,5 miliardy eur, odrazu by sa investície do
tohto segmentu v roku 2018 dostali do pozitívnych
čísel s nárastom 6 %,“ dodáva spoločnosť CBRE.
Investície na realitnom trhu za zvýšili aj v strednej
Európe a prudko narástli na Slovensku. V strednej Európe sa v minulom roku podľa Cushman
& Wakefield zobchodovali nehnuteľnosti za 11,93
miliardy eur, čo je oproti 10,5 miliardám v roku
2017 viditeľný nárast.
„Najvýkonnejším trhom bolo Poľsko, ktoré presvedčivo prekonalo svoj predchádzajúci rekord päť miliárd eur z roku 2017, keď dosiahlo nový rekord 7,22
miliardy eur, čo je zďaleka najviac v celej strednej
a východnej Európe. Česká republika, ktorá zostáva konkurencieschopná čo do výnosu aj kapitálu, si
vedie stále dobre a objem transakcií tu predstavoval
2,35 miliardy eur. Maďarsko dosiahlo 1,64 miliardy
eur, čo je tesne nad jeho rekordom z minulého roka,
ktorý bol 1,63 miliardy eur. Rumunsko (zaznamenalo) 970 miliónov eur, Slovensko 720 miliónov eur

a Bulharsko 340 miliónov eur,“ upozorňuje spoločnosť Cushman & Wakefield. Slovensko si tak pripísalo medziročný rast o 63 %.
„Zvýšený dopyt posunul ceny nehnuteľností smerom
nahor, čo odráža trend zaznamenaný v iných hlavných mestách v regióne strednej a východnej Európy.
Očakávame, že silná aktivita bude pokračovať aj
v tomto roku s potenciálom ďalšieho rastu cien.
Domáci a regionálny kapitál dominoval a veríme,
že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom
období,“ hovorí Marián Fridrich, partner a Deputy
Head Cushman & Wakefield na Slovensku.
Spoločnosť CBRE dokonca uvádza, že realitné transakcie na Slovensku dosiahli hodnotu až 825,53
milióna eur, a pre rok 2019 očakáva prekonanie
hranice jednej miliardy eur.
Celosvetovo silný rok očakáva aj spoločnosť
Cushman & Wakefield. „Tušíme, že rok 2019 bude
silným rokom. Trh stojí na pevných základoch, nájomné trhy rastú a nepredpokladá sa zvyšovanie
úrokových sadzieb,“ hovorí.
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KUPUJETE NEHNUTEĽNOSŤ
A ÚVER NA BÝVANIE
NESTAČÍ?

PÄŤ SPÔSOBOV, AKO NA TO
Autor: Ján Beracka

Mnohí záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti
musia riešiť, ako získajú prostriedky, ktoré
nemôžu získať z úveru na bývanie, keďže
banky obmedzujú poskytovanie úverov,
ktoré financujú viac ako 80 % hodnoty
nehnuteľnosti. Možností je niekoľko.
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1. Vlastné sporenie
Prvou možnosťou je určitý druh sporenia. Banky,
samozrejme, poskytujú sporiace produkty k bežným účtom, zároveň sa dá s bankami investovať do
rôznych aktív s rôznou mierou rizika.

eur. Banka zároveň odporúča upravovať to postupne počas sporenia. SLSP upozorňuje, že obyvatelia
v Bratislavskom kraji v priemere sporia 205 eur,
čiže priemernému klientovi trvá sporenie na 10 %
priemerného úveru viac ako štyri roky.

Kritickou hranicou je suma vo výške 10 % hodnoty nehnuteľnosti. Úver, ktorý prefinancuje 90 %
nehnuteľnosti, teda má hodnotu ukazovateľa LTV
(Loan-to-value) 90 %, sa totiž dá získať. Z údajov
Slovenskej sporiteľne (SLSP) vyplýva, že priemerná výška úveru na bývanie v bratislavskom kraji
je 104-tisíc eur. Ak by chcel Bratislavčan nasporiť
sumu 10 % hodnoty tejto hypotéky za dva roky,
musel by mesačne odložiť 430 eur. Pri štvorročnom horizonte je potrebné mesačne odložiť 220

Po d o b ný v ý s l e d o k d o s a h u j ú a j s p o r i te l i a
v Banskobystrickom kraji. V tomto regióne je priemerný úver vo výške 52-tisíc eur a reálne mesačné
úspory sú vo výške 95 eur mesačne. Na 10 % takéhoto úveru potrebuje priemerný Banskobystričan
teda tiež viac ako štyri roky.
Slováci sú v súčasnosti skutočne schopní vytvárať
určité úspory. „Hrubé úspory domácností od januára do septembra 2018 medziročne rástli viac ako
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dvojnásobne rýchlejšie ako hrubý disponibilný príjem,“ upozorňuje VÚB banka s tým, že miera úspor
mohla v minulom roku presiahnuť úroveň 9 %.
Stále je to však menej v porovnaní s druhou polovicou 90-tych rokov, keď Slováci boli schopní odložiť
až 12 % svojho príjmu. „Potom však prišiel zlom,
na prelome milénia boli prijaté reštrikčné opatrenia, vzrástla nezamestnanosť, klesli reálne mzdy.
Domácnosti si utiahli opasky a miera úspor klesla na polovičnú hodnotu. Stabilizovala sa až pred
vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004, a v čase
ekonomického boomu v rokoch 2006 až 2008 ľudia investovali skôr do spotreby a nákupu nehnuteľností než do úspor. Po finančnej kríze v roku
2008 prevládla u Slovákov opatrnosť, miera úspor
začala rásť a blížila sa k hranici 8 %. Po ďalšom poklese došlo k trvalejšiemu oživeniu miery sporenia
až v posledných troch či štyroch rokoch, a trend je
stále rastúci,“ hovorí Zdenko Štefanides, analytik
VÚB banky.
2. Stavebné sporenie
Stavebné sporenie je naďalej jednou z možností,
ako dofinancovať chýbajúce prostriedky na nehnuteľnosť. Prostriedky sa zhodnocujú prostredníctvom úročenia a aj štátnej prémie, hoci poskytovanie štátnej prémie sa od roku 2019 sprísnilo.
Stavebné sporenie môže byť súčasťou dlhodobejšieho plánu na zabezpečenie prostriedkov na bývanie. Zákon o stavebnom sporení navyše počíta
s tým, že sporitelia majú nárok na stavebný úver.
Práve kombinácia úveru a sporenia môže byť zaujímavá. „Často je to najvýhodnejšia možnosť zo všetkých variantov dofinancovania. Medziúver môžete
získať s úrokom napríklad 4,59 % p. a. bez založenia nehnuteľnosti, ak ste hypotéku čerpali v banke
spriaznenej so stavebnou sporiteľňou. Inak je úrok
zvyčajne výrazne vyšší. Najväčšou výhodou takýchto úverov je jednoznačne ich splatnosť 20 – 30
rokov, vďaka ktorej je ich splátka prijateľne nízka,“
upozorňuje Marián Bulík zo spoločnosti OVB.
3. Založenie ďalšej nehnuteľnosti
K dofinancovaniu nehnuteľnosti môže pomôcť
ručenie prostredníctvom ďalšej nehnuteľnosti. „Mladým ľuďom môžu rodičia pomôcť nielen

Mladomanželské pôžičky sa
vracajú. Narodenie dieťaťa bude
znamenať zníženie dlhu.

tým, že ich naučia sporiť, ale aj dočasným založením rodičovskej nehnuteľnosti. Tým mladí získajú 100 % hypotéku, ktorá je za bežných okolností
už nedostupná. Keď výška zostatku hypotéky po
čase klesne, možno toto záložné právo zrušiť. Kedy
to je možné, posudzuje vždy banka,“ hovorí Bulik.
Z údajov SLSP vyplýva, že dvomi a viacerými nehnuteľnosťami je zabezpečených 7,5 % úverov.
4. Hypotéka spolu so spotrebným
úverom
Ďalšou možnosťou je kombinácia dvoch úverov.
„Spotrebný úver dnes ľudia využívajú najviac.
Zďaleka však nejde o najlepšiu možnosť. Jeho nevýhodou je veľmi krátka splatnosť maximálne 8 rokov, čo výrazne zvyšuje splátku. Existujúce úvery,
ktoré eviduje NBS, majú veľmi vysoký priemerný
úrok 8 %. Dobrou správou však je, že nové úvery
(často predschválené zároveň s hypotékou) sú v ponuke už od 2,9 %. No len pre klientov s dobrou bonitou – pre ostatných žiadateľov sú ponúkané úroky vyššie. V každom prípade kvôli vysokej splátke,
ktorá enormne zaťažuje rodinný rozpočet, je treba
spotrebný úver obmedziť len na nevyhnutnú výšku,“ hovorí Bulik.
5. Mladomanželská pôžička
Od júla tohto roku sa vracajú takzvané mladomanželské pôžičky. Mladomanželia do 35 rokov, ktorí
spĺňajú zákonom stanovené podmienky, budú
môcť požiadať o úver do 15 000 eur na obdobie
piatich rokov. Úroková sadzba bude jedno percento.
Mladomanželia môžu získať aj viac. Úver môže byť
do výšky 50 000 eur, úroková sadzba pri sume nad
15 000 eur stúpa na 2 %. Zároveň existuje možnosť
odrátať si časť dlhu. Ak sa manželom počas splácania mladomanželskej pôžičky narodí dieťa, budú si
môcť odpísať z dlhu 2 000 eur. Toto zvýhodnenie
sa dá uplatniť na maximálne tri deti.
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ŠTÁT PLATÍ V PRIEMERE
LEPŠIE AKO SÚKROMNÉ FIRMY,

PRIEMER KAZIA PLATY UČITEĽOV
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

V slovenskom verejnom sektore sa na
Slovensku dá zarobiť lepšie ako v súkromnej
firme. Napriek tomu by si dorovnanie
platov na úroveň priemeru členských
krajín Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) vyžiadalo
astronomickú sumu. Väčšina z týchto peňazí
by musela smerovať na platy učiteľov.

V

súčasnosti pracuje vo verejnom sektore približne 413-tisíc obyvateľov a v priemere zarábajú
lepšie ako zamestnanci v súkromných firmách.
Štát na pracovníkov vo verejnom sektore v roku
2017 minul na takzvaných kompenzáciách, do ktorých patria aj mzdy, 7,8 miliardy eur. To je 9,2 %
hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska,
kým priemer za EÚ je 10,6 % HDP. Táto hodnota je
siedma najnižšia v EÚ, menej však vynakladajú aj
vyspelé ekonomiky, ako Luxembursko, Nemecko,
Veľká Británia.
Príjmy zamestnancov vo verejnom sektore sú
nižšie ako v krajinách EÚ. Priemerná mzda vo verejnom sektore je v EÚ 1,19-násobok priemerného
príjmu, na Slovensku 1,07-násobok.
Slovenský priemer dvíhajú sudcovia a prokurátori.
Naopak, problémové profesie sú zdravotné sestry a
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učitelia. „V porovnaní s priemerom vyspelých krajín má Slovensko na počet obyvateľov menej zdravotných sestier a v porovnaní s Českou republikou
aj pracovníkov v sociálnych službách. Naopak, viac
policajtov a vysokoškolských učiteľov. Relatívnymi
mzdami najviac zaostávajú učitelia v regionálnom

Priemerná mzda vo verejnom
sektore je v EÚ 1,19-násobok
priemerného príjmu,
na Slovensku 1,07-násobok.
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školstve, naopak, viac ako v zahraničí zarábajú
prokurátori, policajti a sudcovia. Tieto porovnania
slúžia vzhľadom na niektoré dátové obmedzenia,
na pomenovanie trendov budú predmetom hlbšej
analýzy jednotlivých profesií,“ vyplýva z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej
správe.
Štát si však cení vysokoškolsky vzdelaných ľudí
menej ako súkromné spoločnosti. Upozornil na to
Útvar hodnoty za peniaze. „Zamestnanci verejného
sektora zarábajú v priemere o 7 % viac oproti priemeru celého súkromného sektora, v krajinách EÚ
je to v priemere 19 %. Hlavným dôvodom rozdielu
sú nízke platy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov štátu, ktorí v priemere zarobia o šestinu
menej ako rovnako vzdelaní zamestnanci v súkromnom sektore,“ hovorí.
„Z medzinárodného pohľadu zaostávajú najviac
platy učiteľov v regionálnom školstve, ktorí zarobia
len 64 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných, vo vyspelých krajinách vrátane EÚ to je viac
ako 90 %,“ vyplýva zo správy.
Práve učitelia najzásadnejšie pociťujú nedostatočné odmeňovanie vysokoškolsky vzdelaných

ľudí zo strany štátu. Práve oni majú v odmeňovaní najvýraznejší deficit. „Úprava miezd na
priemer krajín EÚ a OECD pre porovnané skupiny zamestnancov by stála ročne takmer miliardu
eur, 70 % by tvorili mzdy učiteľov,“ uvádza sa
v správe.
To, že verejný sektor nie je schopný adekvátne
zaplatiť vysokoškolsky vzdelaných ľudí, samozrejme, znamená, že najkvalitnejší vysokokvalifikovaní
pracovníci o verejný sektor záujem nemajú, a štát
musí vysoko odborné služby objednávať. „Výrazne
menej ako v súkromnom sektore, o 20 až 40 %, zarábajú zamestnanci profesií s vysokými príjmami,
najmä právnici, pracovníci v oblasti financií či IT.
Nízke mzdy v drahých profesiách môžu viesť k ich
nízkej kvalite alebo k potrebe zabezpečiť služby dodávateľsky,“ hovorí správa.
Mzdy vo verejnom sektore jednoducho nerastú
dostatočne rýchlo. „Verejný sektor je finančne neatraktívny pre zamestnancov počas väčšiny produktívneho veku. Mzdy mladých zamestnancov
zaostávajú menej, následne však rastú pomalšie
ako v súkromnom sektore,“ informuje Útvar hodnoty za peniaze.
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SLOVÁK JE PRVÝKRÁT

MEDZI NAJBOHATŠÍMI
ĽUĎMI SVETA
Autor: Ján Beracka
Foto: HB Reavis

Najbohatším človekom na planéte je Jeff Bezos,
zakladateľ spoločnosti Amazon. Jeho majetok je vo
výške 147 miliárd dolárov a pred druhým Billom
Gatesom, s 96 miliardami dolárov, má výrazný
náskok. Nad Jeffom Bezosom však visí otáznik, keďže
manželia Bezosovci ohlásili začiatkom tohto roka
rozvod. Jeho majetok by sa teda mohol v budúcnosti
výraznejšie zmenšiť. Medzi najbohatšou smotánkou
sa premiérovo ocitol aj Slovák. Ivan Chrenko
vlastní majetok v hodnote 1,4 miliardy dolárov.

