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EDITORIÁL

ČO SME SA (NE)NAUČILI  
POČAS KORONAKRÍZY?

finančných trhoch sa začali zbavovať 
všetkého, čo na krátky čas, i keď nao-
zaj výrazne, stratilo hodnotu. Pritom 
stačilo niekoľko dní počkať. Keďže 
predali výrazne lacnejšie ako nakúpili, 
výsledkom bola čistá strata.  

V týchto dňoch sa nám už dýcha ľah-
šie ako pred štvrťrokom. Možno nie je 
až také prekvapenie, že len čo sa hy-
gienické opatrenia trochu uvoľnili, ľu-
dia sa opäť naštartovali, akoby rýchlo 
chceli dohnať zameškané. Ťažké časy 
prinášajú finančné straty, úbytok pra-
videlných príjmov, existenčné problé-
my..., preto mnohí pociťujú potrebu 
prepnúť sa na vyššiu rýchlosť. 

Nezabudnime však na to, čo sa nám 
počas uplynulých mesiacov podari-
lo objaviť. Bola by škoda nevyužiť 
spomalenie, nevziať si ponaučenie 
a opäť sa bez rozmyslu vrhnúť do 
víru života. Našťastie mnohí z nás 
naozaj zvoľnili. Viac sa starali o vzťa-
hy, svojich blízkych, aj o svet okolo 
seba. Začali sme sa správať viac em-
paticky a ekologicky. Zamysleli sme 
sa nad zdravším stravovaním, vybrali 
sme sa do lesa, o ktorom sme dovte-
dy ani netušili, že existuje. Hádam 
sme si uvedomili, že trvalo udržateľ-
ný život nie je len fráza, a že penia-
ze síce sú životne dôležité, ale stále 
sú len súčasťou niečoho väčšieho. 
Tak, nepokazme si to!

Robert Juriš
šéfredaktor magazínu Financial Report

telefón a životné poistenie poskytu-
jú aj bez vyšetrenia. Aj banky prichá-
dzajú s novými šikovnými nástroj-
mi. Využívajú  multibanking, vyššie 
bezkontaktné platby, biometrické 
identifikátory, online dotazníky, 
elektronické podpisy. Zaujímavo 
vyznieva poznanie, že hoci sa v čase 
krízy klienti o konkrétne finančné 
produkty zaujímali menej, viac ako 
inokedy sa interesovali o konsolidá-
ciu svojich financií. Tomu sa hovorí 
zodpovednosť. Možno trochu neskôr, 
ako bolo treba, ale predsa. 

Je pravda, že porazených je v súčas-
nosti viac ako tých, ktorí na kríze za-
robili. Sú to najmä tí, ktorí sa nechali 
uchlácholiť, že po starom to roky fun-
govalo, preto nie je dôvod niečo meniť. 
Chyba! Popálili sa aj mnohí investori. 
S príchodom krízy spanikárili a na-
miesto výhodného nakupovania na 

Život sa zastavil. Svet sa vypol. 
Ekonomiky zamrzli. Zraniteľní trpia. 

Koronakríza neplánovane, ale o to dras-
tickejšie vykĺbila dobu z pántov. A zrazu 
úplne každému došlo, že po nej už nič 
nebude také, aké to bolo pred ňou.

Pozrime sa najprv na to, prečo je toto 
tvrdenie blízke pravde. Odpovede sa 
nachádzajú na stránkach najnovšieho 
vydania Financial Report.

Už teraz vieme, že ziskovosť súkrom-
ných firiem klesla o viac ako 60 %. 
Analytici predpovedajú, že verejný dlh 
Slovenska sa zvýši minimálne o 10 %. 
Na 10 % by sa mala vyšplhať aj neza-
mestnanosť. Deficit verejných financií 
stúpne nad 60 % HDP. Pritom pomoc 
od štátu je ťažkopádna, komplikovaná 
a plná byrokracie.

Našťastie na viacerých príkladoch sa 
nám potvrdilo, že koronakríza má 
aj svojich víťazov. Sú to tí, ktorí sa už 
v minulosti na podobnú situáciu pripra-
vovali, napríklad investíciou do digita-
lizácie, robotizácie alebo e-komercio-
nalizácie obchodných procesov. Zvlášť 
pohotovo zareagovali spoločnosti pô-
sobiace na finančnom trhu. To, o čo sa 
zdĺhavo a pomaličky usilovali niekoľko 
rokov, v záujme prežitia dokázali sfina-
lizovať v priebehu niekoľkých týždňov. 
Opäť sa raz potvrdilo, že keď sa chce, 
alebo musí, tak sa dá (takmer) všetko.

Poisťovne akceptujú videoobhliad-
ky. Nasadili chatboty, lekárov cez 
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FINANČNÉ AKTUALITY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

KRÁTKE	SPRÁVY	· Priemerná mzda · Dávka v nezamestnanosti · Vyššia nezamestnanosť · Priemysel na minime

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku 
dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 1 086 eur. 
Podľa štatistického úradu SR v porovnaní s prvým 
štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 6,2 %. 
Najviac zarábali ľudia v odvetviach finančné a po-
isťovacie činnosti (2 085 eur), dodávka elektriny, 
plynu a pary (2 070 eur) a informácie a komuni-
kácia (1 972 eur). V jedenástich odvetviach bola 
mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. 
Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali za-
mestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 
(594 eur), ostatných činnostiach (654 eur) a v sta-
vebníctve (723 eur).

Slovenská nezamestnanosť sa v apríli medzime-
sačne zvýšila o 1,2 percentuálneho bodu na 6,8 % 
z marcových 5,6 %. V rámci celej eurozóny neza-
mestnanosť posilnila o 0,2 percentuálneho bodu 
na 7,3 % z úrovne 7,1 %, a v rámci celej Európskej 
únie stúpla tiež o 0,2 percentuálneho bodu, a to 
na 6,6 % z marcových 6,4 %. Miera nezamestna-
nosti na Slovensku tak v apríli vzrástla rýchlejšie 
v porovnaní s priemerom za celú eurozónu aj celú 
Európsku úniu. Informoval o tom štatistický úrad 
Európskej únie Eurostat. 

Od júla sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna 
výška dávky v nezamestnanosti približne o 80 eur 
za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 
dosiahne maximum 1 113 eur, kým v súčasnos-
ti je to 1 032,50 eura. Najvyššia možná dávka 
v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje vzhľadom 
na rast priemernej mzdy na Slovensku, ktorá 
vlani medziročne stúpla o 7,8 % na 1 092 eur. 
Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého 
sa vychádza pri určovaní najvyššej možnej dávky, 
sa totiž počíta z dvojnásobku priemernej mzdy na 
Slovensku.

Priemyselná produkcia v apríli dosiahla historické 
minimum od vzniku samostatnej Slovenskej re-
publiky, keď medziročne klesla o 42 %. Ako ďalej 
informoval Štatistický úrad SR, pod pokles sa pod-
písalo najmä prudké zníženie výroby dopravných 
prostriedkov o 78,9 %. Zásadný vplyv na tento stav 
malo podľa úradu zastavenie či obmedzenie výroby 
štyroch slovenských automobilových výrobcov, ako 
aj obmedzenia výroby u subdodávateľov v celom 
automobilovom priemysle, ktoré reagovali na pri-
jaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 
v Európe.

Priemerná	mzda	na	Slovensku	stúpla	
na	1	086	eur,	ale	najviac	už	nezarábajú	
zamestnanci	v IT

Nezamestnanosť	na	Slovensku	stúpla	
rýchlejšie	ako	v	rámci	celej	EÚ

Pre	nových	žiadateľov	sa	zvýši		
dávka	v	nezamestnanosti

Slovenský	priemysel	si	siahol	na	
historické	minimum,	môžu	za	to	
automobilky
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Priemerná mzda · Dávka v nezamestnanosti · Vyššia nezamestnanosť · Priemysel na minime ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Globálny turizmus v tomto roku pravdepodobne 
oslabí až o 70 %. Povedal to generálny tajomník 
Svetovej organizácie turizmu Zurab Pololikashvili. 
Uviedol, že pôjde o najväčší pokles od roku 1950, 
odkedy sú k dispozícii záznamy. Oslabenie tohto 
podnikania by mohlo vo svete ohroziť 110 miliónov 
pracovných miest, konštatoval Pololikashvili.

Počas prvých štyroch mesiacov tohto roka zruši-
li Slováci takmer 17-tisíc živností. Je to tretina 
z celkového počtu zrušených živností za celý mi-
nulý rok, keď ich na Slovensku zaniklo rekordne 
veľa. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnos-
ti Bisnode. „Vlani zaniklo najviac živnostenských 
oprávnení za posledných päť rokov, celkovo 52 628, 
čo bolo takmer o 10-tisíc viac ako na konci roku 
2018. Tento rok očakávame ešte horší, čo naznaču-
jú čísla za prvé mesiace,“ uviedla analytička Bisnode 
Petra Štěpánová.

Odbyt áut v Nemecku v máji zostal na veľmi slabej 
úrovni napriek opätovnému otvoreniu predajní au-
tomobilov a zmierneniu iných reštrikcií súvisiacich 
s pandémiou koronavírusu. Nemecké Združenie au-
tomobilového priemyslu (VDA) tento týždeň infor-
movalo, že v máji bolo v krajine zaregistrovaných 
168 100 áut, čo bolo o 50 % menej ako v rovnakom 
mesiaci pred rokom. Odbyt áut tak bol trochu lepší 
ako v apríli, keď medziročne klesol o 61 %.

Americkej ekonomike hrozí prepad, akému na-
posledy čelila pred vyše sedemdesiatimi rokmi. 
Recesia vyvolaná opatreniami proti šíreniu koro-
navírusu pravdepodobne spôsobí, že hrubý domá-
ci produkt (HDP) sa v roku 2020 zmenší o 5,9 %. 
To by bol najhorší výsledok od roku 1946, keď sa 
americká ekonomika prepadla o 11,6 %. Po me-
dziročnom poklese ekonomiky o 5 % v prvom 
kvartáli bude podľa panelu expertov NABE po-
čas apríla až júna nasledovať rekordný prepad až 
o 33,5 %. V druhej polovici roka by sa americké 
hospodárstvo malo vrátiť na cestu silnej expan-
zie. Očakávaný rast o 9,1 % v treťom a 6,8 % v po-
slednom kvartáli roka však nebude postačovať 
na vyrovnanie strát z prvého polroka. Vyplýva to 
z analýzy, ktorú zverejnila Národná asociácia pod-
nikových ekonómov (NABE).

Sumy životného minima by sa mali od júla zvýšiť 
o 2,2 %. Úprava by mala zvýšiť hodnotu životného 
minima približne o 4,62 eura za mesiac pre plno-
letú dospelú osobu. „Je to určujúce pre následné 
úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok 
či peňažných príspevkov, napríklad aj pre rodinné 
prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, 
minimálne dôchodky, dávky v hmotnej núdzi,“ upo-
zorňuje Štatistický úrad SR. Životné minimum má 
tiež vplyv na sumu daňového bonusu na dieťa či 
výšku nezdaniteľnej časti základu dane.

Globálny	turizmus	pravdepodobne	
klesne	až	o	70	percent

Slováci	pred	pandémiou		
zrušili	tisíce	živností

Dopyt	na	automobilovom	trhu		
je	najnižší	od	roku	1991

Americkej	ekonomike	hrozí	rekordný	
prepad	o	viac	ako	30	percent

Stúpne	životné	minimum,	
zvýšia	sa	aj	viaceré	dávky	a	príspevky
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Nové tváre na strategických pozíciách

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

Železnice	Slovenskej	republiky
Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) sa stal 
v apríli Miloslav Havrila, ktorý vo funkcii nahradil Igora Poláka. Poláka od-
volala správna rada spoločnosti, generálnym riaditeľom ŽSR bol len od kon-
ca októbra minulého roka. Miloslav Havrila je dlhoročným zamestnancom 
ŽSR. Počas kariéry pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách, kde zodpovedal 
za železničnú infraštruktúru. Od októbra 2019 bol námestníkom generálne-
ho riaditeľa pre prevádzku ŽSR.

Slovenská	pošta
Od 1. júna 2020 sa stal novým predsedom predstavenstva a aj novým ge-
nerálnym riaditeľom Slovenskej pošty Martin Ľupták. Vo funkcii vystriedal 
Petra Helexu. Zmenu oznámil minister dopravy Andrej Doležal, ktorý nové-
ho riaditeľa do funkcie vymenoval.
 „Vedenie Slovenskej pošty je pre mňa novou výzvou. Nielen preto, lebo ide 
o spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, 
ale aj pre jej potenciál transformovať sa na modernú a efektívnu európsku 
poštu,“ uviedol Martin Ľupták. 
Martin Ľupták v minulosti manažoval a riadil niekoľko súkromných spoloč-
ností na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2006 bol podpredsedom pred-
stavenstva a generálnym riaditeľom pre logistiku, dopravu a automobilový 
priemysel v spoločnosti Bring Trucking, dcérskej spoločnosti Nórskej pošty.

Foto: ŽSR

Foto: Slovenská pošta

ŠKODA	AUTO	Slovensko
Novým konateľom spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko sa od 10. júna 2020 
stal Jaroslav Hercog. Vo funkcii nahradil Mareka Růžičku, ktorý vo vedení 
importérskej spoločnosti značky ŠKODA pôsobil štyri roky. 
„Som rád, že sa vraciam domov na Slovensko. Teším sa, že budem mať mož-
nosť byť súčasťou úspešného tímu značky ŠKODA, ktorá je na Slovensku 
jednoznačným lídrom. Vďaka modernej predajnej sieti a širokej modelovej 
palete tak máme veľkú perspektívu túto pozíciu aj naďalej posilňovať,” vy-
svetľuje Jaroslav Hercog.
Jaroslav Hercog pracuje v ŠKODA AUTO viac než 20 rokov, pričom pôso-
bil vo viacerých manažérskych funkciách v oblasti predaja a marketingu. 
Posledných desať rokov pôsobil ako regionálny riaditeľ pre predaj v strednej 
a východnej Európe a uplynulé štyri roky riadil expanziu značky na 22 zápa-
doeurópskych trhoch.

Foto: ŠKODA AUTO Slovensko
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Štátne	lesy	TANAP-u
Štátne lesy TANAP-u majú nového riaditeľa. Minister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že novým šéfom tejto orga-
nizácie bude Ján Marhefka. Vo funkcii nahradil Maroša Petríka, ktorý sa 
stal riaditeľom ŠL TANAP-u v júli 2019. Ján Marhefka, rodák z Podolínca 
absolvoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, kde pokra-
čoval po skončení Strednej lesníckej školy v Prešove. V Štátnych lesoch 
TANAP-u pôsobí od júla 1999 na rôznych pozíciách už 20 rokov. Foto: ŠL TANAP-u

Nové tváre na strategických pozíciách ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Všeobecná	zdravotná	poisťovňa
Minister zdravotníctva Marek Krajčí v máji predstavil nové vedenie 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Novým generálnym riaditeľom a predse-
dom predstavenstva VšZP je od 7. mája Richard Strapko. Novou podpred-
sedníčkou predstavenstva je Beáta Havelková a členom predstavenstva 
Ľubomír Kováčik. Richard Strapko vo funkcii nahradil Vladimíra Turčeka, 
ktorý bol poverený dočasným vedením od 2. apríla po Ľubici Hlinkovej, tú 
minister Krajčí odvolal.
„Starať sa o najväčšiu firmu na Slovensku, ktorá má asi 3 milióny klien-
tov, je veľká zodpovednosť. To, aby sme im dokázali zabezpečiť kvalitnú 
dostupnú zdravotnú starostlivosť, je najväčšia výzva práve v tomto ob-
dobí. Moja tolerancia ku korupcii, ako som povedal pri vzájomnom po-
hovore pánovi ministrovi, je veľmi nízka, nemám ju rád,“ uviedol Richard 
Strapko.
Richard Strapko vyštudoval manažment priemyselných podnikov na 
Slovenskej technickej univerzite. Od roku 2013 viedol z pozície generál-
neho riaditeľa poisťovňu Aegon (ktorú pred rokom kúpila skupina NN 
Group), predtým pôsobil aj v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera.

Foto: Poisťovňa NN

Pôdohospodárska	platobná	agentúra
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský vymenoval 
v máji nového generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 
Tibora Guniša, ktorý vo funkcii nahradil Beatrix Galandovú. 
„Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, 
odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na 
Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky a skúsenosti z pôsobenia PPA, 
prácu s najmodernejšími IT technológiami aj najlepšiu prax z rakúskej 
platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil 6 rokov,“ ho-
vorí Tibor Guniš.
Tibor Guniš v minulosti pôsobil aj na ministerstve pôdohospodárstva vo 
viacerých funkciách. V rokoch 2002 až 2004 bol riaditeľom odboru PPA. 
V rokoch 2004 až 2012 pôsobil v agentúre vo funkcii riaditeľa sekcie pria-
mych podpôr. V rokoch 2012 až 2018 bol manažérom bázových údajov 
v rakúskej platobnej agentúre Agrarmarkt Austria (AMA), ostatné dva roky 
bol riaditeľom pre stratégiu IT spoločnosti Axasoft.

Foto: PPA
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PANDÉMIA NÁS
PRINÚTILA UVAŽOVAŤ 

AKO V ČASE VOJNY 
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podnikatelia závislí od svojich zákazní-
kov, a že neoficiálne príjmy v rámci še-
dej ekonomiky pri žiadostiach o pomoc 
od štátu predstavujú vážny problém. 

Z vašich	slov	je	zrejmé,	že	uplynulé	

týždne	priniesli	aj	pozitívny	odkaz.	

Zároveň	nás	veľmi	razantným	

spôsobom	pripravili	o ilúziu,	že	

ostatné	roky	hojnosti	a spokojnosti	

by	mohli	potrvať	donekonečna.

O tom, že má prísť prebudenie, sa ho-
vorilo už od uplynulého leta, a na jeseň 
tie hlasy ešte zosilneli. Aspoň čo sa týka 
vývoja na akciových trhoch. Korekcia 
však prišla z doteraz nevídaného dôvo-
du. Ešte sa nestalo, že by taký výrazný 
pokles celosvetového hospodárstva 

Nevídaný	pokles	
hospodárstva

Z medicínskeho	hľadiska	je	na	

Slovensku	pandémia	vírusu	COVID-19	

na	ústupe.	S jej	dôsledkami	a vplyvmi	

však	ešte	budeme	musieť	zabojovať,	

a tento	boj	nebude	jednoduchý	ani	

krátky.	Otázka	znie,	čo	sme	sa	mohli	

naučiť	počas	viac	ako	dvojmesačnej	

domácej	karantény? 