M

ajetok Jeffa Bezosa sa podľa rebríčka Hurun
Global Rich List 2019 v medziročnom porovnaní zvýšil o 20 %. „Do miliardového vesmíru
vkročil raketovou rýchlosťou. V roku 2015 nefiguroval ani v prvej dvadsiatke, v roku 2017 už obsadil tretiu priečku. Za dva roky sa hodnota jeho
majetku takmer zdvojnásobila,“ upozorňuje spoločnosť Across Private Investments. Zväčšiť svoj
majetok dokázal aj Bill Gates, jeho aktíva vzrástli
o 7 %. Bill Gates dokázal na tretie miesto odsunúť
Warrena Buffeta, jeho majetok má hodnotu 88 miliárd dolárov. Práve Buffet je z trojice najbohatších
jediný, kto má za sebou stratový rok. Jeho majetok
sa zmenšil o 14 %.
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Celkovo sa počet svetových miliardárov znížil. Klub
najbohatších má momentálne 2 694 členov, pričom v predchádzajúcom roku ich bolo o 224 viac.
„Dôvodom poklesu sú najmä minuloročné straty
na akciových trhoch. Vyše sto rokov nenastala situácia, keď sa dalo zarobiť tak ťažko ako v uplynulom roku. Až 93 % zo 70 sledovaných tried aktív
doručilo v amerických dolároch záporné výnosy. Paradoxne sa nedarilo ani bezpečne vnímaným
aktívam,“ vysvetľuje Jakub Rosa, analytik Across
Private Investments.
Najviac miliardárov je podľa portálu Hurun
v Číne a v USA. V týchto dvoch krajinách žije
takmer polovica najmajetnejších ľudí sveta. Viac
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než stovka miliardárov obýva územie Nemecka,
Veľkej Británie a Indie.
Z Číny je až 658 miliardárov, ich počet sa však
medziročne znížil takmer o pätinu. „Dôvodom
tohto vývoja bol najmä pokles trhovej kapitalizácie
čínskeho akciového indexu Shanghai Composite
o vyše 20 percent,“ vysvetľuje analytik J&T Banky
Stanislav Pánis.
Druhý najvyšší počet dolárových miliardárov
je z USA. Ich počet sa zvýšil o 13 na 658. Svoju
stopu v rebríčku Hurun prvýkrát v histórii zanechal aj Slovák. Je ním Ivan Chrenko z HB Reavis

Dôvodom poklesu počtu
dolárových miliardárov sú najmä
minuloročné straty na akciových
trhoch. Vyše sto rokov nenastala
situácia, keď sa dalo zarobiť tak
ťažko ako v uplynulom roku.

s majetkom 1,4 miliardy dolárov. „Susedná Česká
republika má štyroch miliardárov, vrátane premiéra Andreja Babiša so slovenskými koreňmi, rovnako ako Poľsko,“ upozorňuje J&T Banka.
„Mestom s najväčším počtom miliardárov je
štvrtýkrát po sebe Peking. Sídli ich tu 103, čo je
však o 28 menej ako pred rokom. New Yorku patrí
druhé miesto s 92 miliardármi, keď sa ich počet za
posledných 12 mesiacov nezmenil. Tretie miesto
si udržal Hongkong so 69 miliardármi. Prvú päťku
dopĺňajú ďalšie dve čínske mestá Shenzhen, prezývaný aj čínsky Silicon Valley, a Šanghaj,“ dopĺňa
J&T Banka.
Dolárových miliardárov vygenerovalo celkovo
takmer 2 000 firiem. „Aspoň jedného miliardára vyprodukovalo 1 931 firiem, o 226 menej ako
v roku 2017, keď mnohým z nich klesla trhová
kapitalizácia. Rekordérom v tvorbe boháčov s majetkom s počtom aspoň deviatich núl je thajský
konglomerát CP Group, ktorý ich má 19. Predbehol
tak výrobcu nápojov Red Bull s 12 miliardármi.
Sedem z 10 verejne obchodovaných firiem s najväčšou trhovou kapitalizáciou založili americkí
miliardári. Top trojku tvoria technologické giganty
Amazon, Microsoft a Alphabet, teda materská spoločnosť Google,“ upozorňuje J&T Banka.
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SLOVENSKÉ BANKY
V MINULOM ROKU
ZVÝŠILI SVOJE ZISKY
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Slovenský bankový sektor bol v roku
2018 ziskový. Darilo sa aj trojici
najväčších slovenských bánk.

P

odľa predbežných výsledkov zverejnených NBS zisk bankového
sektora v roku 2018 stúpol o 4,7 % na
úroveň 640 miliónov eur. V predchádzajúcom roku bol zdanený zisk slovenského bankového sektora na úrovni 612 miliónov eur. Napriek tomu, že
sa ekonomika nachádza v prostredí
nízkych úrokových sadzieb, čisté úrokové výnosy sa v minulom roku zvýšili. Stúpli z úrovne 1,983 miliardy eur
na 2,045 miliardy eur.
Prevádzkový zisk bankového sektora pred tvorbou opravných položiek
si pohoršil o takmer 25 miliónov eur
a dosiahol úroveň 964 miliónov eur.
R ástli však výnosy z poplatkov.
Zvýšili sa z hodnoty 538 miliónov
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eur na 598 miliónov eur. Výrazne
však klesli čisté výnosy z finančných
operácií. Znížili sa z úrovne 134
miliónov eur na 39 miliónov eur.
„Pozitívny vplyv na ziskovosť mali
čisté úrokové výnosy, vzrástli o 3,7 %.
K vyšším prevádzkovým príjmom
prispeli aj čisté výnosy z poplatkov
a provízií (11,9 %), ktoré narástli aj
vďaka predajom poistných produktov
a produktov kolektívneho investovania,“ uvádza Slovenská banková asociácia (SBA). „Tretia najvýznamnejšia
zložka prevádzkového výnosu – čisté
výnosy z finančných operácií klesli
o 71 %,“ dodáva SBA.
Objem poskytnutých úverov domácnostiam a aj firmám sa v minulom roku zvýšil. Tieto údaje

dokumentujú, že Slováci sa čoraz
viac zadlžujú. Objem úverov poskytnutých domácnostiam sa v minulom
roku zvýšil na 36,538 miliardy eur
z 32,816 miliardy v predchádzajúcom
roku. Objem úverov poskytnutých
firmám sa zvýšil na 18,534 miliardy
eur z úrovne 17,627 miliardy eur.
Najväčšie banky sú v zisku. Platí to
pre všetky z troch najväčších bánk.
Slovenská sporiteľňa dosiahla v roku
2018 zisk po zdanení 183,7 milióna
eur. Objem úverov atakuje hranicu
13 miliárd eur. „Moderné Slovensko,
moderná Slovenská sporiteľňa. To
považujem za leitmotív uplynulého
roka, ktorý sa u nás niesol aj v duchu digitálu, najmä Georgea. Spolu
s Nadáciou Slovenskej sporiteľne
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sme spustili grant #mamnato a podporili lokálnych hrdinov, ktorí menia
Slovensko na modernú krajinu. Aj
v biznise bol pre nás rok 2018 úspešným príbehom. Napriek mimoriadne
nízkym úrokovým sadzbám a veľmi
ostrej konkurencii sme udržali úrokové výnosy na minuloročnej úrovni.
Darilo sa nám aj v predaji poistenia.
Zároveň sme sa pozreli na náklady
a zvýšili efektívnosť – od zjednodušovania procesov až po optimalizáciu
pobočiek. Veľa pozornosti sme venovali firemným klientom, som preto
rád, že sa pre nich stávame bankou
prvej voľby,“ zhodnotil výsledky
Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej
sporiteľne.
Skupina VÚB, člen medzinárodnej
bankovej skupiny Intesa Sanpaolo,

dosiahla prevádzkový zisk vo výške
260,1 milióna eur, pomer nákladov
a výnosov vo výške 45 % a čistý zisk
na úrovni 160,3 milióna eur. „Rok
2018 bol pre nás veľmi náročný, a to
najmä z dôvodu pokračujúcich nízkych úrokových sadzieb vo výrazne
konkurenčnom prostredí, čo malo
výrazný vplyv na marže,“ hovorí
Alexander Resch, generálny riaditeľ
VÚB banky. Banka zaznamenala ku
koncu decembra minulého roka nárast objemu úverov o 13,4 % na 13,6
miliardy eur.
Konsolidovaný zisk skupiny Tatra
banka Group po zdanení medziročne
klesol o 3,6 %, a to z úrovne 124,3
milióna eur v roku 2017 na 119,9 milióna eur. „Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných
položiek a vyššou daňou z príjmu.

Prevádzkový zisk
bankového sektora
pred tvorbou opravných
položiek si pohoršil
o takmer 25 miliónov
eur a dosiahol úroveň
964 miliónov eur.

Prevádzkový výsledok, teda výsledok pred zaúčtovaním dane z príjmu
a tvorbou opravných položiek, vzrástol o 7,1 %. Rast tvorby opravných
položiek nebol spôsobený znížením
kvality portfólia, práve naopak, miera zlyhaných úverov aj v roku 2018
klesala,“ uvádza banka.

39

EKONOMIKA · Dôchodkový strop prešiel, ministerstvo financií vyzýva na efektívnejšie sporenie

DÔCHODKOVÝ STROP
PREŠIEL,
MINISTERSTVO FINANCIÍ VYZÝVA
NA EFEKTÍVNEJŠIE SPORENIE
Autor: Ján Beracka

Poslanci Národnej rady SR v marci schválili
ústavnú zmenu, ktorá zavádza dôchodkový
strop vo veku 64 rokov. Tí, ktorí vychovali
jedno dieťa, budú môcť do dôchodku
odísť vo veku 63,5 roka, pri dvoch deťoch
sa vek odchodu do dôchodku posúva na
63 rokov. Pri viacerých deťoch sa hranica
odchodu do dôchodku posúva až na 62,5
roka. Rozhodlo o tom 91 poslancov.

T

áto zmena, podľa jej kritikov, neodráža potreby dôchodkového
systému a realitu, v ktorej sa nachádza. „Podľa správy Európskej
komisie (EK) sa zo Slovenska stane
v nasledujúcich rokoch tretia najrýchlejšie starnúca ekonomika EÚ.
V roku 2070 bude ôsma najstaršia.
Dramaticky sa zmení aj počet pracujúcich na jedného dôchodcu. Kým
v súčasnosti pripadá na jedného
dôchodcu 3,2 pracujúceho, v roku
40

2070 to bude len 1,5 pracujúceho.
Podľa prognóz EK sa bude zvyšovať
aj stredná dĺžka dožitia. Z tohto
dôvodu EK očakáva od roku 2034
do roku 2070 rast výdavkov kvôli
starnutiu o približne 3 % HDP, čo
je oproti priemeru EÚ vysoké číslo,“ upozorňuje spoločnosť Across
Private Investments.
Experti zároveň upozorňujú na
to, že diskusia o dôchodkovom strope sa zvrhla na vytĺkanie politických

bodov. „Zastropovaním veku odchodu do dôchodku na 64 rokov sme
sa stali obeťami nezodpovedného
pokusu politikov, ako sa na úkor budúcnosti zapáčiť dnešným voličom,“
upozorňuje Martin Kaňa, generálny
riaditeľ Dôchodkovej správcovskej
spoločnosti Poštovej banky.
„Noví penzisti budú na dôchodku
v priemere dlhšie, než ich predchodcovia. Výsledkom bude, že ich oproti pôvodnému systému pribudne,
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Podľa správy Európskej
komisie sa zo Slovenska
stane v nasledujúcich
rokoch tretia
najrýchlejšie starnúca
ekonomika EÚ. V roku
2070 bude ôsma
najstaršia.

pravidlá totiž ľudia doplatia podľa
odhadov o desať až dvadsať rokov.
Teda vtedy, keď už tí, ktorí tento experiment presadili, s vysokou pravdepodobnosťou pri moci nebudú.
Problém s financovaním dôchodkov
tak budú musieť riešiť penzisti a politici budúcnosti,“ hovorí Kaňa.
Takto nastavený dôchodkový systém bude stáť viac. „Čím budú dôchodcovia dlhšie poberať dôchodok,
tým nás to bude stáť viac. Zároveň
bude neustále rásť počet ľudí v dôchodkovom veku. Je evidentné, že
výdavky štátu na penzie budú rok čo
rok stúpať. Vyššie výdavky budú viesť
k vyšším daniam, odvodom a k nižším dôchodkom. Bez ohľadu na to, čo
o tom hovoria politici a odborári,“ vysvetľuje Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments.
Ministerstvo financií zároveň následne zverejnilo komentár, v ktorom
upozorňuje, že sporitelia si v druhom
pilieri sporia zle. „Sporenie v druhom
pilieri by mohlo byť oveľa výnosnejšie. Väčšina sporiteľov si dnes sporí
príliš konzervatívne a ich úspory
sa preto nezhodnocujú tak, ako by
sa mohli. Takmer 80 % majetku je
investovaných do nízko výnosných
Foto: www.strana-smer.sk

kým pracujúcich ľudí bude menej.
Slovenská populácia starne, a kým
dnes na jedného dôchodcu pripadá 2,5 pracujúceho človeka, v roku
2070 ich bude ešte o jedného menej.
Z toho vyplýva jediné: penzie sa buď
znížia, alebo ich bude musieť dotovať
štát,“ hovorí.
Zároveň upozorňuje, že v budúcnosti môže byť potrebné výraznejšie
zaťažiť pracujúcich odvodmi. „Ďalšou
možnosťou je, že štát vykryje straty
v dôchodkovom systéme vyššími
daňami a odvodmi, čím zníži životnú úroveň pracujúcich ľudí. Na nové

Noví penzisti budú
na dôchodku
v priemere dlhšie, než
ich predchodcovia.
Výsledkom bude, že
ich oproti pôvodnému
systému pribudne, kým
pracujúcich ľudí
bude menej.

dlhopisových fondov a iba 20 % tvoria akciové a indexové fondy,“ hovorí
rezort financií.
„Analytici preto navrhujú zavedenie predvolenej investičnej stratégie pre sporiteľov v druhom pilieri.
Sporitelia by tak v prvej polovici kariéry investovali výhradne do globálnych akciových indexov, ktoré
sú síce rizikovejšie, ale výnosnejšie.
Následne by začali zasielať nové príspevky do dlhopisových fondov. Táto
stratégia je v porovnaní so súčasným
investovaním do garantovaných dlhopisových fondov výrazne výnosnejšia
a vystavuje sporiteľa nižšiemu riziku
neadekvátneho dôchodku,“ dopĺňa.
Ministerstvo hovorí o tom, že
človek, ktorý odchádza do dôchodku, by mohol naďalej investovať do
akciových pilierov. „Keďže sporiteľ
nepotrebuje všetky úspory hneď pri
odchode do dôchodku, časť majetku
môže naďalej investovať do akcií a získať tým ešte vyšší dôchodok. Vo vysokom veku by si potom sporiteľ zakúpil
doživotnú anuitu, aby sa vyhol riziku,
že sa mu ku koncu života minú úspory,“ hovorí rezort financií.
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POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

NERIEŠI LEN NEHODY
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Autá si motoristi poisťujú zvyčajne s cieľom
kryť následky po nehodách. V prípade
havarijného poistenia hlavne sebe,
v prípade uzatvorenia PZP najmä iným.
Poistenie automobilov má však podstatne
väčšie krytie, ktoré dokáže auto ochrániť
pred širokým spektrom poškodení.

Poistenie vozidiel pre prípad
poškodenia
Poškodenia vozidiel sú rôzne, často
aj kuriózne. „Poistné udalosti na
vozidlách sa rôznia a je ich celé
spektrum. Nájdu sa medzi nimi aj
kuriózne prípady, napríklad úder
blesku do auta či zakuklenie hmyzu
v palivovej sústave vozidla. Za zaujímavú nehodu možno považovať
zosunutie a úplné utopenie vozidla
s prívesom v jazere pri skladaní lode
na hladinu,“ hovorí Dalibor Mihalkin
z Komunálnej poisťovne. Na príkladoch sa ukazuje, že nehoda je problém, ktorý má množstvo rôznych
okolností, ktoré kryje práve vhodne
zvolená poistka. Havarijné poistenie kryje nielen nehody spôsobené
42

vlastnou vinou vodiča, ale aj nehody neznámeho vinníka či živelných
udalostí.
Krádež vozidla
Krytie škôd zvyčajne znamená finančné plnenie opravy automobilu a málokedy prichádza k totálnej škode. No
v prípade krádeže je situácia iná. Aj
pre ňu je určené havarijné poistenie.
Kryje totiž aj náhradu auta pri jeho
odcudzení. Platí to na Slovensku aj v
zahraničí, treba však mať správne nastavenú územnú platnosť poistky.
Ak auto zmizne, udalosť je potrebné nahlásiť ihneď na miestnej
polícii. Ak je to v zahraničí, postupujte rovnako. Ak neovládate jazyk danej krajiny, kontaktujte asistenčnú

službu svojej poisťovne, ktorá vám
pomôže s prekladom. „Pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri
styku s políciou, zorganizujú tlmočníka pre policajné vyšetrovanie a poradia aj s prekladmi pri vypĺňaní dokladov,“ vysvetľuje riaditeľ oddelenia
poistenia motorových vozidiel Uniqa
poisťovne Imrich Polák.
Od polície klienti poisťovní potrebujú potvrdenie o nahlásení krádeže,
ktoré bude vyžadovať poisťovňa, aby
mohla začať riešiť poistnú udalosť.
Krádež treba nahlásiť aj svojej poisťovni, ktorá sa bude pýtať na všetky
relevantné informácie o zmiznutom
vozidle a okolnostiach krádeže.
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Asistenčná služba poisťovne
klientom v prípadne potreby poskytne ubytovanie alebo náhradné
vozidlo na dopravu do cieľa, v prípade pripoistenia rozšírených služieb
môže mať klient nárok aj na letenku.
Poistenie proti vykradnutiu
auta
Poistenie automobilu sa nevzťahuje len na samotné vozidlo, ale aj na
veci v aute. A to sa týka najmä letných dovoleniek, keď sa auto stáva
nielen prepravným prostriedkom,
ale aj zásobárňou batožiny. Najviac
krádeží poisťovne zaznamenávajú
na odpočívadlách a parkoviskách. Ak
vám ukradnú veci z auta, platí rovnaký postup, ako pri krádeži vozidla.
Udalosť treba okamžite nahlásiť
miestnej polícii a vyžiadať si policajnú správu o krádeži pre poisťovňu.
Škody spôsobené krádežou výbavy vozidla kryje klientom havarijná poistka. „Pokiaľ si pripoistíte aj
batožinu, poistné krytie sa vzťahuje
nielen na odcudzené veci v aute, ale
napríklad aj na veci uložené v strešnom boxe vozidla. „Strešný box je
však v prípade krádeže potrebné zabezpečiť bezpečnostnými uzamykacími systémami, je nedostatočné, ak

Porucha vozidla sama
osebe nie je poistnou
udalosťou, keďže škoda
nevznikla pri nehode.
Aj na tieto situácie
sa však dá dohodnúť
poistné krytie.

je strešný box a jeho nosič uchytený
k vozidlu iba skrutkami,“ upozorňuje
Polák.
Poistenie asistenčných
služieb motorových vozidiel
Podmienky a limity asistenčných
služieb sú súčasťou každej poistnej
zmluvy. Preto je okrem limitov poistenia dôležité venovať pozornosť
aj rozsahom a limitom asistenčných
služieb. Na Slovensku vie asistenčná
služba pomôcť aj s výmenou pneumatiky, dotankovaním paliva či odtiahnutím vozidla. Tu je zaujímavé,
že vám asistencia pri poruche pomôže nielen v rámci havarijného poistenia, ale aj PZP. „Samotná porucha
vozidla totiž nie je poistnou udalosťou, keďže škoda nevznikla pri
nehode, respektíve kolízii. Súčasťou
PZP aj havarijného poistenia sú však
asistenčné služby, ktoré dovolenkárovi s pokazeným autom pomôžu vyriešiť jeho problém. Môžu mu
pomôcť nájsť najbližší autoservis,

uhradiť náklady spojené s odtiahnutím vozidla, zabezpečiť náhradné vozidlo či ubytovanie,“ hovorí
Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB
Poisťovne.
Havarijné poistenie aj na
ojazdené vozidlo
V otázke PZP je zákon nekompromisný. Poistenie potrebujete aj na
ojazdené auto. Pri uzatváraní havarijného poistenia na „jazdenky“ sú
však už vodiči pri poistení o niečo
váhavejší, hoci na to možno ani nie
je dôvod. Aj jazdené auto, samozrejme, môže poškodiť voda, krupobitie, neznámy vinník, prípadne ho
môžu ukradnúť. Aj tu má havarijné
poistenie svoje miesto. Vysoko rizikovou skupinou sú aj päťročné až
šesťročné vozidlá, ktoré zlodeji využívajú na náhradné diely. Havarijné
poistenie sa však už spravidla
vzhľadom na amortizáciu a nižšiu
hodnotu vozidla neoplatí pri autách
nad 10 rokov.
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DOPLNKOVÉ POISTENIE
KRYJE AJ FINANČNÚ STRATU
PRI KRÁDEŽI ALEBO TOTÁLNEJ ŠKODE
Autor: Marek Mittaš

Vo všeobecnosti sa za „základné“ poistenie
áut považuje havarijné poistenie a povinné
zmluvné poistenie (PZP). Sú situácie, keď
sa neoplatí mať len bežné poistenia, ale
k havarijnej poistke sa oplatí pridať aj niekoľko
zaujímavých pripoistení. Existuje aj možnosť
vybrať pripoistenia k PZP. Určite je dobré
vedieť sa v ponuke správne zorientovať.

Príliš drahé havarijné poistenie? Skúste
pripoistenia
Vodiči starších a lacnejších vozidiel často zvažujú,
či sa im oplatí celý balík havarijného poistenia za
stanovenú sumu. Často je výhodnejšie staviť na
pripoistenia k PZP. To znamená, že si klient vyberá
v podstate to najlepšie z havarijnej poistky a zaplatí za poistné krytie najčastejších rizík. Je to možné,
a dokonca finančne výhodné. „Ak nemáte havarijné poistenie, za zváženie určite stoja pripoistenia
k PZP, napríklad proti havárii a vandalizmu, živlom
či krádeži. Základná povinná poistka totiž chráni
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len cudzie auto, ale nie to vaše. Na trhu sú aj poisťovne, v ktorých si pripoistenia môžete uzavrieť
len na pár týždňov v lete. Variantov, ako chrániť
vlastné auto, je viac. Najlepšie je poradiť sa so svojím sprostredkovateľom, čo vaše PZP obsahuje
a aké ďalšie možnosti máte,“ hovorí Marián Búlik,
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.
Možnosť poistenia náhradného vozidla
V prípade, že auto je po nehode nepojazdné, klienti môžu kontaktovať asistenčné služby, ktoré sú
zvyčajne k PZP aj k havarijnému poisteniu. „Po
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dohode s klientom potom asistenčné služby rozhodnú o najlepšom spôsobe náhradnej dopravy pasažierov, ktorí cestujú v poistenom vozidle.
Najskôr však poškodené vozidlo asistenčná služba
odtiahne do najbližšieho, respektíve preferovaného servisu, ak ho má klient na zmluve vyznačený.
Jednou z možností pri asistenčných službách a náhradnej doprave je i náhradné vozidlo, je však potrebné rozlišovať, aké sú potreby poisteného – či
ide o dojazd do cieľa, náhradné vozidlo na obdobie
počas pobytu, alebo počas obdobia opravy jeho vozidla,“ hovorí Beata Lipšicová z Uniqa poisťovne.
Doplnkovým poistením môže byť práve rozšírená
asistenčná služba.
Pri väčšom poškodení vozidla, kde oprava trvá
viac ako 8 hodín, má klient v rámci základných
asistenčných služieb nárok na úhradu ubytovania
alebo náhradné vozidlo, prípadne náhradný spôsob
dopravy.
„V rámci náhrady škody z PZP si poškodení nárokujú náklady spojené s prenájmom náhradného
vozidla počas obdobia opravy poistnou udalosťou
poškodeného vozidla. Tento nárok považujeme za
oprávnený, ale je potrebné preukázať či už dobu,
ako i jeho primeranosť,“ hovorí Lipšicová.
To znamená, že napríklad pri právnických osobách
je nutné preukazovať, že vodič nemal možnosť

Ak nemáte havarijné poistenie, za
zváženie určite stoja pripoistenia
k PZP, napríklad proti havárii
a vandalizmu, živlom či krádeži.

využiť iné vozidlo, ktoré má v rámci svojej „flotily“ k dispozícii. Zvažuje sa takisto primeranosť
prenajatého auta, napríklad ak je poškodené nepojazdné vozidlo Škoda Octavia, nie je primerané
prenajať si deväťmiestny mikrobus alebo vozidlo
výrazne vyššej kategórie.
Poistenie finančnej straty
Veľmi zaujímavým pripoistením k havarijnému
poisteniu je poistenie GAP, ktoré je určené pre vodičov, ktorí chcú využiť výhody poistenia finančnej straty, ktorá vzniká v prípade totálnej škody
alebo krádeže. Pri starších vozidlách sa berie do
úvahy trhová cena pri dojednaní vozidla a zostatková cena. Pri nových vozidlách sa do úvahy berie
kúpna cena a zostatková cena. V prípade krádeže
a havárie poisťovne štandardne vyplácajú v rámci poistnej zmluvy určitú všeobecnú hodnotu.
Poistenie finančnej straty práve navyšuje poistné plnenie o sumu, ktorá by inak bola finančnou
stratou.
Pomôže aj online porovnávač
Dnes je možné si všetky ceny poistenia automobilov porovnať aj na internete. Zatiaľ čo v prípade PZP je možné priamo cez internet poistenie
aj uzatvoriť, pri havarijnej poistke to také jednoduché nie je. Pri vstupe do poistenia s iným ako
úplne novým vozidlom bude poisťovňa vyžadovať jeho fotodokumentáciu. Tú si zvyčajne príde
spraviť pracovník poisťovne alebo sprostredkovateľ sám, alebo bude nutné pristaviť auto do poisťovne. No vďaka šikovným kalkulačkám si už
môžete zmluvy predpripraviť, a tak šetríte svoj
čas. Uzatvorenie zmlúv online je pritom cenovo
výhodnejšie ako v pobočke, a vďaka možnosti
komunikovať online cez chat alebo asistenčnú
službu si takto môžete výhodné poistenie uzatvoriť priamo z domu aj so všetkými pripoisteniami,
ktoré vám vyhovujú.
Súčasťou pripoistenia môžu byť napríklad zdravotné riziká. Poisťovne teda môžu vyplácať poistné plnenie napríklad v prípade, že nastane úmrtie v dôsledku havárie a doplnkovým môže byť aj poistenie
trvalých následkov po havárii.
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PODNIKANIE · Viac dovolenky? Poškodí to priemysel, tvrdia podnikatelia

VIAC DOVOLENKY?

POŠKODÍ TO PRIEMYSEL,
TVRDIA PODNIKATELIA
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Zamestnanci by mali mať nárok na viac dní
dovolenky, taká je predstava Slovenskej
národnej strany (SNS), ktorá pripravila
novelu Zákonníka práce. Poslanec Tibor
Jančula navrhuje, aby všetci zamestnanci,
bez vekových rozdielov, mali nárok na päť
týždňov platenej dovolenky. Zamestnávatelia
a podnikatelia s touto zmenou nesúhlasia.

V

súčasnosti platí, že zamestnanec má nárok na
minimálne štyri týždne dovolenky, nárok na
päť týždňov vzniká až po dovŕšení veku 33 rokov.
Navrhovaná novela by práve toto časové rozlíšenie zrušila. Z dôvodovej správy vyplýva, že novela
Zákonníka práce má „odstrániť zavedenú kategorizáciu zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria
veku zamestnanca, ktorá môže byť v určitých prípadoch pre zamestnancov diskriminačná“.
Podľa dôvodovej správy by viac dovolenky malo
mať pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov do
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33 rokov, pozitívny vplyv aj na rodinu, manželstvo
a cestovný ruch.
Predkladatelia zároveň hovoria o tom, že hospodárenia krajiny sa táto zmena nedotkne.
„Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na
podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné
prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh
zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv
na hospodárenie obyvateľstva,“ píše sa v dôvodovej
správe.
Máj/Jún 2019

Práve s týmto tvrdením ostro nesúhlasia zamestnávatelia. „V dôvodovej správe v časti ,vplyvy’ je
uvádzané, že novela nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie
– čo nie je pravda a považujeme to za účelové zavádzanie predkladateľa s cieľom zbierať politické
body,“ hovorí Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR (AZZZ SR).
Upozorňujú na to, že takýto návrh neprichádza
v správnom čase, keďže firmy v súčasnosti majú
problém obsadzovať voľné pracovné pozície vhodnými pracovníkmi. „Uvedená novela môže spôsobiť problémy predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka a kde budú musieť hľadať za
zamestnanca náhradu. Dnes, keď zamestnávatelia
bojujú s akútnym nedostatkom kvalifikovaných
pracovných síl, môže aj táto novela spôsobiť zamestnávateľom personálny problém a zvýšenie nákladov v dôsledku nadčasov alebo prijímania novej
pracovnej sily,“ dopĺňa AZZZ SR.
Tento návrh považujú za problematický aj podnikatelia. „V čase, keď produktivita v slovenskej ekonomike klesá a platy prudko rastú, považujeme tento
návrh novely za nesystémový a škodlivý. Navyše už
dnes majú najmä priemyselné podniky problémy

s nedostatkom pracovnej sily, čo spôsobuje problémy najmä pri pokrývaní pracovných zmien,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.
Podľa K lubu 500 by zmena znamenala , že
Slovensko bude mať kombináciou dovolenky
a sviatkov najviac dní plateného voľna v rámci
krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a
rozvoj (OECD).
Podnikatelia túto zmenu vnímajú aj v kontexte ďalších zmien, ktorým sa museli prispôsobiť
v predchádzajúcom období. „Zamestnávateľom sa
za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na
pracovnú silu zrušením stropov pre výpočet zdravotných odvodov, zvýšením stropov sociálnych
odvodov, ako aj zavedením rôznych príplatkov
a príspevkov. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za
prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol
rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady,“ upozorňuje Klub 500.
Počet dní dovolenky v súčasnosti nie je pevne stanovený. Zamestnanci nemôžu mať menej dní dovolenky ako je stanovené minimum, viac dní dovolenky sa
dá dohodnúť napríklad v kolektívnej zmluve.
49

BANKY A POISŤOVNE · Na platbách v zahraničí sa dá ušetriť. Stačí dodržiavať jednoduché pravidlá