Naučiť sme sa mohli mnohému. 
Ukázalo sa, že vieme byť tolerantnejší, 
vieme plánovať nákup na dlhšie ako 
na dva-tri dni, vieme si stanoviť prio-
rity pri výdavkoch a uvedomili sme si 
opodstatnenosť vytvárania finančných 
rezerv. Ukázalo sa tiež, ako veľmi sú 

zapríčinila choroba. Koniec koncov, 
reštart je dobrý na uvedomenie si hod-
nôt a stanovenie priorít v živote.

Kto	sa	rýchlo		
prispôsobil,	neprehral

Koho	by	ste	označili	za	víťaza	

alebo	víťazov	v období	pandémie	

Pandémia koronavírusu obrátila životy ľudí na celom svete 
doslova naruby. To, čo sme považovali za samozrejmé, 

prestalo fungovať, a istoty, tie sa rozplynuli. Jednoducho 
nikto nebol pripravený na globálne vypnutie ekonomík. 
O tom, čo nové priniesli udalosti prvého polroka 2020 
do našich životov a aké ponaučenie by sme si z toho 

mohli vziať, sa zhovárame s ekonómom, vysokoškolským 
pedagógom a analytikom Pavlom Škriniarom. 

Autor:	Robert	Juriš	

Foto:	Tomáš	Griger

Reštart je dobrý na 
uvedomenie si hodnôt 

a stanovenie priorít 
v živote.



13

LÍDRI	· Po koronakríze bude mnoho vecí inak ako pred ňou

Kríza podľa mňa vytvorila priestor na 
prehodnotenie opodstatnenosti pravi-
delných výdavkov. V krízovej situácii 
sa do popredia dostala snaha ušetriť, 
a navyše pri zatvorených obchodoch sa 
menili aj nákupné zvyky. Nielenže sa 
zmenil obsah nákupného koša, začali 
sa aj viac využívať donáškové služby.

koronavírusu	a koho	za	porazeného	

alebo	porazených?

Víťaz? Skôr by som povedal, že ne-
prehral ten, kto sa vedel rýchlo pri-
spôsobiť podmienkam nového života. 
Rýchle využitie nových distribučných 
ciest síce nebolo kľúčom k úspechu, 
ale bolo kľúčom k minimalizácii strát. 
Práca z domu sa pre zamestnávateľov 
zrazu stala akceptovateľnou, aj keď sa 
dovtedy tomu bránili. Ukázalo sa, kde 
majú firmy rezervy, resp. čo všetko sa 
v rámci výrobného procesu dá oželieť. 
Viaceré globálne firmy zakázali zahra-
ničné služobné cesty ešte pred zatvore-
ním hraníc. Zrazu sa osobné stretnutia 
dali uspokojivo uskutočniť aj cez on-
line platformy. Zmenilo sa zmýšľanie. 
Podnikatelia zrazu našli alternatívu 
k zdanlivo nevyhnutným, silno zauží-
vaným a často nákladným procesom.

Hovorme	najprv	o občanoch	

Slovenska	vo	všeobecnosti.	Mnohých	

začiatok	krízy,	dôsledky	ktorej	

ešte	len	budú	eskalovať,	zachytil	

nepripravených.	Ľudia	prišli	

o prácu,	pričom	nemali	pripravené	

dostatočné	rezervy	na	prežitie	

mesiacov	so	zníženým,	resp.	nijakým	

príjmom.	Poukazuje	to	na	nízku	

finančnú	gramotnosť,	neschopnosť	

sporiť	si	a vytvárať	rezervy,	alebo	

má	táto	skutočnosť	širší	rozmer?

Na jednej strane je pravda, že úroveň 
finančných rezerv je pomerne nízka 
a do veľkej miery súvisí s úrovňou fi-
nančnej gramotnosti. Sú ľudia, ktorí 
myslia nanajvýš na niekoľko dní do-
predu, a preto je budovanie úspor pre 
nich nemysliteľné. Potom existujú 
ľudia, ktorí by aj chceli sporiť, no pre 
nízky príjem či vysoké výdavky nema-
jú z čoho. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí 
síce sporia, ale nevhodným spôsobom, 
pretože využívajú nesprávne produkty. 

Podobné	problémy	riešili	aj	

podnikatelia,	ktorí	si	nevytvorili	

finančnú	rezervu	ani	technologický	

náskok	na	horšie	časy.	Tu	sú	však	

príčiny	aj	dôsledky	trochu	iné.

Máloktorá firma má dostatok ho-
tovosti na niekoľkomesačné fun-
govanie pri pozastavených tržbách. 
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voľakedy nebolo pre názory firemných 
právnikov prípustné, teraz sa sfunkč-
nilo v priebehu niekoľkých týždňov. 
Výhodou je, že nový spôsob predaja tu 
zostane súbežne so starým a budú sa 
dať využívať výhody oboch.

Medzi	prvými	sa	na	túto	cestu	

vydali	bankové	domy.	V akom	

štádiu	digitalizácie	sa	v súčasnosti	

nachádzajú	a na	čo	by	sa	ešte	mali	

zamerať?

Banky majú alternatívne distribučné 
kanály vybudované už dlho. Teraz je 
potrebné ešte viac zatraktívniť prí-
stup k elektronickému bankovníctvu 
aj klientom, ktorí mu z rôznych príčin 
vzdorovali. Do istej miery to podpo-
rovali aj vládne opatrenia – buď si vy-
stojíte rad pred kamennou pobočkou, 
alebo požadovaný úkon urobíte za 
niekoľko minút cez aplikáciu.

Firmy síce fungujú pri určitom objeme 
hotovosti, ten však slúži na priebežné 
platenie – dodávatelia, zamestnanci, 
štát, banky... Ak by aj mali určitý balík 
peňazí, objaví sa otázka ich umiest-
nenia. Kým bežný človek má úspory 
uložené tam, kde mu zarábajú viac 
ako na bežnom účte, podnikateľ by ich 
mal mať uložené v aktívach, ak už nie 
s vyšším, tak aspoň s porovnateľným 
zhodnotením, aké dosahuje pri vlast-
nom podnikaní. V opačnom prípade 
by totiž brzdili jeho vlastný rozvoj.

Pripraviť sa na horšie časy sa dá. 
Pripraviť sa na zastavenie hospo-
dárstva však už nie. V takom prípa-
de spočíva zotrvanie na trhu iba na 
schopnostiach, reakciách a rýchlosti 
konania. Veľmi pekným príkladom je 
sektor stravovania. Niekto prevádz-
ku zatvoril, niekto jedlo predával cez 
okienko a niekto začal aj s rozvozom. 

Odrazu	fungujú		
aj	moderné	riešenia

Určite	lepšie	na	tom	boli	tie	

inštitúcie,	ktoré	už	pred	krízou	

investovali	do	elektronizácie	

komunikácie,	informatizácie	alebo	

minimálne	do	e-shopov.	Je	to	tak?

Snaha o čo najrýchlejšiu cestu to-
varu či služby ku klientovi tu bola 
vždy. Elektronizácia a informatizá-
cia nie je žiadnym prevratným rieše-
ním. Pandémia však v mnohých fir-
mách urýchlila ich zapracovanie. Čo 

podpisovaním rôznych dokumentov, 
čo celý proces zazmluvnenia spomaľuje. 
Ideálne by bolo spojiť ich. Jedným, hoc 
aj elektronickým podpisom, odsúhlasiť 
všetku potrebnú dokumentáciu, a zá-
roveň viesť predajný proces tak, aby 
klient vedel a rozumel tomu, čo kupuje. 
Ochrana klienta podľa mňa nespočíva 
v zabezpečení podpisu, ale v uvedomení 
si všetkých súvislostí a dôsledkov svoj-
ho rozhodnutia.

Sporiace	produkty		
sú	ako	potraviny

Keď	sme	pri	bankách,	občania	

by	pravdepodobne	boli	lepšie	

pripravení	na	krízu,	ak	by	boli	

priaznivejšie	úrokové	sadzby	na	

sporení.	Kedy	sa	konečne	budeme	

môcť	tešiť	na	lepšie	časy?

Nie je to úplne tak. Napríklad v máji 
2020 niektoré finančné produkty mali 
výnos až 20 %. Nie 20 % za rok, ale 
20 % za necelé dva mesiace. Toto zhod-
notenie nepovažujem za málo priazni-
vé. Inak povedané, motívom k sporeniu 
nemá byť úroková sadzba v bankách, 
ale cieľ sporenia. Poukazujem na to, že 
človek by mal mať správne vybudovaný 
finančný vankúš.

Počas pandémie ľudia nerobili ná-
kupy každý deň, ale snažili sa minima-
lizovať počet návštev obchodu. Ak na-
kupujem raz za týždeň, prispôsobím 
tomu aj obsah košíka. Kúpim potravi-
ny s blízkym i vzdialeným dátumom 
spotreby. A ak sa chcem poistiť, kúpim 
aj niečo s veľmi dlhou trvanlivosťou.

Pekný	príklad.	Môžeme	ho	aplikovať	

napríklad	aj	vo	svete	financií?

Samozrejme. Bankové produkty po-
važujem za čerstvé potraviny, resp. 
za potraviny s veľmi krátkou trvan-
livosťou. Sú super pre dnešok, ale ak 

Kľúčom k minimalizácii 
strát bolo rýchle 
využitie nových 
distribučných ciest.

Elektronizácia 
a informatizácia 

nie je prevratným 
riešením... pandémia 

však urýchlila ich 
zapracovanie.

Pokúsite	sa	načrtnúť,	ako	by	

mala	vyzerať	moderná	finančná	

inštitúcia	(banka,	poisťovňa,	

finančný	sprostredkovateľ...)	na	

prahu	tretej	dekády	21.	storočia.

Sú tu dve protichodné roviny. Na jednej 
strane je tu snaha mať čo najmenej by-
rokracie spojenej s nákupom finančnej 
služby, na druhej strane legislatíva po-
žaduje pre klienta čo najvyššiu ochranu. 
Práve tá ochrana sa v súčasnosti rieši 
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v móde, úver jednoducho rieši nedo-
statok našich finančných prostriedkov. 
Ovplyvniť môžeme trvanie stabilnej 
úrokovej sadzby. Ak si chceme zabez-
pečiť nemennú výšku splátky, volíme 
dlhú fixáciu. Ak nám neprekáža, že sa 
výška splátky bude meniť každý rok, 
volíme krátku fixáciu. Na zdražovanie 
sa nemusia pripravovať tí, ktorí majú 
úrokové sadzby zafixované do konca 
splatnosti úveru. Naopak, tí s krátky-
mi fixáciami by mali byť pripravení na 
zmenu kedykoľvek.

Pandémia	poistnému		
biznisu	nesvedčí

Takisto	poisťovne	by	sa	mali	viac	

zamyslieť,	ako	využiť	príležitosť	

týchto	dní	a niečo	podniknúť	na	

oživenie	svojho	biznisu.	Čo	nové	

by	sa	malo	objaviť	na	poisťovacom	

trhu,	aby	vystihlo	potreby	doby?

Poistenie perfektne funguje pri 
š t a n d a r d n ý c h  p o d m i e n k a c h . 
Pandémia k  nim určite nepatrí, 
a preto býva aj vo výlukách z poiste-
nia. Na atraktivite môže nabrať na-
príklad mnohými zatracované pois-
tenie schopnosti splácať úver. Závisí 
však práve od poistných podmie-
nok. Okrem toho využitie odkladu 

ich vytiahnem po roku, nebudú sa už 
dať skonzumovať. Skrátka, čím dlhšie 
ich budem mať, tým menší úžitok mi 
prinesú. Preto treba mať k dispozícii 
kombináciu viacerých druhov. V prí-
pade potreby najprv môžem jesť čer-
stvé potraviny a až následne siahať po 
trvanlivých. V bankových produktoch 
je potrebné mať vankúš na niekoľko 
mesiacov a dlhodobé rezervy majú byť 
alokované v akciách.

A naopak,	úrokové	sadzby	na	

úveroch,	predovšetkým	na	

hypotékach,	sú	dlhodobo	na	

historických	minimách,	čo	však	

nemôže	trvať	donekonečna.	Kedy	

sa	máme	pripraviť	na	zdražovanie?

Úver nie je nijaký spotrebný to-
var. Nekupujeme ho preto, lebo je 

splátok môže spôsobiť, že sa preruší 
poistná ochrana. Úprimne, neoča-
kávam nové typy poistných pro-
duktov, skôr zmeny v spôsobe ich 
distribúcie.

Myslíte	si,	že	pandémia	

koronavírusu	je	dostatočným	

dôvodom	na	poučenie	sa	do	

budúcnosti?	Ak	áno,	tak	v čom?

Ukázalo sa, že niečo ako istota 
v  súčasnosti skrátka neexistuje. 
Pandémia nás prinútila uvažovať 
inak. Improvizované riešenia sa ča-
som ešte vylepšia, upraví sa aj sprá-
vanie ľudí. Podobné zmeny prichá-
dzajú napríklad počas vojen. Ukázala 
sa napríklad dôležitosť rozloženia 
rizika, a to v akomkoľvek ponímaní. 
Úzke zameranie sa na jednu činnosť 
v prípade podnikateľov, či na jeden 
sporiaci produkt v prípade klientov, 
nebolo správne. Až budúcnosť však 
ukáže, či si z tejto situácie vezmeme 
ponaučenie, alebo nie.

Kto	je	Pavel	Škriniar?
Slovenský trh finančných produktov analyzuje od 
roku 2000. S analýzami začínal ako novinár, neskôr 
pokračoval v rámci finančného sprostredkovania, 
v ktorom je aktívny ako špecialista na investície 
a dôchodky. Od roku 2008 pôsobí na Fakulte pod-
nikového manažmentu na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave v predmetoch zameraných na financie 
podniku a v novom predmete finančné poraden-
stvo a finančné sprostredkovanie.

V bankových 
produktoch je potrebné 
mať vankúš na niekoľko 
mesiacov a dlhodobé 
rezervy majú byť 
alokované v akciách.

Ukázalo sa, že niečo 
ako istota v  súčasnosti 

skrátka neexistuje.

Po koronakríze bude mnoho vecí inak ako pred ňou ·	LÍDRI
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VÍŤAZI A PORAZENÍ 
KORONAKRÍZY

- VÍŤAZI -

PODNIKANIE	· Lepšie sa darilo pripraveným alebo tým, ktorí sa dokázali prispôsobiť

Koronakríza zasiahla svet ako vlna tsunami. Nielen 
jednotlivcov, ale aj celé hospodárske odvetvia našla 

nepripravených. Zo dňa na deň museli zatvoriť 
svoje prevádzky, prepustiť množstvo zamestnancov 

a namiesto rozvoja sa zamerať na záchranu 
svojho biznisu. Našťastie, našli sa aj takí, ktorí 

v problémovom období objavili príležitosť a dokázali 
sa prispôsobiť potrebám doby v expresne krátkom 

čase. Financial Report vybral niekoľko príkladov 
spomedzi tých, ktorých považujeme za víťazov, 
aj tých, ktorí na koronakrízu doplatili najviac. 

Autor:	Redakcia	Financial	Report

sa ich venovať štátu, vďaka čomu sa 
na Slovensku mohlo výrazne zvýšiť 
množstvo testovaných osôb.

Prvých 100-tisíc diagnostických 
P CR testov  na  nov ý  koronav í -
rus financovala spoločnosť ESET. 
Výhodou je aj to, že podľa odbor-
níkov sú testy špecifické pre slo-
venské kmene koronavírusu. Sú 
dostatočne spoľahlivé aj v skoršej 
fáze nakazenia vírusom, sú certi-
fikované a konkurencieschopné aj 

Malá	škatuľka	pre	človeka,	
veľký	krok	pre	Slovensko
Od začiatku prepuknutia nového 
ochorenia COVID-19 na Slovensku 
zdravotníci, krízový štáb a vláda 
riešili to, ako zabezpečiť dostatoč-
né množstvo testov a koľko to štát 
v konečnom dôsledku bude stáť. 
Slovenskí vedci na čele s Pavlom 
Čekanom sa pustili do výskumu 
a vyvinuli vlastné testy na nový 
koronavírus. Firma MultiplexDX 
vyrobila 100-tisíc kusov a rozhodla 

voči testom vyrobeným v zahrani-
čí. Premiér Igor Matovič poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na ich 
vývine a výrobe, a zdôraznil: „Je to 
malá škatuľka pre človeka, ale veľký 
krok pre Slovensko.“

Prežili	vďaka	online	predaju
Online predaj sa stal pre mnohých 
podnikateľov v čase pandémie ko-
ronavírusu nielen výborným ná-
strojom, ako krízu prežiť, ale často 
aj jediným.
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výraznejšie, zaznamenali až 100-per-
centný nárast online objednávok.

Kuriérske spoločnosti tak mali druhé 
Vianoce. Na prelome marca a aprí-
la sa dostávali na hranicu svojich 
prepravných kapacít. Spočiatku do-
konca upozorňovali, aby ľudia zva-
žovali nevyhnutnosť online nákupu. 
Slovenská pošta zaznamenala v mar-
ci medziročne 24-percentný nárast 
záujmu o kuriérske služby, DPD do-
konca nárast o 30 percent.

Videokonferencie	–	
bezpečné	a	efektívne
Pandémia zatvorila kancelárie aj pre-
vádzky, a mnohí zamestnanci prešli 

Reštaurácie poskytovali dovoz jed-
la vďaka taxikárom či výdajným 
okienkam, dovoz potravín spustili 
aj obchody, ktoré to nikdy nerobili. 
Firmy, ktoré doteraz predávali pro-
dukty len v kamenných predajniach, 
nar ýchlo spúšťali nové e-shopy, 
často provizórne. Podnikatelia, kto-
rí rýchlo reagovali a prispôsobili sa 
novej situácii, zvládli pandémiu ur-
čite lepšie, ako tí, ktorí len čakali na 
pomoc od štátu.

Online predaj v marci na Slovensku 
vzrástol medziročne o 40 %, tržby 
stúpli štyrom z desiatich slovenských 
e-shopov. Napríklad v Taliansku, kde 
obmedzenia pohybu ľudí boli ešte 

okamžite na home office. Manažment 
tak musel začať riešiť otázku, ako 
efektívne a zároveň bezpečne komu-
nikovať so zamestnancami.