NA PLATBÁCH V ZAHRANIČÍ SA DÁ
UŠETRIŤ. STAČÍ DODRŽIAVAŤ
JEDNODUCHÉ PRAVIDLÁ
Autor: Marek Mittaš

Platenie kartou v zahraničí je stále
obľúbenejšie. Dôvod je prostý, zbavuje
nás hotovosti aj potreby meniť si
peniaze v krajinách, kde sa nedá platiť
eurom. Platba kartou sa stáva výhodným
nástrojom, akurát je potrebné ustrážiť si
niekoľko dôležitých poplatkov a pravidiel.
Pozor na výmenný kurz
Na dovolenke je dobré jednoznačne
čo najviac platiť kartou a čo najmenej
hotovosťou: „Ak na dovolenke máte
možnosť platiť kartou, je výhodnejšie vybrať si úhradu sumy v miestnej
mene. V takomto prípade sa prepočet uskutoční kurzom banky, kde má
klient účet, ktorý je výhodnejší,“ radí
Lýdia Žáčková z Poštovej banky.
Výmenný kurz, ktorý banka používa na prepočet kartových transakcií
v inej mene ako euro, je výhodnejší
ako výmenný kurz pri nákupe valút v hotovosti v banke. Preto je pre
klienta výhodnejšie si hotovosť vybrať z bankomatu priamo v krajine,
kde dovolenkuje. „Pri výbere z bankomatu v zahraničí však odporúčame
jednorazový výber väčšej sumy. V takomto prípade je poplatok za výber
kompenzovaný lepším kurzom ako
50

pri zamieňaní hotovosti v zmenárni
či v banke,“ dodáva Žáčková.
Poplatky za výber sú
rôznorodé
Platba kartou je jedna vec, výber hotovosti z bankomatu v cudzej krajine
je z pohľadu poplatkov úplne odlišná
záležitosť.
Výšku poplatku za výber z bankomatu v zahraničí si určuje každá
banka, je to individuálne, ale závisí aj
od meny vyberaných peňazí. Niektoré
majú výbery zadarmo z vlastnej siete
bánk, alebo sú poplatky výhodnejšie.
Niektoré banky majú obmedzený bezplatný výber z bankomatu v zahraničí,
iné automaticky výber spoplatnia. Na
túto informáciu je potrebné sa spýtať
v banke pred odchodom na dovolenku.
Častým problémom, kde však
klienti zvyknú pri výbere zaplatiť

najviac peňazí, nie je poplatok, ale
nesprávna voľba prepočtu. Pri výbere cudzej meny z bankomatu v zahraničí sa môžete stretnúť s tým, že
bankomat vám ponúkne možnosť
zúčtovať výber priamo v eurách
(s dynamickým prepočtom) alebo
bez prepočtu v mene, ktorú vyberáte. Výhodou dynamického prepočtu je, že priamo v bankomate vidíte
presnú sumu, ktorá vám odíde z účtu,
okrem prípadného poplatku za výber.
Negatívom je spravidla menej výhodný výmenný kurz. „Kurz v tomto
určuje prevádzkovateľ zahraničného
bankomatu a prax ukazuje, že klienti, ktorí si zvolia výber bez prepočtu,
zaplatia v konečnom dôsledku menej.
Rozdiel môže predstavovať aj niekoľko eur,“ upozorňuje Milan Bednár,
vedúci denného bankovníctva a vkladov Slovenskej sporiteľne. Pri výbere
bez prepočtu sa transakcia prepočíta
kurzom kartovej spoločnosti, ktorý
je zvyčajne výhodnejší.
Najviac platíme kartou v Česku
Podľa štatistiky ČSOB zhruba každá piata transakcia (20 %) platobnou kartou mimo tuzemska bola
v poslednom štvrťroku minulého
roka realizovaná v Českej republike. Najčastejšie prostredníctvom
Máj/Jún 2019

Foto: Shutterstock

e-shopov, no súčasne sa Česko zaradilo medzi krajiny s najvyšším podielom zahraničných výberov hotovosti
z bankomatov. Tento podiel je 23 %
spomedzi všetkých zahraničných výberov. Je to logické, keďže Česko je
krajina, kde sa platí českou korunou,
a tak je omnoho výhodnejšie platiť
kartou, či vyberať priamo z bankomatu, ako meniť eurá za koruny.
Zdá sa, že Slováci už upúšťajú od
tradície nosiť si so sebou na cesty
rezne a konzervy. „Údaje Poštovej
banky ukazujú, že na dovolenke
uhrádzame najväčšie sumy kartou
práve v potravinách a reštauráciách.
Druhou najnákladnejšou položkou
je ubytovanie, ktoré predstavuje
takmer 20 % všetkých dovolenkových platieb. Tretie miesto z pohľadu
frekvencie platieb kartou a objemu
uhrádzaných súm na našich zahraničných cestách patrí čerpacím staniciam,“ potvrdzuje Lýdia Žáčková
z Poštovej banky.

Českej republike sa na druhej priečke
umiestnila Veľká Británia, kde dominovali najmä platby kartou online.
Z údajov ČSOB vyplýva, že až 26 %
všetkých zahraničných online platieb
bolo realizovaných cez platobné brány práve v tejto krajine. „Súvisí to aj
s tým, že veľká časť e-shopov, ktoré
slovenskí spotrebitelia obľubujú, vrátane tých z Ázie, majú platobnú bránu registrovanú vo Veľkej Británii,“
vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna
Jamborová.
Keďže Británia patrí k dvojke
v platbe kartou, mnohí klienti sa
obracajú na banky, či po brexite príde k navýšeniu poplatkov za platbu.
Odpoveď je jednoduchá, nepríde.
„V prípade vystúpenia Veľkej Británie
z európskeho zoskupenia, nebude
mať táto skutočnosť vplyv na poplatky za platby kartou u tamojších
obchodníkov, či už online, alebo
v kamenných obchodoch,“ dodáva
Jamborová.

Poplatky a brexit
Významnou položkou, ktorá razantne dvíha platby kartou v zahraničí, je
nákup v zahraničných e-shopoch. „Po

Marta Cesnaková zo Slovenskej
sporiteľne zdôrazňuje desať pravidiel, ako platiť kar tou na dovolenke a vyhnúť sa zbytočným

poplatkom a rizikám:
1. Pred odchodom na dovolenku si
skontrolujte platnosť karty, limity,
aktiváciu a podpis.
2. Zoberte si aspoň dve platobné karty, ideálne rôznych kartových spoločností. Najmä Visa a Mastercard,
z toho jednu embosovanú.
3. Ak máte kreditku, zoberte si ju.
V hoteli či autopožičovni vám debetná karta nemusí stačiť.
4. Najmä pri cestách do exotickejších
krajín si overte, či je karta v danej
krajine akceptovaná.
5. Aktivujte si ku karte cestovné
poistenie, Mastercard World to má
automaticky.
6. Odkladajte si doklady z platieb
kartou kvôli prípadnej reklamácii.
7. Platobnú kartu majte pri platení
vždy pod dohľadom.
8. Uložte si do telefónu číslo klientskeho centra banky. Pri strate či krádeži karty pomôže.
9. Za zmrzlinu na pláži kartou asi
nezaplatíte, vezmite si so sebou pre
istotu aj nejakú hotovosť.
10. Pri výbere z bankomatu mimo
eurozóny uprednostnite výber bez
prepočtu.
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EKONOMIKA · Sú voľby do Európskeho parlamentu dôležité?

SÚ VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU DÔLEŽITÉ?
Autor: Ján Beracka
Foto: Flickr

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa
uskutočnia v sobotu 25. mája. Slovensko
má dlhodobo najnižšiu volebnú účasť, vo
voľbách v roku 2015 odovzdalo svoj hlas len
13,05 % oprávnených voličov. To je najnižšia
volebná účasť spomedzi všetkých krajín.

Čo presne EP robí?
EP má tri základné úlohy ‒ legislatívnu,
kontrolnú a rozpočtovú. V rámci legislatívnych úloh EP spoločne s Radou
EÚ prijíma právne predpisy, ktoré vychádzajú z návrhov Európskej komisie
(EK). Tiež rozhoduje o medzinárodných
dohodách, o rozširovaní EÚ a hodnotí
pracovný program EK. V rámci tejto
kompetencie môže EP žiadať EK o navrhnutie právnych predpisov.
V rámci svojich kontrolných úloh EP
dozerá na ostatné európske inštitúcie. Úlohou EP je voliť predsedu EK,
ktorá následne predkladá EP návrhy
na schválenie. Počas uplynulej prezidentskej kampane bol podpredseda
EK Maroš Šefčovič označovaný za podpredsedu vlády EÚ. EP môže práve EK,
teda tejto „vláde EÚ“, vysloviť nedôveru.
EP teda môže donútiť EK k tomu, aby
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počas svojho funkčného obdobia odstúpila. Poslanci EP okrem toho schvaľujú
použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.
To priamo súvisí s rozpočtovými úlohami, ktoré EP má. EP spolu s Radou
EÚ zostavuje rozpočet EÚ a schvaľuje
dlhodobý rozpočet EÚ, teda viacročný finančný rámec.
Je dôležité ísť voliť poslancov EP?
Je. Výkon mandátu europoslancov
sa zďaleka neobmedzuje na bizarné
príklady z praxe, ako je rozhodovanie
o tvare uhoriek. Regulácia o kvalite
uhoriek z roku 1988 skutočne existuje, no zďaleka nie je reprezentatívnym obrazom toho, čomu sa EP
venuje. EÚ ovplyvňuje každodenný
život Európanov. Na úrovni EÚ sa
diskutuje o znížení záťaže na životné prostredie napríklad zakázaním

používania jednorazových plastov,
ako sú jednorazové slamky.
EP schválil napríklad aj smernicu
IDD o distribúcii poistenia, ktorá sa
priamo dotýka sektora finančného
sprostredkovania. Práve táto smernica bola základom novely zákona
186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Táto
novela mala vplyv napríklad na odbornú spôsobilosť a vzdelávanie finančných sprostredkovateľov.
Aj bežní občania však môžu ovplyvňovať dianie v parlamente. EP okrem
agendy, ktorá vyplýva zo vzťahu s EK,
rieši aj podnety, ktoré prichádzajú
od občanov. Do EP je totiž možné
zaslať podnet napríklad vo forme
petície, ktorou sa potom EP zaoberá.
Predmetom petície môžu byť naozaj
každodenné problémy Európanov.
Príkladom môže byť petícia za zachovanie rakúskeho modelu diaľničných známok. Predkladateľ, rakúsky
občan, namieta proti jednotnému
celoeurópskemu modelu výberu
mýta pre osobné a nákladné vozidlá.
Petíciami adresovanými EP sa zaoberá Výbor pre petície. Občania pomocou petície môžu dosiahnuť napríklad zmenu legislatívy.
Máj/Jún 2019
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O čom EÚ rozhoduje?
Existujú oblasti, v ktorých má EÚ výlučné postavenie, a členské štáty do
týchto oblastí nezasahujú. Členské
štáty sa rozhodli pri vstupe do EÚ, že
tieto právomoci odovzdajú do rúk EÚ.

aj brexit. Veľká Británia mala pôvodne z EÚ vystúpiť ešte pred konaním
volieb. Napokon by však voľby v krajine teda byť mali, keďže odchod
Veľkej Británie z EÚ sa posunul na
koniec októbra.

Takýchto oblastí je päť, štyri sú pre
všetky členské krajiny spoločné. Sú
nimi colná únia, pravidlá hospodárskej
súťaže, obchod, morské rastliny a živočíchy. Piata oblasť sa týka krajín eurozóny, pomocou Európskej centrálnej
banky (ECB) tvorí ich menovú politiku.

Brexit mení počet kresiel v parlamente. Veľká Británia posiela do Bruselu
73 poslancov a po jej vystúpení sa
počet kresiel v EP zníži, nie však o 73.
Zo súčasného počtu 751 sa zmenší na
705. V parlamente bude teda o 46 kresiel menej, tie sa „odložia“ pre nových
členov EÚ v prípade ďalšieho rozširovania EÚ. Zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi 14 krajín, ktoré súčasné
prerozdelenie mandátov mierne znevýhodňuje. V skupine týchto krajín
je aj Slovensko. Ak voľby vo Veľkej
Británii budú, Slovensko pošle do
Bruselu 13 poslancov, ak nebudú, počet zástupcov Slovenska sa zvyšuje na
14. Preto aj kandidátne listiny politických strán obsahujú do 14 kandidátov.

Zároveň je množstvo ďalších oblastí,
kde spolu s EÚ rozhodujú aj členské
štáty. Týchto oblastí je štrnásť, medzi
nimi sú napríklad spoločný trh, hospodárska a sociálna a územná súdržnosť,
transeurópske siete či energetika. Patrí
sem však napríklad aj výskum a kozmický priestor, poľnohospodárstvo či
životné prostredie. Osobitnú úlohu má
EÚ pri vykonávaní spoločnej zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky.
K oľko p o slancov b udú voliť
Slováci?
Odpoveď na túto otázku je v súčasnosti zložitá. Voľby totiž ovplyvňuje

Na oficiálnej stránke britskej vlády sa hovorí, že ak Veľká Británia
bude v deň konania volieb členskou krajinou EÚ, voľby budú. Vo
Veľkej Británii sú naplánované na

23. mája. Zároveň vládny web uvádza, že krajina má ambíciu byť v čase
volieb už mimo EÚ, a to sa javí ako
nepravdepodobné.
Doplácame na EÚ?
Nie. Čistá finančná pozícia Slovenska
voči EÚ je kladná. To znamená, že
ak porovnáme príspevky či odvody
Slovenska do rozpočtu EÚ s príjmami
Slovenska z EÚ, Slovenská republika
na tom získava. V roku 2019 je čistý
príjem Slovenska vo výške 2,256 miliardy eur a v roku 2020 by sme mali
získať 2,189 miliardy eur. K tomu, že
môžeme čerpať prostriedky z fondov
EÚ, prispel práve aj EP.
Čerpáme prostriedky
z EÚ efektívne?
Slovensko má problémy s tým, ako
čerpá prostriedky z EÚ. Z údajov
Ministerstva financií SR vyplýva, že
z balíka 11 operačných programov
programového obdobia 2014 – 2020
v celkovej hodnote 13,906 miliardy
eur boli k 31. marcu schválené prostriedky vo výške 2,931 miliardy
eur. To znamená čerpanie na úrovni
21,08 %, pričom programové obdobie
sa končí na konci budúceho roka.
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M. LANCZ:

CHCEM BOJOVAŤ S BYROKRACIOU
A CHRÁNIŤ VAŠE PENIAZE
Autor: Redakcia Financial Report
Foto: M. Lancz

Onedlho sú voľby do Európskeho parlamentu.
O kreslo europoslanca sa uchádza aj Martin
Lancz, predseda predstavenstva Asociácie
finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov (AFISP). Vyspovedali sme ho, prečo
ide vymeniť odbornú prácu za politiku.
Mnohých vaša kandidatúra do EP prekvapila,
dlhodobo ste sa totiž profilovali ako nezávislý
odborník. Prečo vstupujete do politiky?
Predovšetkým chcem povedať, že na mojej profilácii ako nezávislého odborníka sa nič nezmenilo
a nezmení, nie som člen žiadnej politickej strany.
K rozhodnutiu kandidovať ma priviedla osobná skúsenosť. Dlhé roky pracujem v rôznych expertných skupinách a za AFISP pripomienkujem
slovenskú legislatívu, ktorá sa týka finančného
trhu. Mnoho smerníc, ktoré sme povinní zapracovať, pochádza práve z EP. Slovensko nemá žiadneho zástupcu v ekonomickom výbore EP, a to
nám určite chýba. Za náš sektor môžem spomenúť napr. smernicu IDD o distribúcii poistenia,
či MiFiD I. a II. o trhoch s finančnými nástrojmi.
Dva roky som upozorňoval na množstvo problémov, ktoré prináša ich implementácia do našej
legislatívy a následne do praxe. Každý štát si smernice interpretuje inak, legislatívne pravidlá a výklady sú nejednoznačné. Preto je jednou z mojich
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priorít presadzovanie jednoduchšej a efektívnejšej
legislatívy.
Čiže v europarlamente sa chcete špecializovať
na finančnú agendu?
Áno. Mám za sebou úspešný dvadsaťročný podnikateľský príbeh a viem prinášať odborné a racionálne riešenia. V EÚ sme už 15 rokov a vidím,
že finančná a ekonomická agenda je na okraji
záujmu. A pritom by mala byť kľúčová. Slováci
majú veľmi nízku finančnú gramotnosť, zadlžujú
sa najviac spomedzi krajín EÚ. Mojím hlavným
cieľom je chrániť vaše peniaze a finančného spotrebiteľa. EÚ už dnes ovplyvňuje približne 60 %
našich zákonov. Mnohí si neuvedomujú, ako hlboko európske regulácie zasahujú do bežného života, ako ovplyvňujú naše pracovné podmienky,
podnikateľské prostredie a vzťahy. Veľmi si vážim
výdobytky EÚ a výhody nášho členstva, ale zároveň hovorím, že EÚ potrebuje zmenu. EP by nemal byť odkladiskom vyslúžilých či populistických
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politikov, ale miestom, kde sa koncentrujú špičkoví odborníci. Legislatívu by nemali tvoriť úradníci
od stola. Len tak môžeme EÚ a Slovensko posúvať
k lepšiemu.
Akej ďalšej oblasti by ste sa chceli v EP venovať?
Boju proti nadmernej byrokracii. Napr. len za sektor sprostredkovania môžem povedať, že sa nám za
ostatné roky zvýšila administratívna záťaž o 700 %.
Kde sa to zastaví? Táto neúnosná byrokracia má
za následok nielen vyššie náklady na podnikanie,
ale extrémne zaťažuje aj klientov. Zámerom EÚ je
chrániť spotrebiteľa. S tým plne súhlasím. Ale výsledkom regulácie a zavádzaním nových a nových
povinností nie je zvýšená ochrana klientov, ale naopak, prebyrokratizovanie.

Nie je nárast byrokracie skôr následkom slovenskej legislatívy?
Len čiastočne. Tvorba legislatívy je zložitý proces. Keď sa skombinuje komplikovaná európska
smernica s goldplatingom, čiže nesprávnou implementáciou do slovenskej legislatívy, a navyše
sa do zákona pridá množstvo ďalších povinností nad rámec toho, k čomu nás zaväzuje EÚ, tak
výsledkom je zhoršenie podmienok pre všetkých
– podnikateľský sektor, spotrebiteľov, klientov.
Tejto oblasti sa chcem naplno venovať. A tiež by
som chcel aktívne presadzovať lepšie podmienky
pre podnikateľské prostredie, viac príležitostí na
pracovných trhoch, zodpovednejšie hospodárenie
s verejnými financiami EÚ a podporovanie digitalizácie ekonomík.

Kto je Martin Lancz
Narodil sa v Topoľčanoch v roku 1974. Maturoval na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici.
V štúdiu pokračoval na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Absolvoval zahraničné študijné
programy v USA vo Washingtone a v španielskej Granade. Profesionálnu kariéru začínal v Tatra
banke. Perspektívnu pozíciu však o necelé dva roky vymenil za vlastné podnikanie v poisťovníctve,
sprostredkovateľských a poradenských službách. Dnes to spätne hodnotí ako jedno z najlepších
rozhodnutí v živote. Počas podnikateľskej kariéry spoluzakladal niekoľko spoločností a pôsobil
v ich vrcholovom manažmente. Vybudoval medzinárodný holding sprostredkovateľských ﬁriem
UMD Group, ktorého súčasťou je UNIVERSAL maklérsky dom, Finvia holding, UMD Network
a ďalšie. V súčasnosti už nepôsobí v ich výkonných funkciách, lebo sa naplno venuje riadeniu
AFISP, kde je od roku 2017 predsedom predstavenstva. Zastupuje AFISP v Európskej federácii
sprostredkovateľov poistenia BIPAR, je tiež členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov.
Žije v Bratislave, je ženatý, má dve dcéry. Do europarlamentu kandiduje s číslom 6 na kandidátke
strany SMER – SD.
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OD BARTROVEJ VÝMENY
PO PLATBY V MOBILOCH
Autor: Marek Mittaš

Na úplnom začiatku platenia fyzické peniaze
neexistovali. Hodnotu vyjadrovali samotné
predmety bartrového obchodu. Prešli tisíce
rokov a pomaly sa blížime k dobe, keď fyzické
peniaze opäť prestávajú mať význam. Kruh
peňazí akoby sa pomyselne uzatváral.

Hodnota sa musí dať
prenášať
Na úplnom začiatku civilizácie a obchodu fungovali bartrové schémy.
Keď niekto niečo mal, vymieňal to za
niečo, čo potreboval. Hodnotu určovali samotné predmety a veci. Lenže
veľmi skoro ľudia prišli na to, že napríklad vajíčka alebo plodiny nie je
ľahké vymieňať za topánky, pretože
životnosť oboch vecí je nepomerne
iná. Nikto nepotrebuje také obrovské
množstvo vajíčok, ktoré by sa hodnotou vyrovnalo napríklad topánkam.
No a tak prišli prvé snahy premietnuť hodnotu vecí do abstraktnej
formy. Už v predhistorických spoločnostiach sa preto stretávame so
sprostredkovateľským obchodom,
ktorý zastupovali vzácne, ale trvanlivé predmety, ktoré bol každý ochotný
prijať, aj keď ich práve nepotreboval.
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Najznámejšími príkladmi sú
mušle kauri. Postupne sa však presadili najmä drahé kovy, pretože boli
vzácne, trvanlivé a priťahovali aj
svojím leskom. Navyše boli spratné
a ľahké.
No samotné prenášače hodnoty
sa líšili. Napríklad u starých Mayov
ako peniaze fungovali kakaové bôby,
keďže boli trvácne a hodnotné. Starí
Slovania používali drahé látky a šatky, ktoré sa priväzovali okolo opasku.
Ruda premenená na mince
Najvšeobecnejšie a najrýchlejšie sa
rozširujúce po svete ako hodnotné
a každým chcené boli práve drahé
kovy. Okrem toho, že boli žiadané
a praktické, bolo pomerne ľahké určiť ich cenu. Aj tu však nastali problémy, pretože nebolo možné vždy cenný kov odvážiť a realizovať obchod

takto komplikovane. Takže sa práve
drahé kovy stali základom pre vznik
mincí, ktoré boli presne opracované
a dokázali určovať hodnotu aj bez
toho, aby ich bolo potrebné vážiť.
Chammurapiho zákonník z obdobia
okolo roku 1770 pred naším letopočtom je prvým titulom, ktorý už definuje zrnká striebra ako jednotky, ktoré sa nevážili, ale počítali. Prvé mince
v západnej civilizácii vznikali koncom
7. storočia pred naším letopočtom
v mestách Malej Ázie, kde sa prírodné
zmesi zlata a striebra označovali razenou značkou mesta či panovníka.
Už po prvých razených minciach
však začal vznikať rozdiel medzi nominálnou hodnotou mince a skutočným obsahom drahého kovu. Až do
konca 19. storočia sa teda mena definovala menovým číslom, ktoré určovalo, koľko mincí sa vyrazí z určitého
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množstva drahého kovu. V starovekých Aténach sa z 21 kilogramov
razilo 6 000 drachiem. Samozrejme,
nie všade sa používalo len zlato,
ale napríklad striebro sa používalo
v Grécku, bronz v Ríme a podobne.
Vďaka tomu vznikli tiež prvé rôzne
menové systémy.
Strata krytia kovom
Samotné razenie z kovov bolo komplikované a zbytočne nákladné. Preto sa
začalo premýšľať nad tým, ako uchovať hodnotu peňazí aj v prípade, že
nebudú zo skutočných drahých kovov.
Základnou jednotkou sa teda stala
dôvera v obchodníka. To znamenalo, že obchodník vytvoril zmenkový
list. Medzi prvé patrili paličky, ktoré
mali v sebe napísanú sumu. Palička
sa rozdelila na dve polovice, a tak sa
začali objavovať akési potvrdenia o tovaroch, ktoré boli kryté len dôverou.
Postupom času sa ukázalo, že prútiky môžu slúžiť aj ako platidlo a boli
v Anglicku v obehu až do 18. storočia.
Prakticky až do obdobia, keď peniaze
získali papierovú formu.
Z papierových zmeniek sa v Číne
vyvinuli štátne bankovky s pevnými hodnotami už v 11. storočí,
v Európe sa prvé bankovky objavili
v roku 1661. V tomto roku ich pre

V súčasnosti meny kryje
už len dôvera medzi
ľuďmi a autorita štátu.

nedostatok strieborných mincí začala
vydávať štokholmská banka. Napriek
tomu aj tieto bankovky boli stále
kryté hodnotou v kovoch alebo tovaroch. Až v 20. storočí sa bankovky
úplne oddelili od drahých kovov, takže si ich držitelia už nemohli vymeniť za drahý kov v pevne stanovenom
pomere. Dnes sú drahé kovy úplne
mimo predmetu bankoviek a vydavateľom bankoviek je štátna banka
a ručiteľom meny je iba štát.
Keď peniaze prestali
existovať
Zlomový okamih pre peniaze však
prišiel v druhej polovici 20. storočia.
Peniaze sa úplne oddelili od akejkoľvek hmoty a stali sa len číslami.
Zavedením prvých bankových účtov
sa začínajú etablovať peniaze elektronické. Teda len číselné vyjadrenia
hodnoty. Peniaze tak už nie sú ani
papierom, ale záznamami v počítačových systémoch.
Na začiatku 21. storočia sa vďaka rozvojom informačných technológií a používaniu platobných kariet
začali objavovať návrhy na zrušenie
peňazí vo forme hotovosti. K tomu
je ešte ďaleko, pretože v súčasnosti
žiadny štát neprijal takúto normu.
Je však pravdou, že hotovosť sa stáva
čoraz viac nepotrebnou. Veď podľa
Združenia pre bankové karty je už
dnes na Slovensku zo všetkých platieb, ktoré sa v súčasnosti zrealizujú, až 40 percent bezhotovostných.
Napríklad v roku 2017 Slováci zrealizovali 481 miliónov bezhotovostných
transakcií, pričom minuli 24 miliárd
eur. V tomto roku má objem ešte
stúpnuť. Smerujeme tak k dobe, keď
peniaze opäť, tak ako kedysi, nebudú. Pracovať sa bude len s hodnotou.
Stojíme tak na prahu novej, zlomovej

V minulosti existovalo
menové číslo. Udávalo,
aký podiel drahých
kovov majú mince
obsahovať.

éry, ktorá opäť úplne zmení charakter peňazí.
V súčasnosti je bežné, že ľudia
používajú na platby mobilné telefóny.
Viaceré banky majú vlastné riešenia,
niekoľko bánk dnes klientom ponúka službu Google Pay. Slováci si túto
službu obľúbili. „Využívanie Google
Pay výrazne prekročilo očakávania,
najväčšia banka eviduje neustály
nárast počtu klientov aj platieb. Za
posledný štvrťrok 2018 narástol objem platieb o takmer 40 %,“ hovorí
Slovenská sporiteľňa (SLSP).
Platba mobilom začína „nahrádzať“
drobnú hotovosť. „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.
Zároveň na Slovensko v tomto roku
vstúpi konkurenčný systém Apple
Pay. Presný dátum spustenia však nie
je istý.
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NBS ZRIADILA
VLASTNÝ INOVAČNÝ HUB
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Finančné technológie a ich neustále inovácie
sú už neoddeliteľnou súčasťou fungovania
finančného trhu. Prekážkou ich rozvoja sú
však často zložité regulačné požiadavky.
Národná banka Slovenska (NBS) sa rozhodla
viac sa zaoberať finančnými technológiami
(FinTech). Preto zriadila vlastný inovačný hub.

FinTech – technológie finančného trhu
FinTech je v oblasti finančného trhu už zaužívaným pojmom. Predstavuje skratku slovného spojenia „Financial Technology“ ako technológií, ktoré
prinášajú inovácie do finančných služieb. Môže ísť
o inovatívne technológie v oblasti bankovníctva,
poisťovníctva, platobných služieb či finančného
sprostredkovania. Na to, aby sme určitú službu
mohli označiť ako FinTech, je potrebné, aby využívanie takejto služby predstavovalo nový obchodný
model, vytvorenie nových či skvalitnenie existujúcich produktov, alebo napríklad zníženie súvisiacich nákladov.
„Cieľom inovačného hubu je podporiť implementácie moderných technológií na slovenskom finančnom trhu a zlepšovanie pravidiel jeho fungovania.
Inovačný hub je určený pre záujemcov s reálnym
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podnikateľským plánom vo FinTech oblasti.
Záujemcovia môžu vďaka inovačnému hubu viesť
dialóg s expertmi NBS, ktorí im pomôžu pochopiť
detaily požiadaviek na podnikanie na finančnom
trhu,“ hovorí NBS.
NBS medzi obchodné modely, ktoré by mohli byť
považované za FinTech, zaraďuje napríklad alternatívne spôsoby platieb, automatizované poradenstvo, poistné technológie (InsurTech), poistenie či
alternatívne obchodovanie.
Fungovanie inovačného hubu
Inovačný hub NBS je určený pre subjekty pôsobiace
v oblasti FinTech a pre etablované subjekty finančného trhu. Jeho fungovanie prevezmú do rúk určení experti NBS.
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Podmienkou využitia inovačného hubu je niekoľko. Finančná technológia, ktorá môže hub NBS
využiť, musí byť odlišná a inovatívna. To znamená, že na finančnom trhu nie je poskytovaná porovnateľná služba, a že jej využitím môže vzniknúť
nový obchodný model či produkt finančného trhu.
Záujemca o využitie inovačného hubu by mal zároveň vopred vyvinúť dostatočné úsilie na oboznámenie sa s regulačným rámcom, ktorý sa vzťahuje
na danú finančnú technológiu. V neposlednom
rade musí záujemca pred využitím inovačného
hubu zvážiť prínos finančnej technológie pre spotrebiteľa a samotný finančný trh.
„Inovačný hub poskytne záujemcom o podnikanie
v tejto oblasti informácie o ekosystéme inovatívnych obchodných modelov a pomôže im zorientovať sa v príslušných regulačných požiadavkách,“
hovorí Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku
regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov.

Hub a jeho význam
Zámerom takejto činnosti NBS je zaistiť, aby
rozvoj finančných technológií nemal negatívny
vplyv na bezpečné a korektné fungovanie finančného trhu. NBS tak svojou činnosťou podporuje
rozvoj FinTech sektora. Vytváraním vzájomnej
spolupráce medzi NBS a subjektmi pôsobiacimi
v oblasti FinTech je možné dosiahnuť zlepšenie
pravidiel fungovania finančného trhu. Záujem
na vytváraní vzájomného dialógu medzi týmito
subjektmi je daný na oboch stranách. V neposlednom rade prispeje informačný hub k zaisteniu ochrany finančného trhu a súladu technologického vývoja s pravidlami podnikania na
finančnom trhu.
Inovačný hub nie je len iniciatívou NBS. Podobné
nástroje fungujú aj v mnohých ďalších krajinách,
ako napríklad v Rakúsku, Nemecku, Poľsku či vo
Veľkej Británii.
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MINULÝ ROK BOL
PRÍPRAVOU NA GDPR,
TENTO MÔŽE BYŤ ŤAŽŠÍ
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

V máji uplynie rok od okamihu, keď nariadenie
GDPR nadobudlo svoju účinnosť. O ochrane
osobných údajov sa však začalo hovoriť
oveľa viac už skôr. Práve konkrétne údaje
do 25. mája 2018 ukázali, že mnohé firmy sa
na GDPR pripravovali. Ochranou osobných
údajov sa aj v súčasnosti zaoberajú vážnejšie.
To, ako spoločnosti zapracovali nariadenie
GDPR do praxe, ukážu až kontroly Úradu
na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ).