Spoločnosti, ktoré ponúkajú video-
konferenčné riešenia, tak museli 
reagovať na doslova enormný do-
pyt. Firmy siahli najmä po apliká-
ciách, ako sú ZOOM, GoToMeeting, 
Cisco Webex Meeting, Skype, Google 
Hangouts Met. Napríklad Zoom, ako 
prvá voľba, mal v decembri 2019 pri-
bližne 10 miliónov, v marci 2020 to 
však už bolo viac ako 200 miliónov 
používateľov. Nakoniec však výraz-
ne prepadol, keďže sklamal v oblas-
ti bezpečnosti. Používa sa však vo 
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taký dramatický, ako sme sa obáva-
li. Vrchol dosiahol v prvej polovici 
apríla a odvtedy sa správanie použí-
vateľov postupne vracia do predkrí-
zového stavu,“ hovorí o vývoji v seg-
mente P2P pôžičiek Roman Feranec, 
spoluzakladateľ Žltého melóna.

Pravda však je, že práve kríza po 
prvotnom otrase znamenala nárast 
záujmu ľudí o pôžičky. Keďže P2P 
segment je o niečo benevolentnejší 
ako bankový sektor, je vyššia šanca, 
že ľudia pôžičku dostanú. Mnohým 
klesli príjmy, alebo sa dočasne úplne 
zastavili, pretože každý primárne po-
trebuje vykryť životné náklady.

„Záujem o pôžičky zo strany žiada-
teľov prirodzene stúpol,“ hodnotí 
Branislav Habodász, konateľ spoloč-
nosti Peer2Peer, s. r. o. Tento trend je 
zreteľný na strane dlžníkov aj investo-
rov. „Pristúpili sme k dočasnému ploš-
nému zvýšeniu úrokových sadzieb pre 
nové pôžičky. Urobili sme tak najmä z 

veľkom naďalej. „Záujem o video-
konferenčné riešenia bol enormný, 
viac ako desaťnásobný, a stále pokra-
čuje. Teraz, s postupným návratom 
do normálu, si firmy uvedomujú, ako 
veľmi im také riešenia pomáhajú, 
a chcú ich potenciál využiť naplno,“ 
objasnil Ivan Sýkora zo spoločnosti 
Cisco.

Videokonferencie začali intenzívne 
využívať aj domácnosti. Stali sa mož-
nosťou, ako byť v kontakte s blízky-
mi, ako usporiadať súkromné párty 
a dokonca aj svadby. Takéto zosobá-
šenie povolili napríklad v New Yorku.

Záujem	o	P2P	pôžičky	narastá
Je prirodzené, že všetky veľké uda-
losti spojené s neistotou na trhu 
dočasne zmenia správanie ľudí a 
dotknú sa predovšetkým financií. 
Dramatické šírenie vírusu COVID-19 
pocítili aj poskytovatelia peer to 
peer (P2P) pôžičiek. „Prepad na 
úrovni približne 30 % však nebol 

dvoch dôvodov. Chceme zvýšiť riziko-
vý vankúš pre prípad, že by sa situácia 
zhoršila a zároveň chceme urobiť ko-
lektívne pôžičky ešte atraktívnejším 
investičným produktom pre investo-
rov,“ dodáva Feranec.  

Z potápačských	masiek	
vyrobili	ochranu	pred	vírusom
Toto sú morálni víťazi nad pandémiou 
koronavírusu. Vymysleli, vyrobili 
a rozdistribuovali dômyselné zdravot-
nícke pomôcky, vďaka ktorým zachrá-
nili život mnohým lekárom bojujúcim 
s vírusom COVID-19 v prvej línii. 

Martin Hřeben s Davidom Miklasom 
a Robinom Fišerom bezprostredne 
po nástupe pandémie koronavírusu 
v polovici marca 2020 v priebehu 
jediného víkendu prišli s nápadom 
a vzápätí aj s realizáciou jednodu-
chého a zároveň geniálneho riešenia. 
Celotvárovú šnorchlovaciu masku, 
bežne dostupnú v sieti predajní so 
športovými potrebami, spojili s vy-
sokoúčinným filtrom P3R schop-
ným zachytiť chrípkový vírus. Jednu 
z kľúčových súčiastok, keďže sa 
štandardne nevyrába, tlačili na 3D 
tlačiarňach. 

Záštitu nad projektom aj finančnú 
pomoc im poskytol rektor Českého 
vysokého učení technického. Ďalšie 
prostriedky potrebné na výrobu 
ochranných pomôcok pri nákladoch 
600 Kč (necelých 22 eur) na jeden 
kus získali vďaka celorepublikovej 
zbierke. Dodnes vyzbierali vyše 8 mi-
liónov Kč (300-tisíc eur). Výsledkom 
spoločného snaženia sa je, že spolu 
sa im podarilo vyprodukovať viac ako 
30-tisíc masiek, ktoré poskytli leká-
rom prakticky vo všetkých nemocni-
ciach v Českej republike.

PODNIKANIE	· Lepšie sa darilo pripraveným alebo tým, ktorí sa dokázali prispôsobiť

Foto: FN Motol
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sú doslova zmrazené. Štátny tajom-
ník ministerstva hospodárstva Ján 
Oravec (SaS) zhodnotil, že v súčas-
nosti je na Slovensku na pokraji kra-
chu asi tretina cestovných kancelárií. 
Zástupcovia kancelárií preto zabo-
jovali o klientov s pomocou vouche-
rov, čo by ich vo viacerých prípadoch 
malo uchrániť od krachu.

Začiatkom mája prišla vláda s rie-
šením, ako pomôcť tomuto sekto-
ru podnikateľov. Dnes už schvá-
l e ný  n áv r h  z á k o n a  u m ož ň u j e 
cestovným kanceláriám odložiť zá-
jazdy až o 16 mesiacov. Znamená to, 
že cestovné kancelárie majú mož-
nosť dohodnúť sa s cestujúcimi na 
poskytnutí náhradného zájazdu až 
do augusta 2021. Ak si zákazník za-
kúpil zájazd či zaplatil zálohu na po-
byt, s cestovnou kanceláriou si môže 
dohodnúť iný termín svojho pobytu, 

Stámiliónové	straty	
leteckých	spoločností
Obrovský prepad počas pandémie 
zaznamenali viaceré letecké spoloč-
nosti. Niektoré oznámili bankrot 
a škody sa zatiaľ ani nedajú vyčísliť. 
Napríklad Air France-KLM, ktorá od-
stavila svoje stroje iba na dva týždne, 
vyčíslila škodu na 815 miliónov eur. 
Southwest Airlines za prvé tri me-
siace tohto roka hovorí o strate vo 
výške 94 miliónov dolárov. V aprí-
li prišla o 98 percent cestujúcich aj 
maďarská letecká spoločnosť Wizz 
Air. A letecká spoločnosť Emirates 
(najväčší diaľkový letecký dopravca 
na svete) plánuje prepustiť 30-tisíc 
zamestnancov.

Letecký priemysel však zrejme ani 
po návrate do normálu nečakajú vý-
razne lepšie časy. Novou výzvou po 
pandémii je zabezpečiť bezpečné lie-
tanie s ohľadom na množstvo hygie-
nických požiadaviek. Niektoré spo-
ločnosti plánovali prepravovať menší 
počet pasažierov, čím by sa zväčšili 
rozostupy medzi nimi. Európska ko-
misia však zverejnila, že spoločnosti 
nemusia nechávať voľné sedadlá me-
dzi pasažiermi. Hovorí sa aj o plasto-
vých krytoch okolo hláv cestujúcich. 
Na druhej strane, obrovské prepady 
v príjmoch sa pravdepodobne odra-
zia aj na cenách leteniek. Zotavenie 
sa leteckého priemyslu bude trvať 
zrejme niekoľko rokov.

Tretina	cestovných		
kancelárií	je	v	ohrození
Podnikatelia v cestovnom ruchu 
kvôli pandémii zažívajú obrovský 
prepad svojho biznisu. Ich príjmy 

a dokonca aj zmeniť pôvodne zvole-
nú destináciu. Ľuďom, ktorí sa dosta-
li kvôli pandémii na úrad práce, star-
ším ako 70 rokov, osamelým rodičom, 
ktorí čerpali karanténnu OČR, či te-
hotným ženám však budú kancelárie 
musieť vrátiť peniaze do 14 dní.

S novelou zákona nie sú spokojní 
slovenskí poslanci Európskeho par-
lamentu ani majitelia cestovných 
kancelárií. Prví ju kritizujú kvôli po-
dozreniu, že zákon porušuje práva 
spotrebiteľov. Druhí tvrdia, že zákon 
nechráni ani klientov, ani samotné 
cestovky. Dá sa očakávať, že možné 
porušenie práv spotrebiteľov čoskoro 
prešetrí Európska komisia. 

V médiách	dramatický	
prepad	tržieb	a prepúšťanie
Pandémia „korony“ si vybrala svoju 
daň aj v médiách. Najhoršie dopadli 

- PORAZENÍ -

Foto: Shutterstock
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Najspokojnejší boli prevádzkovatelia 
webov. V čase pandémie koronavíru-
su bol celý národ online a návštev-
nosť spravodajských portálov do-
siahla rekordné čísla. No len v marci, 
pretože už v apríli sa čísla opäť vrátili 
na predkoronovú úroveň.  

Opustené	štadióny	a divadlá
Zo dňa na deň zostalo ticho. Zrušili 
sa takmer všetky športové a kultúrne 
podujatia po celom svete. Doma zostali 
športovci, tréneri, funkcionári, rovnako 
aj herci, divadelníci či speváci a hudob-
níci. Športoviská, divadelné dosky a pó-
diá zostali prázdne.

Postupne sa zrušili alebo preložili na ne-
skorší termín všetky veľké celosvetové 
podujatia vrátane olympijských hier, 
futbalových majstrovstiev Európy či 
hokejových majstrovstiev sveta. Zrušili 
sa aj všetky najprestížnejšie súťaže vo 
svete. Športové kanály nemali čo vysie-
lať. Azda jediná súťaž, ktorú neprerušili, 
bola bieloruská futbalová liga. Neplnia 

tlačené. Predávajú sa menej ako pred 
krízou a zadávatelia inzercie ich zo 
svojich mediaplánov vyradili ako 
prvé. Krvácajú aj televízie.

Všetci redaktori a takmer všetci pra-
covníci redakcií zostali pracovať 
z domu. Predaje novín a časopisov 
klesli o 20 až 30 percent, ba aj viac, 
a výpadok príjmov z inzercie sa vy-
šplhal až k 60 percentám. Niektoré 
tituly, ako napríklad Trend, pristúpili 
k prepúšťaniu redaktorov. Ďalší redu-
kovali stavy zamestnancov napríklad 
na marketingu, znížili mzdy, prestali 
preplácať nadčasy... Všetky printové 
vydavateľstvá sa v súvislosti s budúc-
nosťou vyjadrujú opatrne a skôr skep-
ticky. Každé z nich má buď v zásuvke 
alebo priamo na stole plán tzv. racio-
nalizácie, ktorá má priniesť úspory.

V televíziách sa darilo spravodajstvu. 
Naopak, smutné boli z pozastavenia 
výroby vlastných relácií a z nakrú-
cania komerčne úspešných seriálov. 

sa marketingové plány, neprúdia finan-
cie zo vstupného, a finančné straty za 
nedohrané súťaže sú obrovské.

Problém nemajú len športové kluby, 
organizácie a kultúrne inštitúcie, ale 
aj samotní športovci či herci. Viaceré 
európske krajiny už počas pandémie 
oznámili podporu športového sektora. 
Sú to najmä krajiny západnej a sever-
nej Európy, kde je športový sektor úzko 
spätý s vládou. Napríklad Nórsko vy-
členilo na podporu športu 60 mil. eur, 
Švédsko 50 mil. eur, Fínsko 30 mil. eur, 
Dánsko odškodňuje organizátorov po-
dujatí s viac ako 1 000 divákmi, pomoc 
pre šport je aj v Nemecku, Rakúsku, 
Taliansku či Holandsku.

Kvetinová	burza	
v Amsterdame	zvädla
Najväčšia burza kvetov na svete Royal 
Flora Holland Aalsmeeri predá viac ako 
milión kvetov denne. Teda predáva-
la. Do marca tohto roka. Päť aukčných 
miestností a celý komplex burzy, ktorý 
je zapísaný v Guinessovej knihe rekor-
dov ako druhý najrozsiahlejší komerč-
ný objekt na svete, zíva prázdnotou a je 
naplnený smútkom. Hoci každá jedna 
burza na svete zažíva v súčasnosti otra-
sy, burza kvetov skončila na existenč-
nom dne.

Zvyčajne ňou denne prejde 60 miliónov 
kvetín. Momentálne sa však viac ako 
polovica z tohto počtu vyhodí a zvyšok 
sa predá hlboko pod cenu. Kvôli koro-
navírusu úplne poklesol dopyt po kve-
toch, kríza zlikvidovala 70 až 80 per-
cent celkovej ročnej produkcie kvetín 
Holandska. „Straty sa nedajú spočítať,“ 
vyznal sa pre agentúru Reuters Michel 
van Schie, hovorca  kvetinovej burzy 
FloraHolland s tým, že aktuálna situácia 
nemá v histórii obdobu.

Foto: Facebook Drahu Dobrovicsová TV JOJ



21

PODNIKANIE	· Lepšie sa darilo pripraveným alebo tým, ktorí sa dokázali prispôsobiť Lepšie sa darilo pripraveným alebo tým, ktorí sa dokázali prispôsobiť ·	PODNIKANIE

s p o m a l i l i  e k o n o m i c k ý  ž i v o t . 
Vzniknutá neistota spôsobená oba-
vou o reálnu výkonnosť svetovej 
ekonomiky ešte umocnila úvodný 
prepad.

Víťazi
Na kapitálových trhoch je, a v naj-
bližšom období aj bude, výhodné 
nakupovať. Vo všeobecnosti sú akcie 
podhodnotené. V sporiacich pro-
duktoch využívajúcich investičné 
nástroje to znamená vyšší výnos. 
Jednoducho povedané, v najbližšom 
období sa oplatí na týchto produk-
toch viac sporiť, a teda aj nakupovať. 
Za rovnaké peniaze (prípadne za 
viac peňazí pri navýšení investície) 
má klient šancu v budúcnosti získať 
viac. Na základe skúseností s krízou 
z roku 2008 sa predpokladá, že trhy 
sa dostanú na úroveň spred pandé-
mie približne do dvoch rokov. Kto 
sa nebude báť využiť aktuálnu situ-
áciu, ten má šancu stať sa víťazom 
koronakrízy.

Na	akciách	zarobí	len	ten,	
kto	neprepadne	panike
Panika sprevádzajúca pandémiu „koro-
ny“ sa nevyhla ani finančným trhom. 
Najzreteľnejšou zmenou pre bežného 
človeka bol výrazný pokles ceny pohon-
ných hmôt. V prípade akciového trhu 
prišlo k ešte výraznejším prepadom. 
Aký mala táto situácia vplyv na sporia-
ce a investičné produkty klientov?

Výpredaj
V prípade výrazného poklesu hodno-
ty akcií na svetových trhoch dochá-
dza k ich výpredaju. V marci 2020 
výrazne poklesla aj hodnota akcií 
spoločností, ktoré sú finančne zdra-
vé. Príčinou bolo panické správanie 
sa bežných klientov. Tí vo veľkom za-
čali predávať svoje akcie, a tak z dô-
vodu ich zvýšenej ponuky došlo ešte 
k väčšiemu prepadu ich ceny.

Situáciu ešte zhoršili opatrenia 
zamerané na spomalenie šírenia 
pandémie korony, pretože výrazne 

Porazení
Z rovnakých dôvodov, pre ktoré sa 
oplatí viac sporiť, sa takmer vôbec 
neoplatí peniaze vyberať. Hodnota 
veľkej väčšiny akcií je totiž momen-
tálne najnižšia od roku 2008 a teraz 
je najnevhodnejší čas na ich predaj. 
Skrátka sú lacnejšie ako keď ich 
klienti za posledných desať rokov 
nakupovali.

Pri výbere peňazí z takýchto sporia-
cich produktov prichádza k predaju 
investičných nástrojov za ich trhovú 
hodnotu. Tá je a najbližšie obdobie 
bude nižšia ako počas poslednej de-
kády. Klienti, ktorí tak v posledných 
mesiacoch urobili, utrpeli stratu. 
Jednoducho zaplatili viac ako zís-
kali, pretože predali za lacnejšie ako 
kúpili. Keďže prerobili, zaradili sa 
jednoznačne medzi porazených tejto 
koronakrízy.

Viac o investovaní na finančných tr-
hoch si prečítajte na strane 56.

- VYHRALI AJ PREHRALI -

Foto: Shutterstock
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EXISTUJÚ  
TRI SCENÁRE OŽIVENIA 

SLOVENSKEJ EKONOMIKY.  
KTORÝ JE TEN SPRÁVNY? 

EKONOMIKA	· Všetci si želáme, aby sa naša ekonomika vyvíjala v tvare písmena „V“

COVID-19 výrazne znížil, čoho vý-
sledkom bol aj prepad čistých vývo-
zov, ktoré sa prejavili v negatívnych 
číslach medziročného rastu HDP.

Podľa štatistiky VÚB banky bol pokles 
HDP  zapríčinený aj prepadmi v ďalších 
exportne orientovaných priemyselných 
odvetviach. Prepad v stavebníctve do-
siahol 25,2 %, v obchode 3,3 %, finanč-
ných službách 42,1 % a umení, zábave 
a rekreácii o 6,8 %. Ziskovosť súkrom-
ných firiem klesla až o 63,4 %.

Spotreba domácností stále rastie, 
aj keď medziročne pomalším tem-
pom o 1 %. Rast sa však stále drží 

Jednou	nohou	v recesii
H D P  v   p r v o m  š t v r ť r o k u  t o h -
t o  r o k u  m e d z i r o č n e   k l e s o l 
o 3,7 %. Medzikvartálne to predsta-
vuje pokles až o 5,2 %. Slovenská 
sporiteľňa vo svojej analýze uvádza, 
že Slovensko je v súčasnosti už jed-
nou nohou v recesii.

Prepad HDP ovplyvnil najmä odsta-
vený automobilový priemysel spolu 
s poklesom vo viacerých odvetviach 
služieb, keďže Slovensko je malou 
otvorenou ekonomikou, ktorá je 
vysoko závislá od dopytu a vývozu 
do okolitých štátov. Export do za-
hraničia sa v dôsledku pandémie 

v kladných číslach. Z analýz vyplýva, 
že karanténne opatrenia, ako naprí-
klad zavreté obchody, ekonomiku 
brzdili oveľa menej ako spomínaný 
prepad vývozu a investícií.

Nezamestnanosť	môže	
vzrásť	až	na	9,5	%
Pandémia zasiahla aj zamestnanosť. 
Tá zaznamenala medziročný pokles 
o 1,4 % a miera nezamestnanosti 
sa zvýšila na 6 %, čím sa dostala 
na hodnotu blízku tej, ktorú sme 
registrovali na konci roka 2017. 
Potrebné je dodať, že na konci roka 
2019 bola na Slovensku nezamest-
nanosť na úrovni histor ického 

Pandémia nového koronavírusu zasiahla ekonomiky 
štátov naprieč kontinentmi. Všetky krajiny budú 
musieť bojovať s výrazným poklesom ekonomiky 

a ďalšími negatívnymi vplyvmi pandémie. Bankoví 
analytici predpovedajú, že verejný dlh Slovenska sa 

zvýši minimálne o 10 % HDP a dostane sa na hranicu 
krízy, ktorú sme zažili pred jedenástimi rokmi.

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock
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eur na zlepšenie situácie na trhu práce. 
Mieru zamestnanosti sa snaží udržať aj 
vláda svojimi opatreniami pre živnost-
níkov, malé, stredné či veľké podniky, 
ktorým tak chce uľahčiť zvládnutie 
koronakrízy. 

minima 5,6 %. Výsledky priesku-
mu VÚB banky ukazujú, že naj-
v iac  pracovníkov ubudlo  v   od-
vetviach dopravy a  skladovania, 
ubytovania a stravovania, a v zdra-
votníctve a sociálnej pomoci.

Výhľady do budúcnosti na trhu práce 
nie sú príliš optimistické. Ekonomická 
analýza SLSP predpovedá celkovo 
vyššiu mieru nezamestnanosti ako 
pred pandémiou. Tá sa môže vyšplhať 
v priemere až na 9,5 %.

Tempo rastu nominálnych miezd sa 
spomalilo menej, ako sa očakávalo. 
Relatívne dobré výsledky sú odrazom 
rastu minimálnej mzdy a zvyšovania 
miezd vo verejnom sektore.

Opatrenia vlády SR a Európskej únie 
by však mali nárast nezamestnanosti 

Zadlženie	štátu		
sa	výrazne	prehĺbi
Analýza UniCredit Bank odhaduje, 
že deficit verejných financií by sa na 
Slovensku kvôli pandémii COVID-19 
mohol tento rok vyšplhať až k 10 % 
HDP. Tento deficit sa na Slovensku 
už v minulom roku prehlboval o 0,25 
percentuálneho bodu z 1,05 % na 
1,30 % HDP. Ešte výraznejšie však 
zaostal za plánom vyrovnaného roz-
počtu, ktorý pre rok 2019 schválila 
vláda a parlament. 

Výrazné zvýšenie deficitu verejných 
financií sa zákonite prejaví aj na 
prudkom raste verejného dlhu, kto-
rý sa na základe prognózy UniCredit 
Bank môže zvýšiť až nad úroveň 60 % 
HDP. Podobný odhad rastu verejného 
dlhu má aj Slovenská sporiteľňa. Tá 
očakáva, že verejný dlh sa dostane 

Existujú tri scenáre oživenia slovenskej ekonomiky. Ktorý je ten správny? ·	EKONOMIKA

zmierniť a chrániť pracovné miesta 
ľudí. Na európskej úrovni bol zavede-
ný nový finančný nástroj na podporu 
zamestnanosti v členských krajinách. 
Slovensko má v rámci tejto iniciatívy 
možnosť využiť približne 1 miliardu 

Nezamestnanosť sa 
z historického minima 

šplhá až na  
hranicu 10 %.
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Sme	závislí		
od	reštartu	eurozóny
Oživenie slovenskej ekonomiky závisí 
nielen od našich vlastných aktivít, ale 
aj od našich zahraničných partnerov. 
„Pre nás bude kľúčové to, akým štýlom 
sa naštartuje eurozóna. Na druhej 

na úroveň viac než 55 % HDP. To 
je blízko úrovni, na akej sme boli 
v roku 2009. V posledných rokoch sa 
Slovensku pomalým tempom darilo 
verejný dlh znižovať. Za rok 2019 
podiel verejného dlhu na HDP klesol 
o 1,4 percentuálneho bodu, veľmi 
tesne pod 48 % HDP. 

Verejné výdavky v minulom roku rástli 
výraznejšie než verejné príjmy, a to aj 
napriek tomu, že ich nárast tlmili niž-
šie verejné investície. Zvýšené výdavky 
bývalej vlády sme mohli vidieť v podo-
be rôznych sociálnych balíčkov pred 
parlamentnými voľbami. 

Mali	sme	šetriť	viac,		
a	zároveň	menej	míňať
V súčasnosti sa slovenská ekonomi-
ka nachádza v situácii, keď by sa jej 
zišli väčšie úspory. „Mohli sme šet-
riť viac, vďaka čomu by sme sa te-
raz nemuseli tak výrazne zadlžovať,“ 
tvrdí hlavná ekonómka SLSP Mária 
Valachyová. Do budúcna by podľa nej 
pre Slovensko bolo prínosom snažiť 
sa o prebytok verejných financií, čo 
sa však v histórii našej republiky ešte 
nestalo. Pre porovnanie, susedné 
Česko patrí medzi päť najmenej zadl-
žených štátov EÚ s verejným dlhom 
na úrovni 31,1 % HDP. 

Narastajúci verejný dlh bude musieť 
Slovensko v budúcnosti splatiť, preto 
sa dá očakávať znižovanie množstva 
výdavkov v jednotlivých sektoroch. 
„Musíme si uvedomiť, že rôzne sociál-
ne podpory a ďalšie výdavky budú 
musieť byť v budúcnosti výrazne niž-
šie,“ upozornila Valachyová. Na druhej 
strane však možno vďaka súčasným 
záchranným opatreniam nebude 
v budúcnosti na Slovensku také veľké 
množstvo ľudí ohrozených chudobou. 

Dobrým variantom by bolo aj ožive-
nie ekonomiky v tvare písmena U. To 
by predstavovalo síce pomalší návrat, 
ale naša ekonomika by sa nakoniec 
dokázala vrátiť na úroveň ekonomic-
kého rastu. „Z nášho pohľadu by bol 
najlepší scenár na oživenie ekono-
miky roztiahnuté písmeno V až pís-
meno U,“ zdôraznila analytička SLSP 
Katarína Muchová. 

Podobný scenár potvrdila aj Tatra 
banka. „Už od tretieho kvartálu toh-
to roka očakávame postupný rast 
ekonomiky nielen tej slovenskej, ale 
aj západoeurópskej. Recesia by mala 
mať tvar V,“ uviedol analytik Tatra 
banky Juraj Valachy.

Je tu však aj tretí scenár, ktorý už op-
timistický nie je. Pre našu ekonomiku 
by predstavoval tvar písmena L, čo by 
znamenalo prepad a dlhé zotrvávanie 
na veľmi nízkej úrovni podpriemerné-
ho ekonomického rastu niekoľko rokov. 
Ten však analytici nepredpokladajú. 

EKONOMIKA	· Všetci si želáme, aby sa naša ekonomika vyvíjala v tvare písmena „V“

Možné scenáre oživenia slovenskej ekonomiky

Zdroj: NBS a Tatra banka (prognóza)
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scenár „L“scenár „V“ scenár „U“HDP

strane, pre rýchlejší návrat môžeme 
urobiť isté opatrenia aj sami,“ vysvet-
lila hlavná ekonómka Slovenskej spo-
riteľne Mária Valachyová.

Pre oživenie ekonomiky sú možné tri 
scenáre. Najoptimistickejší je v tvare 
písmena V, čo predstavuje prudký 
prepad ekonomiky v čase krízy a ná-
sledné prudké ozdravenie ekonomiky. 

Ekonomika môže 
rásť už od tretieho 

kvartálu 2020.
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k znovuobnoveniu ekonomického 
rastu,“ konštatuje ekonómka Mária 
Valachyová. 

Pomocnú ruku nielen vláde, ale aj sú-
kromnému sektoru, podáva v období 
koronakrízy aj Európska centrálna ban-
ka (ECB). Pomoc má podobu nových 
programov likvidity, čo znamená väčšie 
presúvanie peňazí do eurozóny náku-
pom aktív. „Európska centrálna banka 
spustila program, v ktorom nepriamo 
odkupuje cenné papiere prostredníc-
tvom národných bánk od finančných 
inštitúcií a následne im za tieto cenné 
papiere vypláca peniaze,“ vysvetlila ana-
lytička Katarína Muchová. 

Pomôcť	by	mali	automobilky
Keďže automobilový priemysel pri-
spieva až 13 percentuálnymi bodmi 
k celkovému výkonu našej ekonomi-
ky, naštartovanie automobiliek by 
malo na slovenskú ekonomiku priaz-
nivý efekt. Všetko však závisí od 
oživenia ekonomík štátov, s ktorými 
naše automobilky obchodujú.

„Až 99,7 % výroby automobiliek sme-
ruje na export do zahraničia – do 
Nemecka, USA alebo Číny. Aby sme 
sa mohli vrátiť k štandardnej pro-
dukcii, je dôležité globálne oživenie 
ekonomík aj u týchto odberateľov,“ 
vysvetľuje analytička SLSP Katarína 
Muchová. 

EÚ	je	pripravená	požičať		
až	1 000	miliárd	eur
Analytici sa zhodujú, že v dobrých 
časoch sa malo viac šetriť. Aktuálna 
krízová situácia si totiž vyžaduje veľ-
ké opatrenia súčasnej vlády. Len tie 
priame nás budú stáť 4 miliardy eur. 
„Vláda pripravila priame opatrenia 
v hodnote 4 miliardy eur, pripravu-
jú sa vládne garancie, ktoré by mali 
pomôcť bankám poskytovať úvery, 
a odsúhlasených už bolo viacero zná-
mych opatrení, ktoré by mali pomôcť 

Všetci si želáme, aby sa naša ekonomika vyvíjala v tvare písmena „V“ ·	EKONOMIKA

Tento program nákupu dlhopisov ECB 
predstavila v marci v hodnote 120 mi-
liárd eur. Neskôr pridala druhý, tzv. 
pandemický núdzový program náku-
pu aktív v hodnote 750 miliárd eur, 
ktoré plánuje nakúpiť do konca tohto 
roka 2020. Takto uľahčí vládam štá-
tom eurozóny požičiavanie peňazí na 
riešenie vplyvov súčasnej krízy. 

Okrem pomoci ECB prichádza množ-
stvo financií aj od Európskej komisie. 
„Je výborné, že aj Európska komisia 
promptne zareagovala a na Slovensko 
posiela približne dve miliardy na boj 
s krízovou situáciou,“ dodáva analytik 
Tatra banky Juraj Valachy.

ekonomika. Jej vývoj veľmi závisí práve od zahra-
ničného obchodu, od záujmu našich zahraničných 
obchodných partnerov o naše produkty. Naša eko-
nomika zaznamenáva prepad, pričom jej opätovné 
naštartovanie nebude závisieť iba od domáceho do-
pytu, ale práve a vo veľkej miere už od spomínané-
ho dopytu zo zahraničia,“ konštatuje Eva Sadovská, 
analytička WOOD & company.

Štatistický úrad SR začiatkom júna zverejnil údaje 
zahraničného obchodu za apríl 2020. V prípade do-
vozu aj vývozu prišlo k rekordnému medziročnému 
poklesu. Kým dovoz tovarov bol o 36,6 % nižší ako 
vlani, vývoz poklesol ešte výraznejšie, až o 43,0 %. 
Celkovo aprílový dovoz na úrovni 4,2 mld. eur bol 
vyšší ako vývoz na úrovni 3,7 mld. eur. „Slovensko 
je malá, otvorená a proexportne orientovaná 

Zaznamenali	sme	rekordný	prepad	dovozu	aj	vývozu
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ZVLÁDAJÚ FÍNSKO,  
LOTYŠSKO ČI RAKÚSKO  

EKONOMICKÝ BOJ S KORONAKRÍZOU 
LEPŠIE AKO MY?

EKONOMIKA	· Každá krajina má vlastnú stratégiu, niektoré aj experimentujú

Fínsky	model	podpory
Fínska vláda vyčlenila na pomoc eko-
nomike 1,9 miliardy eur. Záchranný 
balíček je určený na pomoc malým 
i väčším firmám. Ide najmä o rozvo-
jové projekty, náhradu mzdy či jed-
norazovú dotáciu.

V prípade malej firmy do päť ľudí 
môže podnikateľ požiadať o dotáciu, 
ktorá zahŕňa 80 percent zo súčtu 
mzdy a nepriamych nákladov. Malé 
firmy ďalej môžu požiadať o takzvané 
rozvojové dotácie na zmenu výroby či 
produktového radu. Výška jednorazo-
vej dotácie je až 80 percent oprávne-
ných nákladov, najviac 100-tisíc eur. 
Podnikateľ môže už vopred dostať 
z tejto sumy až 70 percent. Fínske 
regionálne úrady evidovali do 6. mája 

Jednorazové	dotácie,	daňové	
prázdniny,	ale	aj	kurzarbeit
Česká republika priniesla bonus 500 
českých korún na deň (približne 
18 eur). Fíni vytiahli jednorazovú do-
táciu 2-tisíc eur a v prvej fáze podpo-
rili rozvojové projekty, aktuálne chcú 
ďalším balíkom zabrániť vlne bankro-
tov. V Litve zaviedli pre viac ako 30-ti-
síc firiem daňové prázdniny. Viaceré 
krajiny zaviedli kurzarbeit na záchra-
nu a udržanie pracovných miest.

S rýchlosťou pomoci, jej byrokraciou 
a komplikovanými podmienkami sa 
neborí len Slovensko, ale snáď každý 
štát okrem Fínska, ktoré sa aj v tom-
to prípade javí ako vyspelá krajina. 
Nikto na takú rozsiahlu pomoc jed-
noducho nebol pripravený.

23-tisíc žiadostí podnikateľov do 
5 zamestnancov. 

Druhá verzia je určená pre podnikate-
ľov od 6 do 250 zamestnancov ako jed-
norazová dotácia na rozvoj pracovných 
postupov a nových produktov. Sú dve 
formy pomoci. Grant na predbežnú 
rozvojovú štúdiu, s maximálnou výš-
kou 10-tisíc eur, a grant na samotný 
rozvojový projekt až do výšky 100-ti-
síc eur. Podmienkou oprávnenosti je 
zhoršenie finančnej situácie v podniku. 
O takúto pomoc žiadalo vyše 26-tisíc 
podnikateľov, priemerná výška finan-
covania je 9 885 eur na pilotné štúdie 
a 35 135 eur na rozvoj podnikania.

Tento program však čelil veľkej kri-
tike, pretože príčinou krízy nie je 

Autor:	Magdaléna	Švančarková	

Foto:	Shutterstock

Ekonomika v Európe, ale aj na celom svete dostáva 
zabrať. Európske krajiny preto prijali a ešte stále prijímajú 

rozsiahle opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy 
na ekonomiku. Prinášame inšpiratívny prehľad, ako sa 
krajiny v Európe – Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Česko či Rakúsko, popasovali s novou situáciou.
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spoločnostiam dostať sa späť na nohy 
po koronakríze a zabrániť prepúšťa-
niu,“ uviedol fínsky minister hospo-
dárstva Mika Lintilä. Program má 
nahradiť doterajší rozvojový program. 
O pomoc z pôvodne určených už fín-
ski podnikatelia nebudú žiadať.

Okrem uvedených opatrení stojí za 
zmienku aj príspevok pre rodičov, 
ktorí zostávajú so svojimi deťmi 
doma a nepoberajú mzdu. Mesačne 
dostávajú sumu 723,50 eura.

V Litve	aj	daňové	prázdniny
Litva schválila balíček na podporu 
ekonomiky vo výške 5 miliárd eur. 
Prijali desať opatrení, jedným z nich 
je pokrytie 70 až 90 percent hrubej 
mzdy zamestnancov, ktorí museli 
prestať pracovať z dôvodu celoštátnej 
karantény.
 
SZČO, ktoré si platili sociálne od-
vody, dostali od štátu 257 eur me-
sačne. K polovici apríla požiadalo 
o takúto podporu viac ako 28-tisíc 
SZČO. Takisto má krajina vytvore-
ný zoznam 32-tisíc najviac postih-
nutých podnikov, ktoré majú počas 
trvania výnimočného stavu daňové 
prázdniny.

Lotyši	podporili	svoju	
leteckú	spoločnosť
V Lotyšsku na pomoc ekonomike vy-
členili 4 miliardy eur. Nárok na pod-
poru majú firmy, ktoré zaznamenali 
v marci zníženie príjmov o 30 per-
cent. Pre zamestnancov, ktorí ne-
môžu pracovať na základe opatrení, 
tak môže zamestnávateľ požiadať 
o 75-percentnú náhradu mzdy (naj-
viac 700 eur za mesiac na jedného 
zamestnanca).

nedostatok rozvojových projektov, 
ale vysoký prepad v prostriedkoch 
na prevádzku. Výsledkom je to, že 
skúsené firmy v podávaní žiadostí 
o rozvojové granty končia ako úspeš-
ní prijímatelia podpory, no a ostatné 
na pomoc nedosiahli.

Granty na podporu malých SZČO (pod-
nikatelia bez zamestnancov, freelance-
ri) predstavujú jednorazovú paušálnu 
platbu vo výške 2-tisíc eur. Slúži na po-
krytie nákladov činnosti podnikateľa. 
O tento grant žiadajú SZČO svoju obec, 
v ktorej je podnik registrovaný. Túto 
pomoc vláda spustila veľmi rýchlo a 
došlo aj k rýchlemu prerozdeleniu pro-
striedkov. Pri spätných kontrolách však 
fínske úrady zistili, že viaceré SZČO 
nemali zhoršenú finančnú situáciu, čo 
bola jedna zo základných podmienok 
pre zisk podpory. 