GDPR a verejnosť
S príchodom GDPR sa záujem o ochranu osobných údajov výrazne zvýšil. V rokoch 2015 a 2016
ÚOOÚ poskytol takmer 1 000 písomných vyjadrení a vybavil skoro 4 000 telefonických žiadostí.
V rámci prípravy spoločností na nástup nových
pravidiel GDPR presiahol len do mája 2018 počet
písomných vyjadrení hodnotu ako za predchádzajúce dvojročné obdobie.
Pre porovnanie možno uviesť, že v susednej
Českej republike dosahovali dopyty verejnosti
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oveľa vyššie čísla. Český úrad vybavil viac ako
4 000 dopytov a poskytol takmer 3 000 telefonických konzultácií. Okrem toho Úrad od roku 2017
do mája 2018 poskytol 143 osobných konzultácií.
Nárast počtu zodpovedných osôb
Ukazovateľom prístupu spoločností ku GDPR je
aj nárast počtu zodpovedných osôb. Nariadenie
GDPR ustanovenie zodpovednej osoby v niektorých prípadoch vyžaduje, no zároveň mnohé spoločnosti pristúpili k povereniu zodpovednej osoby,
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aby získali relevantného spolupracovníka v oblasti
ochrany osobných údajov.
Kým v rokoch 2015 až 2016 dosahoval priemerný počet poverených zodpovedných osôb číslo
700, od roku 2017 do mája 2018 to už bolo viac ako
1 600 zodpovedných osôb.
Pokuty
Najväčšou obavou každej spoločnosti je hroziaca
pokuta za porušenie ochrany osobných údajov. Aj
tu je možné pozorovať určité zmeny. Zatiaľ čo v rokoch 2015 až 2016 bola výška právoplatne uložených pokút celkom okolo 80-tisíc eur, za obdobie
od 1. januára do 24. mája 2018 uložil ÚOOÚ pokuty v podstate v rovnakej sume. V tomto období
bolo uložených celkom 37 pokút v priemernej výške 2 400 eur. Trend teda ukazuje na to, že firmy
za porušenie pravidiel o ochrane osobných údajov
dostávali ďaleko viac sankcií.
Nárast vplyvu GDPR
Tak, ako sa očakávalo, GDPR so sebou prinieslo
sprísnené pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré neostali bez odozvy ani na strane jednotlivých
spoločností, ani na strane ÚOOÚ. Môžeme však
konštatovať, že dlhodobejší vplyv GDPR sa ukáže
až kontrolnou činnosťou v roku 2019.
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Vyšší záujem o ochranu osobných
údajov
Viac sa pýtali aj médiá. Kým v roku 2017 požadovali zodpovedanie 40 otázok, len od 1. januára 2018
do mája 2018 položili takmer rovnaký počet otázok
ako za predchádzajúci rok. Účinnosť GDPR dokonca spôsobila zmenu vo forme Dňa otvorených dverí, ktorý každoročne úrad organizuje. Z pôvodných
konzultácií pre jednotlivcov vznikol workshop
s neočakávane vysokou účasťou.

Za obdobie od 1. januára do
24. mája 2018 dostali firmy
za porušenie pravidiel ochrany
osobných údajov celkovo 37 pokút
v priemernej výške 2 400 eur.
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FINANCIE · Sociálne odvody sa majú zmeniť. Viac pôjde na starobné dôchodky, inde zaplatíme menej

SOCIÁLNE ODVODY SA
MAJÚ ZMENIŤ.
VIAC PÔJDE NA STAROBNÉ DÔCHODKY,
INDE ZAPLATÍME MENEJ
Autor: Ján Beracka

Skladba odvodov do Sociálnej poisťovne
by sa mohla zmeniť. V parlamente je
novela zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení, ktorá počíta s tým, že zamestnanci
a samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) budú platiť niektoré sociálne
odvody v nižšej výške, naopak, viac budú
prispievať na starobné dôchodky.

Zmena sadzieb
Poslanci strany Most-Híd na marcovej schôdzi parlamentu predložili novelu, ktorá počíta s tým, že pre
zamestnávateľov, SZČO a dobrovoľne poistené osoby
bude v platnosti nižšia sadzba odvodu do rezervného
fondu solidarity. Podľa návrhu by sa mal znížiť o štyri
percentuálne body zo 4,75 % na 0,75 %. Sadzba, ktorú platí štát, by sa znížila z hodnoty 2 %.
Zároveň má klesnúť sadzba poistného na invalidné poistenie, ktoré platí zamestnanec z troch
percent na dve percentá a sadzba poistného na invalidné poistenie sa pre SZČO dobrovoľne poistenú
osobu a štát znižuje podľa návrhu zo 6 % na 5 %.
Zamestnávatelia, povinne dôchodkovo poistené
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SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby budú zároveň platiť viac na poistnom v rámci
starobného poistenia. Štvorpercentná sadzba pre
zamestnancov zostáva nezmenená. Sadzba pre zamestnávateľov sa dvíha na 18 %, ostatné sadzby sa
zvyšujú na 22 %.
V prípade ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri, bude
zmena znamenať, že viac odvedú do priebežného
prvého piliera. Sumy, ktoré sporitelia odvedú do
druhého piliera, sa pod vplyvom novely nemenia,
mení sa iba výška príspevku do prvého piliera.
„Problémom je, že kým fond starobného poistenia je dlhodobo výrazne schodkový, tak ostatné
fondy sú dlhodobo prebytkové. To vytvára potrebu
Máj/Jún 2019
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zmiernenia disproporcií nastavenia systému v záujme vyššej transparentnosti a zvýšenia zdrojov
fondu starobného dôchodkového poistenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
„Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš
spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie
práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na
úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, na
Slovensku to bolo až 53,9 %. Predložený návrh zákona by zlepšil negatívne hodnotenie a priblížil by
Slovensko k priemeru Európskej únie,“ uvádza sa
v dôvodovej správe.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) očakáva, že toto opatrenie bude mať na rozpočet verejnej
správy celkovo negatívny vplyv. Vyplýva to z analýzy „Kvantifikácia vplyvu opatrení. Zmena sadzieb
poistného na sociálne poistenie“. V roku 2020 podľa
RZZ pritečie do rozpočtu o 177 miliónov eur menej,
v nasledujúcom roku to bude strata pre rozpočet na
úrovni 190 miliónov eur a v roku 2022 by to mala
byť suma až vo výške 203 miliónov eur.

Viac v peňaženke?
Navrhované zmeny znamenajú, že zaťaženie zamestnancov sociálnymi odvodmi klesne. Sú skupiny, ktoré
zníženie nepocítia. „Suma zaplatených daní a odvodov by sa nezmenila pre pracujúce osoby, ktoré sú zároveň poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku ani pre SZČO, ktoré nemajú povinnosť platiť
sociálne odvody,“ hovorí RRZ. „Navrhuje sa zníženie
odvodov pre zamestnancov o 1 percentuálny bod. Vo
finančnom vyjadrení táto zmena zvýši čistý príjem
zamestnanca zarábajúceho priemernú mzdu približne o 100 eur ročne,“ predpokladajú predkladatelia.
RRZ však upozorňuje na to, že vplyv opatrenia na jednotlivé rodiny nebude rovnomerné.
„Opatrenie by zvýšilo disponibilné príjmy najchudobnejších rodín priemerne o 0,2 %, 30 centov mesačne. S nárastom príjmu rodín by rástol aj vplyv
opatrenia. Odhadujeme, že najbohatšie rodiny by
mali disponibilné príjmy vyššie o 0,7 %, teda 18,70
eura mesačne,“ hovorí RRZ. Za najchudobnejšie sú
pritom považované rodiny s mesačným disponibilným príjmom do 306 eur, na opačnom konci spektra sú rodiny s príjmom 1 995 eur a viac.

Navrhované zmeny sadzieb odvodov do Sociálnej poisťovne

Sadzba
Pôvodná (%)

Nová (%)

Rozdiel (p. b.)

Sadzba poistného na invalidné poistenie

3

2

-1

Zamestnanec

6

5

-1

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba

6

5

-1

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

6

5

-1

Štát

6

5

-1

Zamestnávateľ za zamestnanca

14

18

4

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba

18

22

4

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

18

22

4

Štát

18

22

4

Sociálna poisťovňa za poberateľov úrazovej renty

18

22

4

Zamestnávateľ za zamestnanca

4,75

0,75

-4

Povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba

4,75

0,75

-4

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

4,75

0,75

-4

2

0,75

-1,75

Sadzba poistného na starobné poistenie

Sadzba odvodu do rezervného fondu solidarity

Štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5
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NEZDANITEĽNÁ ČASŤ

ZÁKLADU DANE

BY SA MALA ZVÝŠIŤ
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Koaliční poslanci strany Most-Híd do
parlamentu predložili návrh, ktorý
by znamenal, že vyšší podiel príjmov
nebude podliehať zdaneniu.

P

oslanci koaličnej strany Most-Híd sa snažia
poslaneckým návrhom zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane. Tá sa má zvýšiť z hodnoty
19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok
životného minima. Novela, predložená do parlamentu, počíta s tým, že zmena bude platná od
roku 2021.
Nezdaniteľné minimum by sa však malo začať dvíhať už skôr. Návrh totiž obsahuje prechodné ustanovenia, ktoré zvyšujú nezdaniteľnú časť základu
dane na 21-násobok životného minima už od roku
2020.

V súčasnosti je výška životného minima 205,07
eura. Nezdaniteľná časť základu dane je teda
328,12 eura mesačne, teda 3 937,35 eura za celý
rok. Daňovník má na ňu nárok, ak jeho základ dane
je do sumy 20 507 eur. Ak má daňovník vyšší základ dane, nezdaniteľná časť základu dane sa znižuje podľa určeného vzorca. Ak daňovník dosiahne
základ dane na úrovni 36 256,37 eura a viac, nezdaniteľná časť je nulová.
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„Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných
rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že
nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie
ako rastú mzdy. Výsledkom je, že daň z príjmu
tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca.
Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku
2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku
2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne. Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.
Isté oslabenie významu nezdaniteľnej časti základu
dane potvrdzuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v analýze „Kvantifikácia vplyvu opatrení. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane“.
Podiel nezdaniteľnej časti základu dane na priemernej mzde totiž naozaj klesá. „S výnimkou rokov
2009 a 2010, keď bola nezdaniteľná časť základu
dane protikrízovým opatrením dočasne zvýšená,
tento podiel klesal z úrovne 42,6 % v roku 2004
na 30,3 % v roku 2018,“ hovorí RRZ. Navrhovaná
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zmena by znamenala zvýšenie tohto podielu na
32 % v roku 2020 a 33,6 % v roku 2021.
Koľko to bude stáť?
Táto zmena bude znamenať dieru v rozpočte vo
výške miliónov eur. „Možno očakávať negatívny
vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške približne 180 miliónov eur v roku 2020 a ďalších 170
miliónov eur v roku 2021. Uvedené predstavuje
odhad, pretože výsledný vplyv bude závislý od viacerých faktorov,“ uvádzajú predkladatelia.
Analytici RRZ vyrátali vplyvy opatrenia inak. „V peňažnom vyjadrení by bol vplyv opatrenia na saldo
vo výške 169 miliónov eur v roku 2020. Pri pohľade na štruktúru, navrhovaná zmena by ovplyvnila verejné financie v roku 2020 nižším výberom
dane z príjmov fyzických osôb o 185 miliónov
eur a vyšším výnosom dane z pridanej hodnoty
o 15 miliónov eur. Výnos dane z pridanej hodnoty
(DPH) by vzrástol za predpokladu, že v dôsledku
vyšších disponibilných príjmov vzrastie spotreba,“
hovorí RRZ. „Plný efekt by opatrenie dosiahlo až
v roku 2021, po druhom zvýšení nezdaniteľnej

Zvýšenie nezdaniteľnej časti
základu dane zastaví tiché
zdaňovanie, ale len krátkodobo.

časti základu dane. Výpadok verejných financií by
dosiahol 333 miliónov eur. Výnos dane z príjmov
fyzických osôb by klesol o 363 miliónov eur a výber
DPH stúpol o 30 miliónov eur,“ dopĺňa.
Toto opatrenie má jednorazový účinok v boji proti
takzvanému tichému zdaneniu. Chvíľkovo by totiž
nezdaniteľná časť základu dane rástla rýchlejšie
ako priemerná mzda. „Opatrenie zvyšujúce nezdaniteľnú časť základu dane by eliminovalo vplyv tichého zdanenia v rokoch 2020 a 2021, neodstránilo by však pokračovanie vplyvu tichého zdaňovania
v nasledujúcom období,“ hovorí RRZ.
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POISTNÁ DAŇ

SA DOPLNKOVÝCH POISTENÍ
K ŽIVOTNÝM POISTKÁM
NAPOKON NEDOTKNE
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Doplnkové neživotné pripoistenia k životným
poistkám nebudú napokon podliehať dani
z poistenia. Pôvodne sa mali zdaňovať,
Ministerstvo financií SR (MF SR) však po
niekoľkých mesiacoch svoj názor zmenilo.

M

inisterstvo financií zareagovalo na výhrady,
ktoré mali experti z praxe, a pripoistenia od
poistnej dane oslobodilo. „Finančná správa na základe rozhodnutia vedenia MF SR upravila informáciu k zákonu č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ hovorí
Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.

Daň z poistenia sa týka len neživotného poistenia,
no v novembri minulého roku finančná správa zverejnila informáciu k zákonu, ktorá počítala s tým, že
zdaňovať sa budú aj „neživotné“ pripoistenia k životným poistkám. „V zmysle zákona o poisťovníctve
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je umožnené poisťovni s povolením na vykonávanie
životného poistenia kryť v rámci pripoistenia niektoré riziká neživotného poistenia bez toho, aby
mala poisťovňa udelené povolenie na vykonávanie
neživotného poistenia,“ upozornila finančná správa
ešte v novembri minulého roka. „V týchto prípadoch
je uzavretá jedna poistná zmluva, ktorou sa kryje
hlavné životné riziko, súčasťou ktorého je aj pripoistenie, ktoré môže spadať pod neživotné poistenie.
V prípade uzavretia poistnej zmluvy v odvetví životného poistenia s pripoistením vybraných produktov
z odvetvia neživotného poistenia,“ uvádzala pôvodne finančná správa.
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Tento výklad zákona o dani z poistenia bol pre trh
nepríjemným prekvapením. „Ostali sme nepríjemne zaskočení, pretože týmto by boli poškodení
v prvom rade klienti. Daň by sa im premietla do
zvýšenej ceny. Štát by mal životné poistenie, vrátane doplnkového, podľa nášho názoru podporovať,
a nie zaťažovať nepriamou daňou,“ uviedol Martin
Lancz, predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
(AFISP).

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo vysvetliť si toto
nedorozumenie, vrátane rozdielnych interpretácií
zákona, a spresnením výkladu legislatívy tak predísť
škodám, ktoré by sa priamo dotkli finančných spotrebiteľov. Výsledkom rokovaní je dohoda, že 8 %-ná
daň sa nevzťahuje na doplnkové pripoistenia k životnému poisteniu. Považujeme to za víťazstvo zdravého
rozumu a dôkaz, že sektor finančného sprostredkovania a poistenia je stabilný a môže sa rozvíjať ďalej,“
zhodnotil pripomienkové procesy Martin Lancz.
„Ministerstvo financií
upravilo výklad legislatívy, na ktorý sme na
začiatku roka upozornili.
Od začiatku sme hovorili, že daň z neživotného
poistenia by sa nemala
týkať doplnkového poistenia k životnému poisteniu, pretože je to kontraproduktívne a nebolo
to ani súčasťou legislatívneho procesu,“ hovorí
Martin Lancz.
Poisťovne by mohli mať
problém s tým, aby zdanenie doplnkového poistenia zvládli. Dôvodom
je to, že životné poistenie
často stojí na dlhodobých
kontraktoch, ktoré je pre
poisťovne problém meniť.

V tomto prípade išlo naozaj o spor, ktorý sa týkal interpretácie zákona. „Hovorí sa, päť právnikov, sedem názorov. Toto bol presne ten prípad.
Ministerstvo hneď dopredu v rámci oznámenia,
ktoré urobila finančná správa, vysvetlilo tento zákon po svojom. My sme vysvetľovali, že finančná
správa a jej webová stránka nie je ten priestor, kde
by sa mal vykladať zákon. Naši právnici a aj právnici poisťovní hovorili o tom, že toto vysvetlenie nie
je v súlade s tým, ako bol zákon prijatý,“ upozornil
Lancz.

„Je to veľmi dobrá správa pre nás ako finančný
sektor, zároveň je to veľmi dobrá správa v prvom rade pre finančného spotrebiteľa, lebo
takéto opatrenie mohlo mať vplyv až na tri milióny zmlúv o životnom poistení. Vznikla by
patová situácia, pretože poisťovne, samozrejme,
nesmú zasiahnuť do dlhodobých kontraktov...
Vznikla by otázka, kto má tých osem percent
a z čoho zaplatiť,“ dodáva Lancz. „Považujem to
za víťazstvo odbornej diskusie a zdravého rozumu,“ doplnil.
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NA ODHAĽOVANIE
PODVODOV POISŤOVNE
VYUŽÍVAJÚ AJ DETEKTÍVOV
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Poisťovne na Slovensku každoročne
prešetrujú ako možný poistný podvod
desaťtisíce poistných udalostí. Najviac
podvodov sa objavuje pri neživotnom
poistení, najmä pri poistení vozidiel.
Páchateľom poisťovacích podvodov pritom
hrozí dlhoročný pobyt za mrežami.

P

oisťovne uzatvárajú tisíce škodových udalostí
s tým, že ide o poistný podvod. „Vďaka podvodom v podnikateľskom prostredí sme v roku
2018 odhalili podvody dohromady za viac ako 6,3
milióna eur, čo je až 47 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Viac ako tretina uchránenej
hodnoty v sume 3,6 milióna eur bola pritom v oblasti priemyslu a podnikateľov. Rok predtým bola
výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5
milióna eur. Ide teda o výrazný nárast,“ vysvetľuje
vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností
Allianz – SP Jaroslava Zemanová.
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Mnohé spoločnosti sa poistným podvodom snažia zlepšiť svoju finančnú situáciu. „Naťahovanie
doby prerušenia prevádzky, snaha získať poistné
plnenie za staré opotrebované stroje, či snaha
uplatniť si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli. Deficit prostriedkov riešia
podnikatelia, firmy a živnostníci rôzne, niektorí
sa uchýlia aj k poisťovacím podvodom,“ dopĺňa
spoločnosť Allianz.
Snaha o poistný podvod je hra na to, kto je dôvtipnejší. Klienti poisťovní často do podvodu vložia
Máj/Jún 2019
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množstvo kreativity. Vodič v plnej rýchlosti narazil
do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval.
Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili,
že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom
o ojedinelý prípad. Prípady, keď sú školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut, sa z času na čas
objavia,“ hovorí Zemanová.

V roku 2017 podľa údajov SLASPO
prešetrovali členské poisťovne
poistné udalosti v hodnote
až viac ako 39,6 milióna eur.
V tom roku sa podiel uchránených
hodnôt dostal na približne
14,8 milióna eur.

Častou praktikou podvodníkov je aj to, že sa snažia
niekoľkokrát použiť poškodený diel vozidla a uplatňovať si škodu. Objavujú sa aj prípady, keď vinníci
a poškodení menia svoju pozíciu. „Najčastejšie ide
o prípady, v ktorých sa klienti snažia využiť dávnejšie poškodené časti z iných vozidiel, a tieto si
uplatniť, či už zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP inej osoby. Vyskytujú sa aj prípady, v ktorých si poškodení a vinníci vymenia roly v hláseniach škodových udalostí, či deklarujú vznik škody
iným spôsobom, ako sa reálne stala. Pomerne často
sa stretávame aj so zámerným navýšením škody
v snahe dostať kompenzáciu za škodu vo vyššej
miere, aká pri havárii reálne vznikla,“ hovorí Silvia
Vlasková zo spoločnosti Uniqa.
Podvodmi sa zaoberajú interné oddelenia poisťovní, no na objasňovaní podozrivých hlásení sa
podieľajú aj externé subjekty. „Pri závažnejších
prípadoch spolupracujeme s políciou, prípadne
s rôznymi externými spoločnosťami a vo veľkej
miere využívame služby detektívnych agentúr
a súdnych znalcov. Pri úrazoch v životnom poistení prípady konzultujeme s posudkovými lekármi,“
upozorňuje Uniqa.
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Poisťovne zachránia viac peňazí
Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) agreguje
údaje za členské poisťovne a porovnanie za roky
2016 a 2017 odhaľuje medziročný nárast prešetrovaných poistných udalostí aj uchránených hodnôt.
Najviac poistných podvodov vzniká pri poistení
vozidiel, druhou najviac problémovou kategóriou
je poistenie majetku a zodpovednosti a treťou poistenie osôb. Najmenej prešetrovanou oblasťou je
poistenie prepravy.
V roku 2017 sa počet prešetrovaných poistných
udalostí vyšplhal na viac ako desaťtisíc, kým
v predchádzajúcom roku bol počet prešetrovaných udalostí „len“ 6 671. V roku 2016 však bolo
viac prípadov, v ktorých zasahovala polícia. V roku
2016 sa orgány činné v trestnom konaní angažovali
v šesťdesiatich siedmich prípadoch a v roku 2017
ich bolo dvadsaťšesť.
V prípadoch, ktoré poisťovne prešetrovali, išlo
v roku 2016 aj 2017 o milióny eur. Výška nárokovaných škôd sa v roku 2016 vyšplhala na vyše
22 miliónov eur. V tejto sume sa skrývajú poistné
udalosti, ktoré poisťovňa uhradila, a aj tie, ktoré
uhradiť odmietla. Množstvo z týchto prešetrovaných poistných udalostí poisťovne po prešetrení
odmietli uhradiť a výška takzvaných uchránených
hodnôt sa vyšplhala na vyše 12,2 milióna eur.
V roku 2017 podľa údajov SLASPO prešetrovali
členské poisťovne poistné udalosti v hodnote až

Pred súd sa zďaleka nedostávajú
všetky pokusy o poistný podvod,
páchateľom však hrozia
dlhoročné tresty.
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Pri závažnejších prípadoch
spolupracujú poisťovne
s políciou, s rôznymi externými
spoločnosťami a vo veľkej miere
využívajú služby detektívnych
agentúr a súdnych znalcov.

viac ako 39,6 milióna eur. V tom roku sa podiel
uchránených hodnôt dostal na približne 14,8 milióna eur.
Za poistné podvody aj väzenie
Pred súd sa zďaleka nedostávajú všetky pokusy
o poistný podvod. Ak už sa poistný podvod dostane
do roviny trestnoprávneho konania, odsúdenému
páchateľovi hrozí dlhoročné väzenie. Trestný poriadok totiž pozná pojem poisťovací podvod. Spácha
ho ten, kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že
ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok
na jeho poskytnutie. Výška trestu sa potom odvíja
od veľkosti spáchanej škody. Podľa Trestného zákona je malou škodou taká škoda, ktorá je vyššia ako
266 eur. „Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou
škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa
rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok
takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na
určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu
činu,“ hovorí zákon. Prísnejšie sa na poistný podvod nazerá napríklad v prípade, že páchateľom je
zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za poisťovňu.
Výšku trestu tiež ovplyvňujú ďalšie okolnosti, napríklad osobitné motívy konania a vyšší trest sa
ukladá napríklad aj v prípade, že spôsob vykonania podvodu bol nejakým spôsobom závažný. Súd
môže páchateľovi poisťovacieho podvodu udeliť
celkovo trest vo výške od jedného do pätnástich
rokov odňatia slobody.
Máj/Jún 2019

BezpecnyKurier.sk
Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov

Chráňte vašu komunikáciu

Dôverné informácie zabezpečte heslom

Diskrétnosť požadujte aj od vašich partnerov!

Nainštaluj si aplikáciu BezpecnyKurier.sk a získaj službu:
Bezpečné odosielanie a prijímanie
elektronických dokumentov.

+421 903 012 102
info@bezpecnykurier.sk
www.BezpecnyKurier.sk
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SPOTREBNÝ ÚVER
VERZUS
LÍZING.
ROZDIELY SÚ ZÁSADNÉ
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Kúpa auta je krok, ktorý pre väčšinu
ľudí znamená investíciu na niekoľko
rokov dopredu. Jedna vec je však cena
automobilu a druhá vec je, koľko zaň celkovo
v skutočnosti motorista zaplatí. Pretože nie
každý si kupuje auto v hotovosti. Mnoho
ľudí sa nevie rozhodnúť, či kúpi auto na
lízing, alebo si radšej zoberie spotrebný
úver v banke. Čo môže byť výhodnejšie?

Auto vlastníte, alebo si ho „prenajímate“
Najmarkantnejší rozdiel medzi kúpou auta na
lízing a kúpou na úver sa dá postrehnúť v technickom preukaze. Lízing znamená, že auto používate, je de facto vaše, ale nevlastníte ho.
V technickom preukaze je stále uvedená na pozícii majiteľa lízingová spoločnosť. Poviete si, že to
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je maličkosť, detaily však rozhodujú. V prípade
lízingu budete musieť na políciu kráčať dvakrát.
Prvý raz s lízingovými zmluvami, druhýkrát po
splatení lízingu, s potrebnými dokladmi na prepis auta na vás. Ak auto nie je vaše, tak pri nesplácaní lízingu vám spoločnosť na auto môže
automaticky siahnuť.
Máj/Jún 2019

prefinancovať až 100 % kúpnej ceny,“ hovorí Lýdia
Žáčková z Poštovej banky.
Lízing je vhodný pre tých klientov, ktorí z nejakého dôvodu nechcú platiť za auto celú sumu naraz.
Môže to byť vhodná možnosť práve vtedy, ak si
klient dokáže nastaviť splátky, ktoré ho nezaťažujú
a sú v rozumnom časovom horizonte. Vo všeobecnosti platí nepísané pravidlo, že majetok kupovaný
na splátky by mal byť splatený skôr, ako sa skončí
jeho životnosť.
Spočítajte si to dobre
Pri lízingu a spotrebnom úvere sa neoplatí porovnávať len percentá navýšenia, ale predovšetkým
ukazovateľ RPMN, teda ročnú percentuálnu mieru nákladov. To je skutočná cena lízingu aj úveru.
Porovnanie RPMN môže teda klientom dať jasnú odpoveď na to, ktorý produkt je výhodnejší.
Porovnať sa však dajú iba ponuky, ktoré majú všetky parametre rovnaké.
Ak si beriete auto na lízing, budete musieť rátať
ešte s jednou položkou navyše, a tou je havarijné
poistenie. Nie je to malá suma. Ak ste rozhodnutí
siahnuť po havarijnom poistení za každých okolností, táto položka nezohráva rolu. No nie každý si
havarijné poistenie aj na nové auto uzatvorí.
Pri spotrebnom úvere vyplatíte auto a banka sa nestará, či si havarijné poistenie uzatvoríte, alebo nie.
Pri lízingu však auto nevlastníte, a tak je podmienkou poskytnutia lízingu uzatvorenie havarijného
poistenia. V prípade nehody totiž vlastne spôsobíte
škodu na cudzom vozidle a lízingová spoločnosť sa
nemôže spoliehať na to, že máte na opravu peniaze. Cena havarijného poistenia je pritom niekoľko
stoviek eur ročne v závislosti od automobilu. Platiť
ho budete musieť počas celého obdobia splácania
lízingu.
Aj v prípade lízingu môže záujemca o nové auto potrebovať vlastné peniaze. „V niektorých prípadoch
vyžaduje lízingová spoločnosť povinnú akontáciu,
na čo klient nemusí mať dostatok vlastných prostriedkov. Výhoda klasického úveru z banky alebo nebankovej spoločnosti je, že klient ním môže

Úvery na auto nie sú žiadne špeciálne
Banky vo svojom portfóliu nemajú pre bežných
klientov pôžičku špeciálne viazanú na kúpu vozidla, a preto sú bežným riešením bezúčelové pôžičky. „Ide o bezúčelový spotrebný úver, ktorým je
možné financovať potreby klienta,“ hovorí Žáčková.
Veľkou výhodou pôžičky je tak na rozdiel od lízingu
aj možnosť nastavenia dĺžky samotných splátok.
Lízing v tejto otázke zďaleka nie je taký flexibilný
a zvyčajne je potrebné akceptovať splatnosť, ktorú nastaví lízingová spoločnosť. Tam vidí výhody úveru aj Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank.
„Klientom ponúkame spotrebný úver s možnou lehotou splatnosti od 12 do 84 mesiacov. Úroková
sadzba je garantovaná počas celého obdobia splácania úveru,“ hovorí.
Samotný proces kúpy automobilu je tak rýchlejší
ako pomocou lízingu, tak isto variabilnejší, čo sa
týka splátok, a vozidlo je vaše od prvého dňa.

Lízing znamená, že auto
používate, je de facto vaše,
ale nevlastníte ho. V technickom
preukaze je stále uvedená na
pozícii majiteľa
lízingová spoločnosť.
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POISŤOVNE IDÚ S DOBOU,
SÚ BEŽNE AJ V MOBILOCH
Autor: Ján Beracka
Foto: Shutterstock

Čoraz viac procesov sa poisťovne snažia
presunúť do online prostredia. To sa týka
uzatvárania zmlúv, správy dokumentov
a aj riešenia poistných udalostí.

P

oisťovne sa snažia dostať sa na
obrazovky zariadení svojich
klientov a byť im k dispozícii na pár
kliknutí. „Rok 2018 sa niesol v duchu analyzovania a vylepšovania veľkých zmien, ktoré sme urobili v online poistení v roku 2017. V danom
roku sme vytvorili úplne nové aplikácie pre uzatvorenie poistenia online, ktoré sú rýchlejšie a lepšie prispôsobené pre použitie na menších
aj väčších zariadeniach, čo je dnes už
štandard. Testovaním priamo s používateľmi a tiež analýzou množstva
dát v roku 2018 sme identifikovali
oblasti, ktoré boli pre klientov stále
problematické,“ upozorňuje Union.