V máji fínska vláda predstavila nový 
program pomoci. Plánuje prerozde-
liť takmer ďalšiu miliardu eur. Ide 
o formu podpory pre podniky vo 
všetkých priemyselných odvetviach 
na pokrytie ich nákladov. Podpora 
je určená spoločnostiam, ktoré za-
znamenali výrazný pokles obratu 

Každá krajina má vlastnú stratégiu, niektoré aj experimentujú ·	EKONOMIKA

Vo Fínsku chcú podporiť 
obchodné náklady 
firiem a zabrániť  
vlne bankrotov.

v dôsledku epidémie. Medzi kritériá 
oprávnenosti patrí zníženie obratu 
spoločnosti.

Doteraz bola priama pomoc zame-
raná na rozvoj, teraz chcú podporiť 
obchodné náklady firiem a zabrániť 
vlne bankrotov. „Chceme pomôcť 
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České	ekonomické	opatrenia	
sú	podobné	tým	našim
Český vládny program Antivirus rie-
ši prevádzky, ktoré boli zatvorené zo 
zákona, ale aj tie, ktorým klesli tržby, 
respektíve pandémia obmedzila ich 
výrobu, znížila počet objednávok, a tak 
im spôsobila hospodárske problémy.

Pri zatvorených prevádzkach štát 
preplatil zamestnávateľom 80 per-
cent z  vyplatenej náhrady mzdy 
zamestnancom, vrátane odvodov. 
Zamestnanci dostali od zamestnáva-
teľa náhradu mzdy 100 percent ich 
priemerného zárobku, v prípade na-
riadenej karantény to bolo 60 percent.

V prípade, že má firma hospodár-
ske problémy, zamestnanec dostane, 
podľa druhu prekážky, 60 až 100 per-
cent priemerného zárobku, zamest-
návateľ dostane 60 percent z vypla-
tenej náhrady mzdy vrátane odvodov.

O  n á h r a d u  m z d y  v  p r o g r a m e 
Antivirus požiadalo do 22. mája, 
podľa údajov českého ministerstva 
práce, viac ako 53-tisíc firiem. Cez 
túto pomoc vyplatila česká vláda už 
viac ako 6 miliárd českých korún (pri-
bližne 221 miliónov eur) a podporila 
celkovo viac ako 640-tisíc osôb.

Takisto môžu požiadať o náhradu 
mzdy aj pre zamestnancov, ktorí sú 
zároveň aj SZČO, no mesačne majú 
príjem najviac 430 eur. Cieľom je 
poskytnúť finančnú pomoc širšiemu 
okruhu zamestnancov.

Vláda podporila sumou 250 miliónov 
eur aj národnú leteckú spoločnosť 
airBaltic, a to investíciou do základ-
ného kapitálu.

Maďarskí	podnikatelia	môžu	
čerpať	výhodné	pôžičky
Naši južní susedia sa rozhodli po-
čas krízy podporiť vedu a výskum. 
Pracovníci v tejto oblasti dostanú 
počas troch mesiacov o 40 percent 
vyššiu mzdu. Zamestnanci počas 
pozastavenej činnosti v podnikoch 
dostávajú 70 percent zo svojho platu, 
musia však robiť pre svojho zamest-
návateľa niečo „užitočné“. Nie je však 
jasne špecifikované, o čo konkrétne 
má ísť. Je to teda vec dohody.

Maďarská vláda schválila takzvaný 
kurzarbeit na ochranu pracovných 
miest. V prípade, že firma musí skrá-
tiť úväzok zamestnancovi o 15 až 
75 percent, štát uhradí 70 percent 
mzdy. Firma musí preukázať výpad-
ky vo výrobe, ktoré súvisia s pandé-
miou. Podporu môžu žiadať po dobu 
3 mesiacov. Zamestnanec zároveň 
musí tretinu svojho pracovného času, 
ktorý však nestrávi vo firme, venovať 
osobnému rozvoju.

Malí a strední podnikatelia majú mož-
nosť čerpať pôžičky na zachovanie 
pracovných miest. V prípade, že ma-
jiteľ podniku nie je schopný vyplácať 
mzdy, môže čerpať úver v hodnote 
deviatich mesačných miezd s úrokom 
0,1 percenta po dobu dvoch rokov.

Česi taktiež spustili program pre 
SZČO – kompenzačný, jednorazo-
vý bonus vo výške 25-tisíc českých 
korún (približne 923 eur). Žiadosť 
s podpísaným čestným prehlásením, 
že SZČO zasiahla pandémia, mohli 
podnikatelia poslať za obdobie od 
12. marca do 30. apríla. Následne 
program predĺžili aj na obdobie od 
1. mája do 8. júna, suma sa však zníži-
la na 19 500 českých korún (720 eur). 
K 8. máju evidovala Česká republika 
takmer 500-tisíc takýchto žiadostí.

Česká republika v rámci opatrení na-
príklad podporuje podniky, aby sa 
zamerali na výrobu produktov, ktoré 
sú potrebné na boj s koronavírusom. 
Grantom podporí až 50 percent opráv-
nených nákladov pre spoločnosti.

Bezúročné	pôžičky	v	Írsku
V Írsku majú SZČO nárok na podporu 
vo výške 410 eur na týždeň. Takisto 
zamestnanci, ktorí nepracujú, majú 
nárok na náhradu mzdy vo výške 70 
percent, najviac však 410 eur na týž-
deň (po zdanení). Podpora je určená 
pre zamestnancov firiem, ktorým kle-
sol obrat o 25 percent a nie sú schop-
né platiť mzdy. Pomoc je zároveň ur-
čená pre zamestnancov s príjmami 
medzi 38- až 76-tisíc eur za rok.

EKONOMIKA	· Každá krajina má vlastnú stratégiu, niektoré aj experimentujú
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Krajina Najvýznamnejšie ekonomické opatrenie
Minimálna mzda

rok 2020 (v eurách)
Priemerná mzda

rok 2018 (v eurách)

Rakúsko Kurzarbeit, paušálna podpora Nie je zavedená 3 632

Litva Daňové prázdniny pre firmy, náhrada mzdy 
zamestnancom v zatvorených prevádzkach 607 668

Fínsko Jednorazová dotácia 2000 eur,  
rozvojové dotácie Nie je zavedená 3 612

Írsko Bezúročné pôžičky pre podnikateľov,  
podpora SZČO 1 707 2 926

Česká republika 500 českých korún na deň, podpora výroby 
produktov na boj s koronavírusom 575 1 141

Maďarsko Výhodné pôžičky pre firmy,  
kurzarbeit na maďarský spôsob 487 823

Lotyšsko Náhrada mzdy maximálne 700 eur,  
podpora leteckého priemyslu 430 824

Ekonomické	opatrenia	vlád	vybraných	krajín	na	zmiernenie	vplyvu	koronakrízy:

Zdroj: údaje o mzdách pochádzajú z minimalnamzda.sk

výške do 2-tisíc eur mesačne, mini-
málne 500 eur. Podpora sa vypočíta 
podľa straty čistého príjmu.

V prvej fáze bolo priveľa podmienok 
a mnohé SZČO sa k dotácii preto nedo-
stali. V rámci druhej fázy, po 20. aprí-
li, môžu žiadať o podporu už aj SZČO, 
ktoré majú aj iný príjem, napríklad zo 
skráteného pracovného úväzku.

Po novom môžu o paušálnu podpo-
ru 500 eur mesačne žiadať aj pod-
niky a startupy založené v tomto 
roku. V rámci kurzarbeit dostávajú 
zamestnanci náhradu mzdy vo výške 
od 80 do 90 percent, ktorú spolu so 
sociálnym a zdravotným poistením 
prepláca štát.

V Španielsku	je	riešením	
možno	fínsky	experiment
Univerzálny príjem ako experiment 
sledoval pred dvoma rokmi celý svet. 
Fínska vláda vtedy vyplácala približ-
ne 560 eur nezamestnaným počas 

dvoch rokov bez toho, aby si museli 
povinne hľadať zamestnanie.
Cieľom bolo zlepšiť psychické zdravie 
ľudí bez príjmu a vytvoriť im pocit 
základnej istoty. Experiment v roku 
2018 zastavili. Aktuálne však v čase 
krízy zaujal mnohé krajiny. A to 
Španielsko, ale aj Škótsko.

Tí vidia práve v čase aktuálnej neistoty 
tento nástroj ako vhodný pre zlepšenie 
psychiky, ale aj situácie chudobnejších 
občanov. „Ako sme sa všetci naučili 
začiatkom roku 2020, neistota nie je 
dobrý spôsob života,“ uviedla Helena 
Bloomberg-Krollová, vedúca fínskeho 
experimentu pre The Guardian. 

Španielska vláda minulý mesiac vyhlá-
sila, že jej cieľom je dosiahnuť čo naj-
rýchlejšie základný príjem pre približne 
milión najchudobnejších domácností 
krajiny. Ministerka hospodárstva Nadia 
Calviñová dúfa, že univerzálny základ-
ný príjem sa stane stálym nástrojom na 
riešenie chudoby v Španielsku.

Malí podnikatelia s firmami do 50 
zamestnancov môžu získať pôžič-
ky od 2 500 do 10-tisíc eur, pričom 
50 percent financujú miestne orgá-
ny, kde podnikateľ podniká. Malí 
a strední podnikatelia môžu požiadať 
o bezúročné mikropôžičky do výšky 
50-tisíc eur s odkladom splátok na 
6 mesiacov. Pri všetkých grantoch 
a dotáciách treba preukázať, že tržby 
či príjem klesli v dôsledku pandémie.

Írska vláda čelila kritike, že pôvodná 
dávka 203 eur na týždeň pre zamest-
nancov, ktorí prišli o prácu v dôsled-
ku pandémie, je nízka. Preto povolili 
vyplácanie ďalších prostriedkov. 

V	Rakúsku	navýšili	záchranný	
balík	sedemnásobne
V Rakúsku pôvodne vyčlenili na zá-
chranný ekonomický balík 4 miliardy 
eur. Fond však následne navýšili až na 
28 miliárd eur. SZČO a malí podnika-
telia do 10 zamestnancov môžu žiadať 
o dotáciu pre každého v maximálnej 

Každá krajina má vlastnú stratégiu, niektoré aj experimentujú ·	EKONOMIKA
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POMOC OD ŠTÁTU:
KOMPLIKOVANÁ

A PLNÁ BYROKRACIE

EKONOMIKA	· Prieskum aj samotní podnikatelia hovoria, že štátna pomoc je nedostatočná

Štátna pomoc mala zachytiť rizikové skupiny 
zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO, ktorých 
zasiahla súčasná pandémia. Vláda predstavila päť 
základných opatrení. Okrem toho je aj množstvo 
ďalších úľav, odpustení odvodov, riešenie nájmov 

a podobne. Sito opatrení však nezachytilo všetkých.

Autor:	Magdaléna	Švančarková	

Foto:	Shutterstock

Na situáciu upozorňujú viacerí žiadatelia, ktorí 
odoslali žiadosť, no nedostali zatiaľ žiadnu odpo-
veď. „No, neviem. Výkaz som odoslala 16. mája. 
Som SZČO, ale nič mi neprišlo, žiaden e-mail, 
správa, jednoducho nič,“ píše Zuzana. „Ja som 
posielal za apríl hneď, ako to bolo možné, v polo-
vici mája, dohoda na podpis sa mi však nevrátila,” 
vysvetlil svoju skúsenosť Tomáš. „Ja som posielal 
žiadosť opatrenie č. 2 presne 13. apríla a dohodu 
som podpísal 6. mája. Peniaze však stále neprišli,“ 
sťažuje sa na sociálnych sieťach Peter.

Štyri	štátne	opatrenia
Akú pomoc teda pripravil štát pre podnikateľov na 
zmiernenie vplyvov koronakrízy? Cieľom bolo pri-
márne udržať pracovné miesta a preklenúť nepriaz-
nivé obdobie. Reč je o štyroch opatreniach. Číslo 
1 a 3 sú pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracov-
né miesta, číslo 2 je určené pre SZČO ako náhrada 

Aktuálne štát k 22. júnu vyplatil už viac ako 
310 miliónov eur viac ako 992-tisíc žiadate-

ľom v rámci všetkých piatich opatrení. „SOS do-
tácia má byť vyplatená do 15. dňa nasledujúceho 
mesiaca, no napriklad dnes je už druhá polovica 
júna a dotácia za máj nielenže neprišla, ale hlav-
ne nikde nie sú žiadne informácie o tom, že sa 
dátumy výplat menia či posúvajú,“ zareagovala na 
sociálnej sieti Nela.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zve-
rejnilo počty vyplatených žiadostí aj s informáciou, 
že „aprílová pomoc od štátu odchádza na účty do 
niekoľkých dní, úrady už odosielajú prvú pomoc za 
apríl, a to prakticky okamžite po zaevidovaní výka-
zov. „Výkaz za apríl aj s číslom dohody som posielal 
18. mája, doteraz nám ešte nič neprišlo. Čo zname-
ná teda tých niekoľko dní, 3 – 4 týždne?“ pýta sa 
Martin.
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straty príjmu a číslo 4 je na podporu fyzických osôb 
bez príjmu. Platia všeobecné pravidlá, že žiadateľom 
môže byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzko-
vať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020. 

• Opatrenie č. 1 – náhrada mzdy vo výške 80 per-
cent pre zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktorí sú 
zamestnávatelia a museli zatvoriť svoje prevádzky. 

• Opatrenie č. 2 – príspevok pre SZČO, ktoré 
museli zatvoriť prevádzky, alebo im poklesli 
tržby o 20 percent (10 percent v marci).

• Opatrenie č. 3 – príspevok pre zamestnávate-
ľov (vrátane SZČO), ktorí sú zamestnávateľmi a 
udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia či 
obmedzenia činnosti počas mimoriadnej situácie 
(pre zamestnancov, ktorí pracujú, aj pre zamest-
nancov, ktorí nepracujú).

• Opatrenie č. 4 – príspevok SZČO a jednooso-
bovým s. r. o., ktoré od 13. marca 2020 nemajú 
žiaden iný príjem.

Tí, ktorí začali podnikať napríklad 1. marca, majú zlo-
žitú situáciu. Napríklad ako Róbert. Prakticky hneď, 
ako otvoril kaviareň, nariadením vlády ju musel aj 
veľmi rýchlo zatvoriť. „Dva mesiace som bol bez príj-
mu na začiatku podnikania, nárok na dotáciu som 
nemal,“ vysvetľuje s tým, že nemalé peniaze ho stála 
aj prvotná investícia do podnikania a dodáva: „Teraz 
začali postupne ľudia chodiť, ale aj tak neviem, či to 
nakoniec nezatvorím.“

Ďalšia	možnosť	–	SOS	dotácia
Svojím piatym opatrením vláda chcela pomôcť ďalším 
občanom, ktorých zasiahla pandémia. Žiadať o ňu 
môžu dohodári, ale aj spoločníci z s. r. o. či štatutári 
obchodných spoločností, športoví odborníci, ktorí 
pracujú na zmluvu o výkone činností. Suma 210 eur 
za celý mesiac od apríla, a 105 eur za marec všetkým, 
podľa podmienok, bez príjmu.

Ani toto opatrenie však nedokázalo uspokojiť 
všetkých žiadateľov o pomoc. „Som čiastočný 
invalid s minimálnym dôchodkom a zároveň aj 
SZČO. Ja a mne podobní nedostali od štátu nič,“ 
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Slovenského živnostenského zväzu. Najčastejším 
dôvodom nežiadania o podporu bolo u slovenských 
firiem nesplnenie požadovaných podmienok. Ďalej 
nízka výška podpory vzhľadom na administratívu 
a potenciálne kontroly a sankcie. „Až 40 percent 
opýtaných podnikateľov a živnostníkov, ktorým 
situácia počas pandémie koronavírusu spôsobila 
problémy, nespĺňa požadované podmienky podpory,“ 
vysvetlil František Duračinský z Wilio.sk.

Do prieskumu sa zapojilo 1 043 respondentov z ma-
lých a stredných podnikov. Zber dát prebiehal od 15. 
do 22. mája. Vyplynulo z neho, že väčšina (56,1 per-
centa) respondentov hodnotí možnosti a podmien-
ky ekonomických opatrení na zmiernenie korona-
krízy ako nedostatočné. Najviac kriticky ich vnímajú 
v odvetví stravovania, ubytovania, umenia a zábavy. 
„Štatistiky o miere využívania záchranných opat-
rení sú alarmujúco nízke,“ uvádza Ján Palenčár zo 

Prieskum:	Opatrenia	sú	nedostatočné
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nastala koronakríza,“ vysvetľuje zložitú situáciu 
polovičná invalidka.

Niektorí	o	pomoc	radšej	ani	nepožiadali
Viacerí podnikatelia upozorňujú na to, že pomoc od 
štátu je pomalá. Výsledkom je dlhý rozbeh, časté 
zmeny a značná byrokracia. „Aj preto sme sa spolu 
s inými podnikateľskými združeniami rozhodli spra-
viť prieskum, ktorý poukáže na kľúčové problémy, 
dôvody nevyužívania štátnej pomoci a potenciálne 
riešenia,“ vysvetlil Ľuboš Kolesár, člen generálnej rady 
Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) už dávnej-
šie upozorňovalo na potrebu prijatia ekonomického 
balíčka. No prijatá pomoc je podľa nich komplikova-
ná a zdĺhavá. „Kvôli byrokracii, nedostatočnej výške 
pomoci a hroziacim sankciám sa dokonca mnohí 
podnikatelia rozhodli o pomoc ani nežiadať,“ hovorí 
Ján Solík, prezident ZPS.

Okrem kompenzácie škôd, kvôli zatvoreným pre-
vádzkam, by mal štát v maximálnej miere podni-
kateľom rozviazať ruky. „Odbúrať regulácie, byro-
kratické povinnosti a umožniť firmám flexibilne 
reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú,“ doplnil 
J. Solík. Firmy zároveň potrebujú vedieť, čo ich 
čaká. „Ak v nedeľu nevieme, čo bude v stredu, ne-
pomáhame ani prežitiu firiem, ani zachovaniu za-
mestnanosti,“ uzavrel J. Solík.

vysvetľuje Ladislav, ktorý tak nedosiahol ani na 
SOS dotáciu. Pritom ako SZČO mal pokles tržieb, 
musel zatvoriť prevádzku. „Dôchodok 50 – 60 eur 
mi musí podľa štátu na životné náklady stačiť,“ 
dodáva.
 