Čoraz väčší dôraz na online
prostredie
„Cestovné poistenie si tak klient
môže uzatvoriť skutočne kedykoľvek
aj z pohodlia svojho domova. Online
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formulár pre uzatvorenie poistenia
je vytvorený tak, aby klient jednoducho, rýchlo a intuitívne uzatvoril poistenie podľa svojich potrieb, pričom
krytie a dôležitosť jednotlivých poistných rizík opisujeme klientovi prístupnou formou. Rovnako na našej
webovej stránke nájde aj porovnanie
krytí jednotlivých balíčkov. Klient si
tak sám vie zvoliť taký balík cestovného poistenia, ktorý najviac zodpovedá jeho potrebám. Webová stránka
Európskej cestovnej poisťovne je navyše optimalizovaná aj pre mobilné
zariadenia, a tak si klient môže uzatvoriť cestovné poistenie jednoducho
aj cez svoj smartfón,“ upozorňuje
Európska cestovná poisťovňa.
„Naši k lienti dnes s nami môžu
komunikovať ešte jednoduchšie
a efektívnejšie prostredníctvom
nášho webu, kde môžu nahlasovať

poistné udalosti, ako aj sledovať
ich stav priamo z pohodlia domova. Prostredníctvom webu nám je
celkovo hlásených približne 34 %
poistných udalostí s vyhliadkou ďalšieho navýšenia tohto podielu. Preto
sme sa minulý rok rozhodli ešte viac
zjednodušiť a zautomatizovať postupy nahlásenia škôd v životnom
poistení. Upravili sme základný
náhľad sekcie hlásenia poistných
udalostí na webe, vďaka ktorému sa
odhaduje časová úspora pri hlásení
poistných udalostí klientmi o 13 %.
V súčasnosti pracujeme aj na zjednodušení hlásení poistných udalostí motorových vozidiel, majetku
a zodpovednosti,“ hovorí Katarína
Kukurová zo spoločnosti Generali.
„V súčasnosti je až 80 % našich nových
poistných zmlúv dojednávaných elektronicky, a to buď cez naše webové
Máj/Jún 2019

portály, alebo portály našich obchodných partnerov. Plne digitalizovaný
je prenos údajov o zmluvách, a to isté
môžeme povedať aj o našich interných
procesoch. Okrem toho máme už viac
ako 15 rokov digitalizované všetky
dokumenty,“ upozorňuje Kukurová
s tým, že poisťovňa poskytuje klientom prístup ku všetkým dokumentom
v prostredí internetovej stránky.
Elektronická správa
dokumentov
Do on l i ne prost red i a sa pom aly presúva aj správa dokumentov
a podpisovanie poistných zmlúv.
„V minulom roku sme v oblasti technologických inovácií uviedli viaceré
novinky. Po spustení vernostného
klubu Allianz club v roku 2017 sme
minulý rok pracovali na jeho vylepšovaní a zdokonaľovaní. Členovia
klubu tak majú sami možnosť urobiť
zmeny na svojich poistných zmluvách online, môžu zaplatiť poistné
online aj s podporou pay by square
a vďaka Dohode o elektronickej komunikácii môžu s poisťovňou komunikovať všetko potrebné online,“
upozorňuje Helena Kanderková zo
spoločnosti Allianz – SP. „V rámci hlásenia poistných udalostí sme
vylepšili webové rozhranie pre ich
online hlásenie. V súčasnosti tak
už môžu klienti všetky druhy poistných udalostí nahlasovať online, vkladať online všetky prílohy aj
sledovať stav riešenia svojej škody,“
dodáva.
„V uplynulom roku Wüstenrot poisťovňa spustila do prevádzky nový
klientsky portál Môj Wüstenrot,
ktorý zjednodušil klientom poisťovne aj stavebnej sporiteľne prístup
k informáciám o ich produktoch

a k vybraným službám, odkiaľkoľvek a kedykoľvek prehľad o zmluvách, platbách či vkladoch aj s históriou, prístup ku korešpondencii,
nahlasovanie poistných udalostí,
uzatváranie zmlúv online poistenia s možnosťou platby Card pay,
informácie o novinkách a špeciálnych ponukách,“ hovorí spoločnosť
Wüstenrot. Mobilné aplikácie zároveň uľahčujú klientovi komunikáciu
s call centrom, a tým sa zjednodušuje likvidácia poistnej udalosti.
Ďalším trendom je biometria, ktorá
má taktiež klientom uľahčiť komunikáciu s poisťovňou. „Už dva roky
máme v plnej prevádzke biometrický podpis a v súčasnosti máme
takmer 60 % zmlúv v našej obchodnej sieti podpísaných biometricky.
Pre klientov to znamená kvalitný,
rýchly a bezpapierový servis uzatvorenia poistnej zmluv y, ktor ý
zároveň šetrí ich čas. Biometricky
podpísaná zmluva klientom tak prechádza v rámci nočnej uzávierky do
nášho systému, a klient dostáva na
druhý deň ráno poistnú zmluvu,“
uvádza spoločnosť Uniqa.
Poisťovne sa snažia zapájať webové
portály aj do životného poistenia.
Klienti si tak môžu po registrácii,
online z pohodlia domova, napríklad

meniť osobné údaje, oprávnené osoby pre poistné plnenie v prípade
smrti poisteného a iné. Ďalej poskytujeme možnosť stiahnuť si formulár pre nahlásenie poistnej udalosti
priamo na oficiálnej webovej stránke NN Životnej poisťovne,“ hovorí
Daniela Tomášková zo spoločnosti
NN. Zároveň upozorňuje, že v rámci
životného poistenia sa zvyšuje záujem klientov o lekárske konzultácie
online.
Online riešenie situácií
Čoraz viac voľnosti majú klienti aj
pri riešení poistných udalostí, týka
sa to napríklad havarijného poistenia. „V našom havarijnom poistení
sme v minulom roku úspešne spustili
webovú aplikáciu pre samoobhliadky.
Jej význam spočíva v tom, že klient
nemusí po uzatvorení havarijného
poistenia čakať na technika, ktorý
mu príde nafotiť vozidlo. Na e-mail
príde klientovi link s našou webovou
aplikáciou, ktorá ho prevedie celým
procesom samoobhliadky. Klient nafotí svoje vozidlo prostredníctvom
smartfónu a jedným klikom nám
fotky odošle,“ upozorňuje spoločnosť
Genertel. Spoločnosť zároveň reaguje
na to, že čoraz viac klientov chce cez
internet uzatvárať aj poistenie majetku a pripravila pre nich mobilnú
aplikáciu, ktorá to umožňuje.
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MLADÍ UMELCI
SÚ ČIERNYM KOŇOM,

LAIK SI SPRÁVNE VYBERIE LEN ŤAŽKO
Autor: Marek Mittaš
Foto: Shutterstock

Klasické investovanie je pre čoraz väčšiu
skupinu investorov málo atraktívne. Nielenže
často neprináša očakávané zhodnotenie, ale
v mnohých prípadoch chýba číslam a grafom
tá správna emócia. Aj preto stále viac ľudí
s voľnými finančnými prostriedkami siaha po
umení. To v sebe spája možnosť vysokého
zhodnotenia a zároveň aj vášeň a záľubu.

Alternatívne investície do
umenia
Investícia do umenia ponúka viac ako
len uchovanie hodnoty a finančné
zhodnotenie. Nesie aj ťažko vyčísliteľný emocionálny zisk z estetickej
hodnoty, filantropie a mecenášstva.
Vlastniť umenie je do veľkej miery aj
prestíž a dedičná záležitosť. Navyše
umenie nestráca svoju hodnotu ani
v časoch hospodárskych kríz. Taký
Monet skrátka nikdy nebude vo
výpredaji.
A práve preto je aj na Slovensku stále
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viac ľudí, ktorí zvažujú investíciu do
aktív, ktoré spájajú finančný výnos
s potešením, emóciou a vášňou.
N i n a G a ž o v i čo vá z a u k č n e j
spoločnosti SOGA upozorňuje, že
investovanie do umenia nie je nedostupné ani pre bežných menších
investorov. Väčšina aukcií umeleckých diel je otvorená. „Môžete sa
zúčastniť živej aukcie, je verejná
a vstup na ňu je bezplatný. Môžete
dražiť na online aukcii, ktorá mení
svoju ponuku každý týždeň, alebo
nás môžete osloviť s konkrétnou

ponukou na určitého autora či dielo,“
hovorí Gažovičová.
Ako správne investovať do
umenia?
Zorientovať sa v dobrých investičných príležitostiach však nie je jednoduché. V princípe platí, že mladí
umelci sú divokou kartou každého
trhu. Môžete ich kúpiť veľmi lacno,
ale ich budúcnosť je v čase kúpy diela
veľmi neistá. „Nie je jednoduché dokázať odhadnúť, kto z nich má reálnu
šancu na úspech. Samozrejme, sú takí,
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ale laik tu asi nemá šancu. Profesionál
má možnosť vybrať zasa len takých,
u ktorých existuje predpoklad na
úspešnú kariéru. Tiež však nedokáže
zaručiť, že ju dotyčný umelec naozaj
zvládne,“ dodáva Gažovičová.
Ak však idete dražiť klasiku v podobe veľkých umelcov, nezmýlite sa.
Umenie dlhé roky zvyšuje svoju hodnotu, preto na diela Gauguina, Picassa
a ďalších klasikov je nevyhnutná poriadne tučná peňaženka. Ich diela sa
predávajú za milióny dolárov a rovnako sa zhodnocujú v desiatkach percent
ročne. Záujem investorov o umelecké
diela potvrdzujú aj údaje z aukčných
siení. Napríklad obraz Spasiteľ sveta talianskeho renesančného maliara
Leonarda Da Vinciho zmenil majiteľov
za 450,3 milióna dolárov.
Umenie je čoraz viac v kurze
Záujem o umenie ako investíciu sa
zvyšuje. „Musíme povedať, že o alternatívne investície prejavuje v posledných rokoch záujem čoraz viac
Slovákov. Investujú do umeleckých

diel, šperkov či mincí, čo nám potvrdil aj unikátny prieskum medzi
dolárovými milionármi J&T Banka
Wealth Report 2018, ktorý sme robili medzi slovenskými a českými dolárovými milionármi,“ hovorí Milan
Janásik z J&T Banky.
Podľa tohto prieskumu až štvrtina slovenských milionárov očakáva práve od zberateľských aktív
v najbližších desiatich rokoch zaujímavé zhodnotenie. „Prvé husle
medzi investíciami z vášne hrá
v oboch krajinách umenie, do ktorého investuje 35 % slovenských
a až 51 % českých bohatých. Oproti
Európe Slováci a Česi oveľa viac
investujú do známok, mincí a do
zbierok. Nie nadarmo sa o nás vo
svete hovorí ako o národoch filatelistov. Veď aj slávny modrý a červený Maurícius má tuzemských majiteľov,“ hovorí Janásik.
„V prospech známok a mincí hrá
tiež fakt, že sú ľahko skladovateľné a prenášateľné. Vzrastajúcej
obľube hrá do karát pribúdajúci

počet tuzemských aukcií práve so
známkami či s mincami. Táto vlna
je spôsobená generačnou obmenou.
Dlhoroční zberatelia opúšťajú tento
svet a dediči nie sú rovnako zapálení pre ich vášeň. Mnoho zbierok
sa tak teraz predáva. O vzrastajúcej
obľube historických mincí a o ich
investičnom potenciáli svedčí tiež
novozaložený fond numizmatiky,“
dodáva Janásik.
Investičné zberateľstvo
Zberateľstvo predstavuje jedinečnú
a zaujímavú kombináciu luxusu a investovania, ktorá nielen bohatých
fascinuje čoraz viac. Takáto investícia je značne prepojená s osobnou
vášňou, či s koníčkom daného človeka. Nesie v sebe ťažko vyčísliteľný
emocionálny zisk, či už z estetickej
hodnoty, filantropie, z mecenášstva
umenia, prestíže pri klenotoch či
šperkoch, zo zberateľskej radosti
v prípade mincí a poštových známok,
alebo z dobrého pocitu z ochrany
kultúrneho dedičstva. Príkladom
zberateľského umenia sú napríklad aj
šperky, ktoré rovnako nikdy neklesnú v obľube.
„Pri investičných šperkoch sa taktiež stretáva pôžitok z vlastníctva
s možnosťou zhodnotenia investície.
Veľký záujem je napríklad o investičné klenoty s farebnými diamantmi.
Hlavným dôvodom je dlhodobý rast
cien a ich výnimočnosť. Podľa odborníkov je len jeden z 10-tisíc vyťažených diamantov farebný. Aby ste získali modrý diamant, treba vyťažiť až
200-tisíc diamantov,“ hovorí Janásik.
Aj v šperkoch sa totiž snúbi nielen
cena samotného kovu či kameňa, ale
často práve aj jeho umelecká hodnota, ktorá môže siahať až do astronomických výšok.
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AUTOMOBILKA TESLA PREDSTAVILA SUV,

PRICHÁDZA MODEL Y
Zdroj a foto: Tesla

Spoločnosť Tesla vstupuje na trh so stredne
veľkým SUV. Hráčom z dielne Elona Muska je
Tesla Model Y. Ide o rýchle vozidlo, ktoré bude
k dispozícii aj v rôznych verziách.

M

odel Y ponúka tri rôzne verzie. O k rem ver zie Mo del Y
Standard R ange opustí výrobné
linky aj predĺžená sedemmiestna verzia Model Y L ong R ange
80

a variant Model Y Performance.
Sedemmiestna verzia ponúka verziu
s pohonom zadnej nápravy, ale aj pohon všetkých štyroch kolies. Práve
pohon 4 x 4 má na starosti dvojica

nezávislých motorov ‒ jeden sa stará
o prednú nápravu, druhý o zadnú nápravu. Z nuly na 100 km/h nové auto
z dielne Tesly zrýchli za 3,7 sekundy.
Z pokoja na 60 míľ za hodinu zrýchli
Model Y za 3,5 sekundy. Maximálna
rýchlosť je v tomto prípade 150 míľ
za hodinu. V prípade dojazdu výrobca udáva dve hodnoty. Verzia Model
Y Long Range zvládne na jedno nabitie do 300 míľ, ostatné verzie sú na
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tom horšie, ich dojazd je 230 míľ na
jedno nabitie.
Automobilka, pokiaľ ide o nabíjanie,
odkazuje na sieť vlastných nabíjacích
staníc. Nachádzajú sa v 36 krajinách
sveta. Rýchlosť nabíjania automobilka uvádza ako 1 000 míľ dojazdu za
hodinu.
Výrobca upozorňuje na to, že elektrické vozidlá, teda aj Model Y, majú

špecifické vlastnosti z pohľadu bezpečnosti. Nové vozidlo automobilky Tesla má nízko položené ťažisko
a rozsiahle adsorpčné zóny, ktoré
chránia pasažierov pri nárazoch.

a nastavenie obmedzenia rýchlosti.
Hlavným ovládacím prvkom v interiéri je obrazovka s veľkosťou pätnásť
palcov, ráz interiéru určuje vysoké
sedenie a panoramatická strecha.

Model Y sa neodomyká kľúčom, vozidlo sa otvára spojením so smartfónom m a j i teľ a . Mobiln á a plikácia umožňuje prednastavenie
klimatizácie pred príchodom pasažierov, ale aj sledovanie polohy vozidla

Prvé vozidlá automobilka doručí zákazníkom na jeseň 2020, výnimkou
je Model Y Standard Range, ktorý
bude klientom k dispozícii začiatkom
roka 2021. Cena tohto automobilu sa
začína na úrovni 39-tisíc dolárov.
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PROGRAM SNG MÁJ 2019
Zdroj a foto: SNG

Piatok 10. 5. | 16.30 – 18.00
BookObrazy: István Csukás: Pom Pomove
rozprávky
Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov.
Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve
Ex Libris so zľavou 10 %.
Esterházyho palác – Berlinka
Vstupné: 3 eurá/rodina
R: miroslava.misova@sng.sk
Laszló (Ladislav) Mednyánszky: Podtatranská krajina po
jarnom daždi. 1878 – 1879. SNG

Krajina za mapou
od 16. 5. 2019
Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Alexandra Kusá
Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť
ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na
nie celkom klasický galerijný obsah.
Z akadémie do prírody
Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860
– 1890
8. 3. – 30. 6. 2019
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Katarína Beňová
Výstava organizovaná Slovenskou národnou galériou a Západočeskou galériou v Plzni je jedným
z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností
výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného
umenia v druhej polovici 19. storočia.
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Nedeľa 12. 5. | 15.00
Siesta v galérii: Z akadémie do prírody
Nedeľný pohodový výklad predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných
motívov.
Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup voľný
Streda 15. 5. | 10.15 – 11.00
Malé divy: V našom lese 12 myší
Koľko stromov treba, aby sa stali lesom? Sú v lese iba
stromy? Kde všade sa dá v lese schovať? A môžeme
mať les v galérii? Všetko zistíme priamo na výstave!
Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.
Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup: 5 eur/rodina, R: barbora.danisova@sng.sk
Sobota 18. 5. | 10.00 – 24.00
Noc múzeí a galérií v SNG 2019
Otvorené: 10.00 – 24.00 (posledný vstup o 23.00),
program od 16.00
SNG ‒ Esterházyho palác, kaviareň Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris v SNG
Vstupné: 3 eurá/deti do 10 rokov bezplatne (vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci
Noci múzeí a galérií 2019 a s ňou máte potom vstup
zadarmo do ďalších inštitúcií)
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*

Access Point
Jedno heslo, veľa prístupov

1 prístup pre všetkých maklérov
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 Marekovi.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 903 012 102
positive software s.r.o.
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