Podobne reaguje aj Andrej, ktorý je na polovičnom 
invalidnom dôchodku. Dostáva 161 eur mesačne, 
iný príjem nemá, pred krízou pracoval na dohodu. 
„Prečo nepošlú aj polovičným invalidom, ktorí pra-
covali na dohodu?“ pýta sa. Mária ešte pred pandé-
miou nastúpila do novej práce ako administratívny 
pracovník. Keďže bola v skúšobnej lehote, výpoveď 
dostala ako prvá. „Ako keby sme za to mohli, že 
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Poisťovne zvyšujú svoje postavenie 
na úroveň Garantovaného partnera 

v KalkulačkaOnline.sk

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

Označenie poistných produktov logom Garantovaný partner

Garanciu zobrazovania poistných produktov

Paušál predplatených programátorských hodín práce

Reklamný priestor v aplikácii KalkulačkaOnline.sk

Možnosť zasielať správy pre finančných agentov
priamo do aplikácie KalkulačkaOnline.sk

Zefektívnenie komunikácie medzi finančným agentom a poisťovňou

Štatistické údaje

Prednostné vybavovanie servisných požiadaviek

Garantovaný partner zahŕňa:

Garantovaným partnerom v súčasnosti sú:

Garantovaný partner
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AKO NA E-SHOP?  

POMÔŽE PREŽIŤ KRÍZU,
ALE RIEŠI AJ BUDÚCNOSŤ

PODNIKANIE	· Keď obchod na webe sa stane jedinou záchranou pre biznis

Najmä v druhej polovici marca 2020 
došlo k výraznému nárastu online 
predaja, ktorý spôsobila koronakríza 
a opatrenia v jednotlivých štátoch. 
Napríklad Taliansko malo v týždni 
od 16. do 22. marca 101-percentný 
nárast v online objednávkach. V po-
slednom marcovom týždni evido-
vali vo  Veľkej Británii, Taliansku 
a Nemecku viac ako 50-percentný 
nárast. Informácie zverejnil portál 
Statista.com.

Výrazne stúpol online predaj hygienic-
kých výrobkov (dezinfekcia, toaletný 
papier), dodávky jedál, čistiacich pro-
striedkov pre domácnosť, online pre-
daj potravín a nápojov, ale tiež domácej 
zábavy (videohry, knihy) a odevov. 

Prvé	štatistiky
Banky na Slovensku registrujú 
zvýšený záujem Slovákov o onli-
ne nákupy. „Ak porovnáme platby 
na internete v marci v tomto roku 
s rovnakým mesiacom vlani, eviduje-
me nárast objemu platieb až o vyše 
40 percent a nárast počtu platieb 
o takmer 25 percent,“ uviedla Marta 
Cesnaková, hovorkyňa SLSP.

Viaceré známe maloobchodné webové 
stránky evidujú v poslednom období 
zvýšený záujem zo strany zákazníkov. 
Podľa portálu Statista.com: „Globálny 
maloobchodný internetový obchod 
dosiahol v marci 2020 14,34 miliardy 
návštev.“ Pre porovnanie, v januári toh-
to roka to bolo 12,81 miliardy návštev. 

Online	predaj		
minimalizuje	osobný	styk
Firmy, ktoré predávajú produkty či 
poskytujú služby v osobnom kontak-
te so zákazníkmi, majú teraz problé-
my. Výrazné reštrikcie a zatvorené 
prevádzky spôsobili prepad tržieb 
mnohých podnikov aj na Slovensku. 
Aj keď vďaka uvoľneniu obmedzení 
už podnikatelia môžu mať otvorené 
prevádzky za prísnych hygienických 
opatrení, dopyt a návštevnosť zákaz-
níkov sú zatiaľ výrazne nižšie ako 
pred pandémiou koronavírusu.

Aj preto predaj cez internet, e-shop 
a využívanie kuriérskych služieb sú 
teraz pre podnikateľov výborným 
nástrojom, ako krízu prežiť.

Koronakríza výrazne zmenila spotrebiteľské správanie. 
Online predaj cez internet vzrástol v marci na Slovensku 
o 40 percent. E-shop sa stal pre mnohých podnikateľov 
nielen výborným nástrojom, ako krízu prežiť, ale často 
aj jediným. Ako si však založiť vlastný e-shop? Zveriť 
svoje požiadavky do rúk odborníkov, alebo to skúsiť 
sám? Koľko bude tvorba e-shopu trvať? Internetové 
obchody teraz ešte viac posilnili svoju pozíciu na trhu.

Autor:	Magdaléna	Švančarková	

Foto:	Shutterstock
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Marek Hronec, key account manager 
softvérovej spoločnosti Positive.

Tvorba	e-shopu	na	mieru
V prípade, že tvorbu e-shopu zveríte 
do rúk spoločnosti, ktorá sa webo-
vým riešeniam venuje, tak jedno-
duchý e-shop s pár položkami môže 
byť hotový do 10 až 14 dní. Závisí to 
však od predstáv a nárokov klienta.

Príprava e-shopu s mnohými funk-
cionalitami môže trvať aj mesiace. 
„Komplexný e-shop, ktorý má 100 a viac 
položiek a je prepojený na skladový sys-
tém, môže so všetkými pripomienkami 
zo strany klienta trvať aj niekoľko me-
siacov,“ tvrdí Šándor z agentúry Hype.

Ako	na	e-shop
E-shop musí byť prehľadný a je dôle-
žité, aby zaujal. Pokiaľ vyzerá nedô-
veryhodne, zákazník z neho pravde-
podobne rýchlo odíde. Možností, ako 
vytvoriť e-shop, je niekoľko. Môžete 
využiť voľne dostupné alebo platené 
šablóny na internete a e-shop si za-
ložiť sami, alebo môžete osloviť od-
borníkov, ktorým síce budete musieť 
zaplatiť, no ušetria vám čas a e-shop 
bude mať profesionálnu úroveň. 

„Šablóny na internete majú zmysel, 
ak ste malá firma alebo živnostník, 
ktorý potrebuje pri rozbehu svojho 
podnikania ušetriť čo najviac peňa-
zí,“ vysvetlil Peter Šándor, managing 
director agentúry Hype. Takéto rie-
šenie však nie je také jednoduché, 
ako sa na prvý pohľad zdá. Viacero 
prvkov nie je možné upraviť podľa 
predstáv. „Napríklad filter zobrazenia 
produktov bude v anglickom jazyku 
a bez zásahu programátora to len ťaž-
ko upravíte sami,“ upozornil Šándor. 

„Vyklikanie voľne dostupnej a bezplat-
nej e-shop šablóny vám síce môže vy-
riešiť základné nároky na internetový 
obchod, no ak chcete vytvoriť dielo 
na mieru, odporúčam využiť služby 
odborníkov,“ podobne zareagoval aj 
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Počet návštev globálneho maloobchodného internetového obchodu v mld.

Zdroj: Statista 2020

Január 2020 Február 2020 Marec 2020

13,5

13

14
13,97

12,81

14,34

Ako si založím  
vlastný e-shop

• Vybrať možnosť, vďaka ktorej 
si vytvoríte vlastný e-shop 
– e-shop systém (voľná ale-
bo platená šablóna), open 
source riešenia (náročné pre 
začiatočníka)

• Zvoliť vhodný názov e-shopu, 
domény (aj s ohľadom na mar-
ketingový potenciál) a vytvoriť 
si logo

• Navrhnúť štruktúru a dizajn 
e-shopu (ideálne prehľadné 
riešenie a prispôsobenie veľ-
kosti obrazovky pre tablety 
a telefóny – responzívny di-
zajn, ktorý by už moderné 
šablóny mali ponúkať)

• Vytvoriť obsah (opisy produk-
tov, fotografie) a naplánovať 
marketingovú podporu

• Myslieť na reklamu svojho 
e-shopu (optimalizácia pre vy-
hľadávače – SEO)

• Vybrať platobnú bránu
• Dohodnúť sa s kuriérskou 

s p o l o č n o s ť o u  ( p r í p a d n e 
s viacerými)
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Preprava	tovaru		
a platobná	brána
Pri online predaji cez e-shop treba 
automaticky rátať aj s prepravou 

Odborníci majú viacero skúseností, ale 
aj e-shop riešení, preto ušetria veľa 
času. Ten môžete venovať napríklad bi-
znis plánu. „Čas, ktorý by ste strávili pri 
tvorbe bezplatného riešenia, vás môže 
stáť napokon viac, ako keby ste zverili 
svoj nový e-shop do rúk odborníkov,“ 
upozornil Hronec z Positive. Ak sa roz-
hodnete zainvestovať a dať si spraviť 
e-shop na mieru, budete musieť odbor-
níkom odpovedať na viacero otázok.

tovaru. Na Slovensku je štandardom 
Slovenská pošta a kuriérske spoloč-
nosti. Možností je veľa, no optimálne 
je ponúknuť zákazníkovi iba určitý 
počet ponúk.

Dôvodom sú náklady na prepravu. 
V prípade, že ponúknete vo svojom 
e-shope viacero možností, výsledok 
bude taký, že síce zákazníci budú 
mať pestrý výber, ale kuriérske spo-
ločnosti budú prepravovať menší 
počet balíkov. Ich cenová ponuka za 
prepravu môže byť preto drahšia.

Úplne ideálna je teda kombinácia – 
Slovenská pošta plus jedna kuriérska 
spoločnosť. V ponuke býva aj osobný 
odber v kamennej predajni (ak exis-
tuje) alebo zásielkovňa.

Pre e-shop je dôležitý aj výber pla-
tobnej brány. Dôležitá je kompatibi-
lita, to znamená, aby brána dokázala 
komunikovať napríklad s účtovným 
systémom a dala sa integrovať do 
e-shopu. V prípade, že si dáte vytvo-
riť e-shop na mieru, tak programátor 
dokáže nasadiť akúkoľvek platobnú 
bránu, ak si však e-shop vytvárate 
sami, tak musíte vybrať takú platob-
nú bránu, ktorú napojíte pomerne 
ľahko prostredníctvom pluginu alebo 
nejakej aplikácie.

Dôležitý je aj výber meny a jazyka, 
pretože ak budete predávať svoj tovar 
aj do zahraničia, treba vybrať bránu, 
ktorá komunikuje aj s inými menami 
a je dostupná v iných jazykoch. Za 
platobnú bránu rátajte s mesačnými 
poplatkami. Takisto si musíte zistiť 
podmienky jej získania. Pri niekto-
rých platobných bránach od bánk je 
nutnosťou podnikateľský účet v da-
nej banke.

PODNIKANIE	· Keď obchod na webe sa stane jedinou záchranou pre biznis

Aké otázky musíte zodpove-
dať odborníkom pri tvorbe 

e-shopu na mieru?
• Aké základné funkcie má mať 

váš e-shop?
• Koľko produktov bude mať 

e-shop? Budú členené do rôz-
nych kategórií a podkategórií?

• Budú mať produkty v e-shope rôz-
ne farebné varianty a veľkosti?

• Budú v e-shope aj akciové pro-
dukty alebo výber TOP produk-
tov, prípadne možnosť využitia 
zľavového kupónu alebo dar-
čekového poukazu?

• Má mať váš e-shop rozšírené 
triedenie produktov na základe 
rôznych filtrov?

• Majú byť produkty v e-shope 
automaticky externe prepojené 
na účtovný program a skladové 
hospodárstvo?

• Bude mať váš nový e-shop aj 
platobnú bránu?

• Prebehne pr i  ob jednávke 
v e-shope automatický výpočet 
poštovného?

• Aké ďalšie neštandardné funkcio-
nality by mal mať váš nový e-shop?

• Ako si predstavujete, že bude vy-
zerať dizajnovo váš nový e-shop? 
Máte nejakú predstavu?

Pre nastavenie správnych
cieľov e-shopu je potrebné 

poznať odpovede tieto 
kľúčové otázky:

• Má e-shop pre firmu význam, 
alebo nemá?

• Čo mi má priniesť e-shop a čo 
chcem dosiahnuť za konkrétny 
čas?

• E-shop si spravím sám, alebo 
ho dám spraviť odborníkovi?

• Ako má e-shop vyzerať?
• Čo požadujem od odborníka na 

e-shop?
• Koľko som ochotný investovať 

a aká je návratnosť investície?
• Chcem e-shop narýchlo v čase 

koronakrízy, alebo ho spravím 
dôsledne?

Nastavte	si	ciele	e-shopu
Pri tvorbe e-shopu je základom nasta-
viť si správne ciele, ktoré sú najvhod-
nejším predpokladom, aby bol e-shop 
ziskový. To znamená: zadefinovať pro-
dukty, zvoliť správnu cieľovú skupinu, 
ale nastaviť aj správnu podporu e-sho-
pu, teda zvoliť predajné argumenty, 
nastaviť cenovú politiku, marketing 
a starostlivosť o zákazníkov.  

„Netreba zabúdať ani na sledovanie 
a najmä zapracovávanie najnovších 
trendov a schopnosť adaptovať sa na 
akúkoľvek neočakávanú situáciu. Ak 
sú tieto zásady nastavené správne, 
je to dobrý predpoklad pre úspešné 
fungovanie akéhokoľvek biznisu,“ do-
plnil Marek Hronec z Positive.

ROBÍME E-SHOPY 
A WEBOVÉ STRÁNKY 

NA MIERU

www.positive.sk
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ROBÍME E-SHOPY 
A WEBOVÉ STRÁNKY 
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ANKETA	· Digitalizácia pre spoločnosti znamená veľkú konkurenčnú výhodu

Autor:	Arian	Ali

ANKETA: 
AKO URÝCHLILA PANDÉMIA KORONAVÍRUSU
PROCES DIGITALIZÁCIE NA POISTNOM TRHU?

Digitalizácia v poistnom sekto-
re nie je novým fenoménom. 

Na trhu už niekoľko rokov exis-
tujú možnosti online porovnania 
produktov a uzatvárania zmlúv 
na diaľku. Zmena nastala v inten-
zite využívania týchto nástrojov 
kvôli potrebe čo najviac minima-
lizovať osobné stretnutia.

Tvorba a výroba predajných onli-
ne nástrojov sa uskutočnila z veľ-
kej časti už v minulosti. Aj keď si 

Koronakríza výrazne zrýchli-
la digitalizáciu naprieč celou 

ekonomikou nielen v poistnom 
sektore. V praxi to znamená, že 
dnes si na diaľku dokáže klient 
uzavrieť viac zmlúv ako pred krí-
zou. Neznamená to však, že sa 
zmluvy na osobnom stretnutí už 
nebudú dať uzatvárať, alebo že 
tento spôsob úplne zanikne.

Predpokladám vyššiu dostup-
n o s ť  f i n a n č n ý c h  s l u ž i e b  a j 

ich vývoj vyžiadal nejaké prvotné 
investície, ich aplikácia v praxi má 
potenciál zásadne znížiť adminis-
tratívne náklady.

Legislatívna ochrana klienta je 
tiež dostačujúca vďaka už pri-
jatým zákonom, ktoré upravujú 
distribúciu finančných služieb 
a  ich poskytovanie na diaľku. 
Tie poznajú mechanizmy na za-
bezpečenie riadneho a včasného 
informovania klienta.

z pohodlia domova. Pre poisťov-
ne je digitalizácia príležitosťou 
na zvýšenie dostupnosti ich pro-
duktov. Napriek tomu, že nesie 
so sebou vstupné náklady, pred-
stavuje okrem iného aj budúcu 
úsporu. Preto po vypuknutí pan-
démie takmer všetky spoločnos-
ti zvolili veľmi podobný postup 
a dofinalizovali svoje či zamýš-
ľané alebo už rozpracované digi-
talizačné projekty v mimoriadne 
krátkom čase.

Peter	Majer		
Hovorca  
Národnej banky Slovenska

Maroš	Ovčarik	
Generálny riaditeľ 
PARTNERS INVESTMENTS

Foto: NBS

Foto: Partners Investments
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My sa snažíme nahrádzať kla-
sické procesy digitálnymi 

už osem rokov. Od roku 2016 
sme nasadili do praxe biometric-
ký podpis. Týmto krokom sme 
vlastne u časti  klientov kom-
pletne eliminovali  papierovú 
dokumentáciu.

Naše skúsenosti jasne potvrdzu-
jú, že klienti prechod na elek-
tronickú dokumentáciu oceňujú. 
Výhody jednoznačne prevažujú. 
Okrem iného, pri každom jed-
nom produkte by sme bez digi-
talizácie museli klientovi dávať 
niekoľko desiatok strán papiera 

Poisťovne mali digitalizáciu pro-
cesu sprostredkovania v pláne 

už niekoľko rokov, no až pandémia 
ich prinútila v tomto smere okam-
žite zmeniť priority. Zrazu v prie-
behu niekoľkých týždňov dokonči-
li rozpracované projekty a urobili 
veľký krok vpred. Napriek nákla-
dom, ktoré do toho investovali, 
poisťovne túto možnosť vnímajú 
ako svoju konkurenčnú výhodu.

Digitalizácia v období pandémie 
uľahčila sprostredkovateľom 
uzatvoriť poistenie s klientom 

dokumentov. V posledných ro-
koch totiž počet aj  rozsah in-
formačných materiálov výrazne 
narástol.

Finančný sektor je v otázke di-
g italizácie dlhé roky pozadu. 
Digitalizácia je prirodzený pro-
ces, ktorý patrí do každého sek-
tora ekonomiky, a  každý, kto 
chce na trhu zotrvať, musí do di-
gitalizácie investovať. Poisťovne 
a banky nemohli a nemôžu zo-
stať bokom, ak si chcú udržať 
klientov. Pandémia koronavíru-
su preto finančnému trhu v tejto 
oblasti len pomohla.

na diaľku. Zjednodušenie sa týka 
najmä zrušenia nutnosti, aby 
klient podpísal zmluvu fyzicky. 
Nahrádza ju digitálny podpis 
alebo podpis zmluvy zaplatením 
prvého poistného.

Pre klienta to prináša benefit 
v podobe úspory času a odpad-
nutie nevyhnutnosti osobného 
stretnutia. Nemyslím si však, že 
vďaka tomu by si klienti sami 
dokázali nastaviť optimálne po-
istenie a sami si ho aj uzatvorili 
prostredníctvom webu poisťovne.

Marián	Búlik	
Finančný analytik  
OVB Allfinanz Slovensko

Slavomír	Molnár	
Analytik spoločnosti  
PROSIGHT Slovensko

Foto: Marián Búlik

Foto: Slavomír Molnár
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VÝHODU NA FINANČNOM TRHU 
MAJÚ TERAZ SPOLOČNOSTI,  
KTORÉ SA NA DIGITALIZÁCIU  

UŽ PRIPRAVOVALI

FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE		· Opäť sa raz potvrdilo, že šťastie praje pripraveným

do roku 2022 sa nám v súčasnej 
situácii vyplatila. Prakticky celá 
centrála pracovala z domu. V ne-
vyhnutnom rozsahu sa v centrále 
riešila len došlá a odoslaná pošta,“ 
uvádza riaditeľ marketingového 
oddelenia spoločnosti Fincentrum, 
Peter Világi.

Niektoré	otvorené,		
niektoré	nie
Pandémia koronavírusu všetkých 
nútila maximálne obmedziť osob-
ný kontakt  a  v yužívať  bezkon-
taktné spôsoby komunikácie v čo 
najväčšej miere. „Naša iniciatíva 
dosiahnuť plne digitálnu centrálu 

Aj keď uzatvorenie kancelárií bez 
klientov nebolo povinné z naria-
denia vlády, podobný postup zvo-
lili aj iné spoločnosti. „Z dôvodu 
zodpovedného prístupu k súčasnej 
situácii nebola centrála prístupná 
pre podriadených agentov. Nutný 
počet zamestnancov, najmä kvôli 

Rovnako ako veľkú väčšinu ekonomiky, 
tak aj finančné sprostredkovanie 

ochromila pandémia koronavírusu. 
U klientov neistá situácia vytvárala 
efekt odloženého dopytu. Navyše 

trend sociálneho dištancovania značne 
sťažuje tradičnú osobnú formu kontaktu 

s nimi. Ako sa situácii prispôsobili 
samostatní finanční agenti? Aké kroky 
prijali spolu s finančnými inštitúciami, 
aby si čo najviac uľahčili fungovanie?

Autor:	Arian	Ali
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hlavne pre nepripravenosť sloven-
ských bánk zatiaľ nedá riešiť online, 
sprostredkovatelia odovzdávajú vý-
hradne poštou,“ dodáva Peter Világi 
z Fincentra.

Poisťovne	prístupné,		
banky	nie
Všetky spoločnosti  aktívne ko-
munikujú aj so svojimi partnermi. 
Snažia sa zabezpečiť bezkontaktné 
a bezpodpisové spracovanie ich in-
terných dokumentov, ktoré súvisia 
so samotnými zmluvami klientov. 
„Áno, na týchto procesoch pracu-
jeme dlhodobo a aktuálna situácia 
nám pomohla posunúť myslenie 
na strane poisťovní a investičných 
spoločností, aby hľadali riešenia 
r ýchlejšie ako doteraz. My sme 
technicky aj bezpečnostne pripra-
vení na prepojenia s ktoroukoľvek 
finančnou inštitúciou,“ uvádza 
Peter Világi z Fincentra. Podobný 
postup zvolili aj v spoločnostiach 
OVB a FinGO.sk.

Finančné inštitúcie, napríklad ban-
ky a poisťovne, sú v tomto smere 
ústretové. Samy prichádzajú s ini-
ciatívou, ako spracovávať doku-
menty aj bez osobného stretnu-
tia. Alternatívnym riešením môže 
byť zaslanie naskenovanej zmluvy 
priamo do príslušnej spoločnosti. 
Fyzická kópia zmluvy nie je potreb-
ná a stačí ju poslať poštou, alebo 
v niektorých prípadoch až po skon-
čení súčasnej situácie.

Napríklad poisťovne AXA, Allianz, 
Generali,  NN či Uniqa už pri ja-
li príslušné opatrenia. V prípade 
bánk je celý proces značne pomalší 
a najmä v prípade hypoték tech-
nicky nepripravený. „Dnes sme 

a bezpodpisové riešenie,“ hovorí 
Marián Búlik z OVB.

V tomto prípade je tiež značná snaha 
o dosiahnutie bezkontaktných a bez-
podpisových riešení naprieč celým 
trhom. „Jediný interný dokument, 
ktorý je potrebný pre realizáciu 
produkcie, je záznam zo stretnutia 
s klientom. Naši sprostredkovatelia 
môžu tento záznam vyplniť onli-
ne a klienti ho vedia verifikovať na 
diaľku pomocou SMS kódu, preto 
stretnutie makléra s klientom môže 
prebehnúť aj bez osobného fyzické-
ho kontaktu,“ dopĺňa Zoltán Čikes 
z FinGO.sk.

Niektoré finančné produkty však 
o n l i n e  v y r i e š i ť  n e ve d i a ,  v   t a -
kých prípadoch si pomôžu poštou. 
„Hypotekárnu produkciu, ktorá sa 

pošte a nutnosti spracovať fyzic-
ké dokumenty, pracoval priamo 
z centrály. No 90 % ľudí pracova-
lo z domu,“ hovorí Zoltán Čikes, 
prevádzkový riaditeľ spoločnosti 
FinGO.sk.

Najväčšia sprostredkovateľská 
spoločnosť OVB svoju centrálu ne-
zatvorila. „Naša centrála aj v sú-
časnosti štandardne zabezpečuje 
podporu pre sieť sprostredkova-
teľov. Samotné odovzdávanie pro-
dukcie teraz prebieha predovšet-
kým poštou a online a až následne 
osobne. Školenia dočasne nie je 
možné vykonávať v centrále, orga-
nizujú sa výlučne online v podobe 
webinárov,“ tvrdí Marián Búlik, fi-
nančný analytik OVB.

„Pravidelne školíme a informuje-
me maklérov, ako môžu pracovať 
aj v týchto dňoch efektívne z po-
hodlia svojho domova, spájame ich 
s našimi partermi a produktovými 
odborníkmi FinGO.sk formou we-
binárov a videoprezentácií, a vy-
mýšľame nové spôsoby, ktoré im 
ešte viac uľahčia prácu,“ uvádza 
Zoltán Čikes. Samotné školenia a 
porady tak prebiehajú výhradne 
formou webinárov a online konfe-
rencií vo všetkých spoločnostiach.

Komunikácia	s klientmi	
online	a	poštou
Spoločnosti riešia značnú časť svojej 
agendy online. „Najväčšou zmenou 
je, že sme za posledný mesiac zavied-
li uzatváranie viacerých zmlúv a všet-
kých zákonom požadovaných doku-
mentov cez autorizačný kód. Ten 
príde klientovi e-mailom alebo SMS 
a sprostredkovateľ ho vloží do do-
kumentu online. Ide o bezpapierové 

Opäť sa raz potvrdilo, že šťastie praje pripraveným ·	FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE

Marián	Búlik	
Finančný analytik 
OVB Allfinanz Slovensko

Fo
to

: M
ar

iá
n 

B
úl

ik



Máj/Jún 202042

piliere až po hypotéky, poskytuje 
teraz spoločnostiam obrovskú vý-
hodu. Vedia tak pružnejšie reagovať 
na momentálny stav, pretože zatiaľ 
čo jeden produkt sa dá poskytovať 
aj online a je oň stále záujem, o ďal-
šom to platiť nemusí.

„Táto kríza jednoznačne ukazuje 
dôležitosť širokého portfólia slu-
žieb a komplexnej práce s klien-
tom. Spoločnosti, ktorých biznis 
model bol postavený výlučne na 
predaji hypoték, dnes majú obrov-
ské ťažkosti. Naopak, spoločnosti 
ako OVB, ktoré si zakladajú na all-
finanz prístupe s finančným pláno-
vaním a širokou ponukou produk-
tov, fungujú bezproblémovo ďalej,“ 
dopĺňa Búlik.

Komplexnosť portfólia ako jed-
noznačnú výhodu vnímajú aj vo 
FinGO.sk .  „Vyr ieš i ť  technickú 
stránku realizácie produkcie nie je 
problém, ale ak nefunguje realitný 
trh, nepredávajú sa nehnuteľnosti, 
nerealizujú sa ani nové hypotéky, 
poistenia nehnuteľností a podobne. 
Na druhej strane však vidíme ob-
rovský priestor v iných oblastiach. 
Ľudia majú teraz vyššiu potrebu 
optimalizovať svoje úvery, prehod-
notiť aktuálne zmluvy životného 
aj neživotného poistenia. Okrem 
toho momentálna situácia otvára 
možnosti v oblasti investovania pre 
klientov,“ uzatvára Zoltán Čikes.

Napriek tomu je medzi všetkými 
spoločnosťami badať aj istý opti-
mizmus. „V tomto smere sa, samo-
zrejme, situácia sťažila. Na strane 
druhej nás to technologicky posunu-
lo míľovými krokmi dopredu. Veľa 
bude závisieť od toho, ako rýchlo sa 

pripravení napríklad aj na elektro-
nické spracovanie hypotekárnych 
úverov. Bohužiaľ, banky zatiaľ nie sú,“ 
dodáva Peter Világi z Fincentra.

Finančný	trh	napreduje	
technologicky
Finančný trh trpí najmä sociálnym 
dištancovaním sa a utlmením osob-
ného kontaktu. Pokles aktivít preto, 
pochopiteľne, vyvolal pokles v obje-
me produkcie. „Keďže patríme do 
segmentu služieb, súčasná situá-
cia zmenila podmienky na prácu 
pomerne razantne. Za bežných 
okolností generuje osobný kontakt 
štandardne v našej spoločnosti po-
merne významnú časť produkcie,“ 
uvádza Marián Búlik z OVB.

Pestrosť poskytovaných produk-
tov, od poistenia, cez dôchodkové 

situácia upokojí a život sa vráti do 
starých koľají,“ hovorí Peter Világi 
z Fincentra. Momentálny stav tak 
vytvára výrazný tlak na digitalizáciu 
procesov vo finančnom sektore.

Vo výhode sa ukazujú byť tie spo-
ločnosti, ktoré sa na digitalizáciu 
dlhodobo pripravovali aj predtým. 
Ak aj nemajú ešte kompletné onli-
ne riešenia, náskok, ktorý si v tejto 
oblasti vybudovali, im momentálnu 
situáciu aspoň o niečo uľahčil. Z dl-
hodobého hľadiska sa však osobný 
kontakt v práci s klientom nedá na-
hradiť tým virtuálnym. Pandémia 
koronavírusu tak okrem pozitívne-
ho stimulu na modernizáciu pred-
stavuje aj problém, ktorý čím rých-
lejšie pominie, tým lepšie. 

Zoltán	Čikes	
Prevádzkový riaditeľ 
FINGO.sk

Peter	Világi	
Riaditeľ marketingového oddelenia 
Fincentrum

FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE		· Opäť sa raz potvrdilo, že šťastie praje pripraveným
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FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE		· Opäť sa raz potvrdilo, že šťastie praje pripraveným

Porovnávajte ponuky rizikového životného poistenia
na základe analýzy potrieb klienta

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

Analytický nástroj pre agentov

Porovnanie ponuky rizikového životného poistenia od 11 poisťovní

Možnosť zadania vlastných alebo odporúčaných poistných súm

Vytvorenie kalkulácie poistného

Porovnanie produktov podľa ceny a rozsahu krytia

Prehľad výhod a nevýhod produktu

Vytvorenie PDF ponuky s predajnými argumentmi
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SÚHLAS SO ZÁZNAMOM
O SPROSTREDKOVANÍ  

FINANČNEJ SLUŽBY  
CEZ SMS ALEBO E-MAIL

FINTECH	· Podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom nie je nevyhnutnosť 

Autor:	Natália	Hučková	

Foto:	Shutterstock

Finančné sprostredkovanie je spojené nielen 
s poskytnutím finančnej služby a uzavretím 

zmluvy s klientom, ale kľúčovým dokumentom je 
aj záznam o sprostredkovaní finančnej služby. Ten 
opisuje celý priebeh finančného sprostredkovania 
a klient musí podpisom prehlásiť jeho správnosť. 
V novom usmernení z mája 2020 NBS ozrejmila, 

že klient môže vyjadriť súhlas so záznamom 
o sprostredkovaní finančnej služby aj elektronicky.

elektronického záznamu o vykonaní finančného 
sprostredkovania. Požiadavkou NBS ostáva, že 
elektronický súhlas musí zachytiť obsah právne-
ho úkonu a jednoznačne určiť osoby, ktoré práv-
ny úkon urobili. Podpisovanie záznamu tzv. za-
ručeným elektronickým podpisom preto nie je 
nevyhnutné, keďže by to v praxi vyvolalo mnohé 
komplikácie.

Súhlas	na	diaľku
Pri poskytovaní finančného sprostredkovania na 
diaľku je podstatné zabezpečiť akceptáciu zázna-
mu od finančného agenta aj klienta dôveryhodný-
mi prostriedkami diaľkovej komunikácie. NBS za 
dostatočné preukázanie odsúhlasenia záznamu, 
a teda oboznámenia sa s obsahom informácií klien-
tom, považuje napríklad odoslanie textovej SMS 

Ak finančný agent komunikuje s klientom osob-
ne, akceptácia záznamu je veľmi jednoduchá. 

Stačí, ak finančný agent a klient pripoja k listin-
nej podobe záznamu svoje podpisy, čím prehlásia 
správnosť a pravdivosť jeho obsahu.

No záznam o vykonaní finančného sprostredkova-
nia musí vedieť finančný agent dostatočne preuká-
zať aj v prípade sprostredkovania na diaľku. A to 
ešte zdôrazňuje zmysel záznamu, ktorý obsahuje 
jednotlivé kroky finančného sprostredkovania, 
pretože tie by sa v priebehu diaľkovej komunikácie 
mohli neskôr ťažko dokazovať.

NBS	spresnila	elektronickú	podobu	súhlasu
Národná banka Slovenska preto v máji tohto roku 
vydala usmernenie, v ktorom spresnila požiadavky 
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správy, výslovnej odpovede na e-mail, resp. kliknu-
tie na hypertextový odkaz alebo obdobnú formu.

Záznam v elektronickej podobe, ktorý neumožňuje 
dodatočné úpravy, zašle finančný sprostredkovateľ 
klientovi, vyjadrenie súhlasu je však potrebné od 
oboch. Zároveň musí finančný agent zabezpečiť 
dôslednú archiváciu akceptovaného elektronické-
ho záznamu.

Pre vylúčenie prípadných pochybností o osobe, 
ktorá záznam akceptovala, je možné použiť dvoj-
faktorovú akceptáciu. V takomto prípade je možné 
uvažovať o kombinácii e-mailového odkazu a SMS 
kódu alebo iného jednoznačného identifikátora.

Obojstranná	ochrana
Aj keď zákon o finančnom sprostredkovaní a fi-
nančnom poradenstve výslovne nevyžaduje 
záznam podpisovať, je nevyhnutné, aby finančný 
agent aj klient jednoznačne prejavili svoj súhlas 
s jeho obsahom.

Súhlas zo strany klienta je nevyhnutný preto, aby 
finančný agent bol schopný kedykoľvek dozorné-
mu orgánu preukázať splnenie svojich zákonných 
povinností vo vzťahu ku klientovi, a zároveň, 
aby bol schopný ozrejmiť aj priebeh finančného 
sprostredkovania. 

Podstatné je aj potvrdenie záznamu zo strany finanč-
ného agenta, ktorý sprostredkoval finančnú službu. 
Význam tohto potvrdenia spočíva v prípadných ne-
skorších nárokoch klienta, ktoré by si mohol vo vzťa-
hu k finančnému agentovi uplatňovať. Napríklad ak 
by klient nadobudol pocit, že rozsah finančnej služby 
bol dojednaný v širšom rozsahu.

Čo	je	záznam	o sprostredkovaní	
finančnej	služby

Záznam o vykonaní finančného sprostred-
kovania je finančný agent povinný vyhoto-
viť vždy, keď poskytne klientovi finančnú 
službu. Prostredníctvom tohto záznamu 
finančný agent preukazuje splnenie svojich 
informačných povinností, ako napríklad 
o spracúvaní osobných údajov klienta, či 
o nákladoch na finančné sprostredkova-
nie. Obsahom záznamu je aj informácia 
o preverení požiadaviek a potrieb klien-
ta, jeho znalostí a skúseností. Podstatnou 
súčasťou je aj posudzovanie vhodnosti fi-
nančnej služby vo vzťahu ku konkrétnemu 
klientovi.

Podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom nie je nevyhnutnosť ·	FINTECH
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OVERENIE TOTOŽNOSTI  
PRI FINANČNOM 

SPROSTREDKOVANÍ NA DIAĽKU

FINTECH	· Aké možnosti majú finanční sprostredkovatelia pri overovaní totožnosti na diaľku

použitím technických prostriedkov. 
A to vtedy, ak finančný agent vyhod-
notí, že overenie technickým pro-
striedkom je na takej dôveryhodnej 
úrovni ako osobné overenie klienta, 
ktorý je fyzicky prítomný. 

Overenie	cez	videohovor
Overiť identifikáciu klienta je možné 
napríklad využitím audiovizuálnych 
prostriedkov. V takomto prípade 
klient zašle finančnému sprostredko-
vateľovi scan alebo fotografiu svojho 
dokladu totožnosti. Údaje z dokladu 
totožnosti sa následne overia audio-
vizuálne cez videohovor, porovna-
ním podobizne klienta s fotkou na 

Pri sprostredkovaní finančnej služ-
by za osobnej prítomnosti klienta 

je overenie totožnosti klienta jedno-
duché. Stačí porovnať podobu klienta 
s fotkou v doklade totožnosti. V prí-
pade právnickej osoby pomôžu aj 
úradné registre. Existujú aj špecifické 
prípady, keď je potrebné overovať spl-
nomocnenca či zákonného zástupcu, 
postup však zostáva rovnaký.

V prípade sprostredkovania finanč-
ných služieb na diaľku, resp. v online 
prostredí, sa požiadavka na overo-
vanie totožnosti klienta komplikuje. 
Novela zákona o AML však umož-
ňuje overenie totožnosti klienta aj 

doklade totožnosti. Uskutočnenie 
audiovizuálneho overenia totožnosti 
je vhodné zároveň uchovať v zložke 
klienta.

Kópie dokladov totožnosti musí 
klient vyhotoviť tak, aby potreb-
né údaje boli čitateľné a aby sa dali 
uchovať. Zároveň vyobrazenie iden-
tifikovanej osoby musí byť zazna-
menané v dostatočnej kvalite, ktorá 
umožní overenie zhody podoby.

Overenie	cez	klientsky	účet
Ďalšou možnosťou pre overenie 
klienta je vytvorenie klientskej 
zóny. Tú však musí vytvoriť finančný 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj využívanie 
online technológií na finančnom trhu. Rýchly nárast 
finančného sprostredkovania na diaľku znamená, že 
finanční sprostredkovatelia musia hľadať cesty, ako 
overiť totožnosť klienta. Pretože ak by nedokázali 

overiť totožnosť klienta, nemohli by s ním uzatvoriť 
ani zmluvu. Pozreli sme sa na to, aké možnosti 
majú pri overovaní totožnosti klienta na diaľku.

Autor:	Natália	Hučková	

Foto:	Shutterstock
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dvojfaktorová autentifikácia alebo 
zadanie jedinečného identifikátora.

Vytvorenie klientskeho účtu môže 
dosahovať ešte vyššiu úroveň. Za ur-
čených pravidiel a bezpečnostných 
opatrení môže byť overenie totož-
nosti klienta sprostredkované inou 
spoločnosťou, napríklad externým 
dodávateľom služby overenia identity. 
V takomto prípade je potrebné preve-
riť, či overenie totožnosti je dostatoč-
né a spĺňa požiadavky zákona o AML.

Overenie	biometriou
Vyšším spôsobom overovania totožnos-
ti klienta je využívanie biometrických 
údajov. Ide o fyzické znaky osoby, ktoré 
umožňujú jej jedinečnú identifikáciu – 
črty tváre, odtlačok prsta, oko či hlas. 
Najnovšie využívaným identifikáto-
rom je hlasová biometria, ktorá umož-
ňuje overenie hlasu volajúcich klientov, 
ktorých vzorka hlasu bola už predtým 
zaznamenaná do systému. Biometrické 
overovanie totožnosti je však s ohľa-
dom na svoju technickú náročnosť vyu-
žívané skôr bankami a poisťovňami.

Pozor	na	bezpečnosť
Pri sprostredkovaní finančných slu-
žieb na diaľku by mal finančný agent 
vynaložiť čo najvyššie možné úsilie, 
aby zamedzil zneužívaniu identity 
alebo iným protiprávnym činnostiam. 
Overenie totožnosti klienta na diaľku 
by malo byť vhodne zabezpečené, aby 
nedochádzalo k vytváraniu fiktívnych 
identít, spracúvaniu nepravdivých 
údajov, krádeži identít či odchyteniu 
alebo prezradeniu autentifikačných 
informácií.

sprostredkovateľ počas osobnej prí-
tomnosti klienta, keď môže overiť 
jeho totožnosť fyzicky. Pri ďalšom 
poskytovaní finančných služieb už 
bude mať klient vlastný identifikátor, 
vďaka ktorému sa prihlási do svojho 
klientskeho účtu, a jeho totožnosť sa 
tak považuje za overenú.

Nesmieme však opomenúť bezpeč-
nostné opatrenia, ktoré zamedzia 
prístupu cudzích osôb do klientske-
ho účtu. Tomu zabráni napríklad 

najmä pri sprostredkovaní finančných služieb na 
diaľku. Uplatňovanie zásady „poznaj svojho klienta“ 
je nevyhnutné najmä preto, že využívanie online 
technológií v posledných mesiacoch rapídne stúplo.
 
Pri splnení zákonnej požiadavky, ktorá sa týka ove-
renia totožnosti klienta, je potrebné zohľadniť spô-
sob, akým sa finančné sprostredkovanie vykonáva, 
ako aj sektor, v ktorom dochádza k finančnému 
sprostredkovaniu. 

Overenie totožnosti klienta musí finančný agent robiť  
pri sprostredkovaní finančných služieb vo všetkých sek-
toroch s výnimkou neživotného poistenia. Požiadavka 
na overenie totiž vyplýva zo zákona o ochrane pred le-
galizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu (zákon o AML). 

Zákon o AML požaduje overenie identifikácie klien-
ta, a to pri fyzickej aj právnickej osobe. V praxi 
vyvoláva takáto zákonná požiadavka komplikácie 

Overenie	totožnosti	klienta	je	zákonná	požiadavka
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inštitúciami,“ predstavuje nové rie-
šenie na finančnom trhu CEO spo-
ločnosti Positive Filip Schochmann.

Positive Access Point môže byť súčas-
ťou maklérskeho informačného sys-
tému ICM2, ako aj iných maklérskych 
systémov. V prípade, že finančný agent 
nevyužíva žiaden maklérsky systém,  
môže si svoj používateľský účet vytvo-
riť priamo v Positive Access Point.

Výhodou Positive Access Point je aj 
automatické vytvorenie prístupov 
do partnerských systémov pre nové-
ho používateľa. „Ak teda v maklér-
skom systéme pribudne nový agent 
s novým prístupom, Positive Access 
Point automaticky túto informáciu 

Cieľom Positive Access Point je 
prepojiť finančných agentov s fi-

nančnými inštitúciami a zjednodušiť 
pristupovanie do ich systémov pro-
stredníctvom jedného prístupové-
ho miesta. Zároveň však myslí aj na 
bezpečnosť, pretože prihlasovacie 
údaje do partnerských systémov sa 
ukladajú pomocou najmodernejších 
šifrovacích algoritmov s dvojitým 
zabezpečením.

„Positive Access Point slúži na zjed-
notenie prístupov do systémov 
poisťovní, bánk, ďalších finanč-
ných inštitúcií, ale aj iných infor-
mačných systémov. V súčasnosti 
umožňuje Positive Access Point pre-
pojenie s viac ako 15 finančnými 

prenáša do partnerských systémov,“ 
dodáva Filip Schochmann. 

„Na strane maklérov aj poisťovní 
odpadá starosť s technickou komu-
nikáciou, ktorú na oboch stranách 
manažuje náš Positive tím. Riešenie 
Positive Access Point tak šetrí čas 
a kapacitu IT špecialistov a manažé-
rov na strane agentov, ale aj na strane 
partnerských systémov,“ dodáva na 
záver Filip Schochmann.

Ďalšia funkcionalita obsiahnutá 
v Positive Access Point je „Kukátko“. 
To umožňuje finančnému agentovi 
prístup k dátam o konkrétnej zmlu-
ve poskytnutej priamo zo systému 
finančnej inštitúcie.

FINANČNÍ AGENTI ODTERAZ  
MÔŽU VSTUPOVAŤ  

DO SYSTÉMOV POISŤOVNÍ
Z JEDNÉHO MIESTA

FINTECH	· Positive prepája finančných agentov so systémami finančných inštitúcií

Autor:	Positive

Softvérová spoločnosť Positive, ktorá poskytuje 
služby pre finančný trh, sa rozhodla zjednodušiť 
a zefektívniť prácu finančných agentov. Jej nový 
produkt Positive Access Point prepája finančných 

agentov so systémami finančných inštitúcií 
prostredníctvom Single – Sign – On (SSO). Positive 
Access Point zabezpečuje automatickú autentifikáciu 

do systémov zazmluvnených finančných inštitúcií.

www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 200
positive so�vare s.r.o.

*
Positive Access Point

Jeden prístupový bod umožní maklérom
vstúpiť do systémov poisťovní

PoisťovneMakléri

*
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CENY POISTNÉHO 
PRE PANDÉMIU MÔŽU,

ALE NEMUSIA STÚPAŤ

FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE		· Na ceny poistného vplýva nielen zvýšený dopyt a technologický posun

„Poisťovne digitalizáciu vnímajú ako 
svoju konkurenčnú výhodu, takže 
v žiadnom prípade ju do výslednej ceny 
pre klienta nepremietnu. Ani jedna 
z významných poisťovní nepotvrdila 
zámer zvyšovania poistného. Navyše 
sa pandémia poisťovní na Slovensku 
veľmi nedotkla, keďže smrtnosť bola 
veľmi nízka,“ tvrdí analytik Prosight 
Slovensko, Slavomír Molnár.

Vývoj na trhu nie je vôbec jednoznač-
ný. Aj názory odborníkov z trhu sa 
líšia. Druhým faktorom, ktorý môže 
ovplyvniť cenu poistenia, je zvýšený 
dopyt od klientov. „Očakávame na-
výšenie poistného na pripoisteniach 
životného poistenia, pretože klienti 
oň prejavujú väčší záujem. V prípade 

Mierne	navýšenie		
pri	nových	zmluvách		
životného	poistenia
Aj keď je ešte priskoro robiť závery, 
pandémia vyvolala viacero efektov, 
ktoré by sa mohli premietnuť do fi-
nálnej ceny poistenia pre klienta. 
Prvým je náhla digitalizácia, na ktorú 
museli spoločnosti vyčleniť jednora-
zové mimoriadne náklady v pomerne 
krátkom čase. „Digitalizácia nemusí 
automaticky znamenať len zvýše-
né náklady na vývoj, ale aj zníženie 
budúcich nákladov na prevádzku. 
Pokiaľ sa však inštitúcia rozhodne 
náklady preniesť na klienta, možnos-
ti na to rozhodne má,“ uvádza gene-
rálny riaditeľ Partners Investments, 
Maroš Ovčarik.

digitalizácie náklady nesie podnika-
teľský subjekt a prirodzene ich pre-
mietne do ceny pre konečného spot-
rebiteľa. Na trh pôsobia však aj iné 
vplyvy, preto zvýšenie bude len mier-
ne,“ hovorí krajský riaditeľ spoločnos-
ti Servisné Centrum Marek Sekeráš.

Je preto otázne, či ceny poistných 
produktov porastú. Na trh pôsobia 
aj iné vplyvy ako len zvýšený dopyt 
a technologický posun. Ak však k ná-
rastu dôjde, pôjde len o veľmi mierne 
navýšenie. To sa prejaví najmä na no-
vých zmluvách životného poistenia.

„Najpravdepodobnejšie je to pri no-
vých zmluvách, pričom sa to môže 
týkať aj viacerých druhov poistenia. 

Autor:	Arian	Ali	

Foto:	Shutterstock

Ako poisťovne zareagujú na náhle zvýšenie 
rizík, ktoré priniesla pandémia koronavírusu?  

Pôjdu ceny poistného nahor? Ak áno, pri 
akých poisteniach je to najpravdepodobnejšie? 

Svoj názor vyjadrili štyria odborníci 
z finančného trhu, ktorí povedali aj to, čo 

pozitívne priniesla pandémia na poistný trh.
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čomu z toho môžu profitovať obe 
strany – klienti aj poisťovne,“ tvrdí 
Slavomír Molnár z Prosight.

Zároveň vzrástol dopyt klientov po 
relevantných informáciách. Pred 
akoukoľvek zmenou je dobré sa po-
radiť. „Ľudia v časoch ekonomickej 
krízy znižujú výdavky. Žiaľ, medzi 
prvými prichádzajú na rad poistenia. 
V tomto prípade radím klientom po-
stupovať veľmi opatrne a poradiť sa 
so svojím sprostredkovateľom, pre-
tože zrušenie niektorých zmlúv by 
ich mohlo vyjsť veľmi draho. Za tých-
to okolností treba viac investovať 
do osvety a práce s klientom, nie je 
to dôvod na zdražovanie poistného,“ 
hovorí Marián Búlik z OVB.

Pandémia koronavírusu vyzdvihla do 
popredia fakt, že finančná gramotnosť 
je na Slovensku veľmi nízka. Štát dlho-
dobo investuje do tejto oblasti veľmi 
málo. Vykonávané aktivity sú nedosta-
točné a v malom rozsahu. Výsledkom 
je nízka finančná vzdelanosť, ktorá 
klientom spôsobuje napokon finančné 
škody, ktorým by vedeli predísť. 

je vyhnúť sa preplateniu škôd. „Pri 
adekvátnych cenách PZP by možno 
nemuselo k takémuto naťahovaniu 
prichádzať,“ dodal Búlik. 

Ľudia	sa	zaujímajú	
o financie	viac
Digitalizácia zároveň priniesla pre 
klientov väčšie pohodlie. Majú te-
raz možnosť uzavrieť viacero typov 
zmlúv aj na diaľku bez toho, aby mu-
seli niekam chodiť. Zvýšila sa tak do-
stupnosť poistných produktov, nao-
pak, znížila sa administratívna záťaž, 
a celý proces uzatvorenia zmluvy sa 
zjednodušil. 

Ľudia sa navyše začali viac zaujímať 
o produkty na finančnom trhu, či 
už ide o poistenia, investície, alebo 
úvery. „Okrem digitalizácie vnímam 
aj sekundárne pozitívne vplyvy pan-
démie. Zvýšil sa záujem ľudí o pois-
tenie, čo je pozitívne, keďže Slováci 
si chránia viac svoj majetok ako 
zdravie a život. Myslím si, že táto 
pandémia vytvorila taký precedens, 
že každý bude do budúcna oveľa viac 
predvídať svoju zraniteľnosť, vďaka 

Pri poistných zmluvách, ktoré sa 
prehodnocujú každý rok, je to tiež 
pravdepodobné. Pri ostatných me-
nej, pretože poisťovne by mali vždy 
aj zdôvodniť navýšenie poistného,“ 
vysvetľuje Maroš Ovčarik z Partners 
Investments.

Dlhodobo	rastie	len	PZP
Čo cenovo rastie už dlhšie, je povin-
né zmluvné poistenie. „Nie je tam 
však žiadny súvis s koronakrízou. 
NBS už dlhé roky upozorňuje, že 
poistné pri PZP je príliš nízke, keď 
prijaté poistné nepokrýva ani len 
náklady. Poisťovne postupne ceny 
zvyšujú, čo je prirodzený proces. 
Nárast však nie je dramatický, aj keď 
priepasť medzi veľmi lacným poist-
ným na Slovensku a v okolitých kra-
jinách je výrazná,“ hovorí finančný 
analytik OVB Allfinanz Slovensko 
Marián Búlik.

Príliš nízke ceny poistného spôsobu-
jú, že plnenie poistných udalostí mu-
sia často dotovať samotné poisťovne. 
Na strane poisťovní tak môže dochá-
dzať k špekuláciám, ktorých cieľom 



Máj/Jún 202052

AJ KEĎ FINANČNÍ AGENTI 
CÍTIA POKLES TRŽIEB, 

ĽUDIA SA O FINANCIE  
ZAUJÍMAJÚ VIAC

FINANČNÉ	SPROSTREDKOVANIE	· Klienti pociťujú neistotu, ale majú záujem optimalizovať svoje financie

stretnutí, spôsobili v ich obchode 
útlm. Finanční agenti sú tak nútení 
vykonávať viac aktivít na to, aby do-
siahli ten istý výsledok ako predtým. 
Navyše jeho dosiahnutie spravidla 
trvá dlhší čas ako predtým.

„Škrt cez rozpočet nám spravili naj-
mä banky, pretože sa automaticky 
spomalil schvaľovací proces úverov. 
Kým sa nastavili všetky potrebné 

Pokles	najmä		
pri	nových	klientoch
Finanční agenti patria k skupine 
podnikateľov, ktorí môžu vykoná-
vať svoju činnosť aj počas pandémie 
koronavírusu takmer bez obmedze-
ní. Osobný kontakt je však neodde-
liteľnou súčasťou ich každodennej 
práce. Neistota a najmä spomalenie 
procesov, ktoré sú následkom vý-
razného zníženia počtu osobných 

parametre,  tak obchod to dosť 
ovplyvnilo,“ hovorí Juliana Veselá, 
okresná r iaditeľka spoločnosti 
F-one. „Napriek tomu bol obchod 
rozbehnutý už z predchádzajúcich 
mesiacov, a tak útlm nebol až taký 
výrazný,“ dodáva.

Mierny pokles obratu a dopytu za-
znamenali aj v iných firmách. „Je 
síce pravda, že obrat nám poklesol 

Autor:	Arian	Ali	

Foto:	Shutterstock

Finančné sprostredkovanie pre svoje 
fungovanie nevyhnutne potrebuje 

spoločenský kontakt. Hoci finanční agenti 
nemuseli prerušiť svoju činnosť, pandémia 

koronavírusu im zrušila väčšinu obchodných 
stretnutí s klientmi. Pokles tržieb cítia zatiaľ 

iba mierny, no to predovšetkým vďaka 
zvýšenej aktivite v online komunikácii. Ľudia 

sa vraj teraz o financie zaujímajú viac.
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Klienti síce majú viac času na rie-
šenie svojich potrieb, ale mnohí 
prišli o príjem. Tým sa ich situácia 
významne skomplikovala a potre-
bujú odbornú pomoc aj z finanč-
ného sektora,“ vysvetľuje František 
Ďurkáč.

Z dôvodu zvýšenej neistoty, ktorú 
klienti momentálne pociťujú, ba-
dať ich väčší záujem optimalizovať 
svoje financie. Snažia sa tak nájsť 
zdroje na vykrytie prípadných vý-
padkov v rodinných rozpočtoch. 
Viaceré spoločnosti preto zvolili 

uvádza Marek Sekeráš, okresný ria-
diteľ spoločnosti Servisné Centrum.

Príležitosť	pre	klientov,		
ale	aj	pre	agentov
Napriek komplikáciám, ktoré pan-
démia koronavírusu so sebou pri-
náša, predstavuje aj istú príležitosť. 
„Zaznamenali sme zvýšený záujem 
klientov o aktuálne informácie 
z finančného trhu. Súčasná situ-
ácia zatiaľ naznačuje, že činnosť 
profesionálneho sprostredkovateľa 
finančných služieb je vyhľadávaná 
a pre mnoho ľudí veľmi dôležitá. 

len nepatrne, ale stojí nás to ne-
malé úsil ie.  Významne sme na-
v ýši l i  svoje  pracovné aktivity,“ 
tvrdí František Ďurkáč, oblastný 
riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC 
Pro finance.

Najvýraznejší pokles na trhu fi-
nančného sprostredkovania evi-
dovali finanční agenti pri nových 
k l ientoch,  tesne  po oznámení 
pr vých karanténnych opatrení. 
„V  úvodnom období bolo badať 
pokles v množstve nových klien-
tov, ale obrat neklesol ani o 20 %,“ 
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výmenu skúseností a názorov na 
dennej báze. Začali sme využívať aj 
komunikačné online nástroje, či už 
na porady, školenia, ale aj na komu-
nikáciu s klientmi. Významným spô-
sobom sme vo firme podporili onli-
ne vzdelávanie a zavedenie nových 
technológií. Sme pomerne mladý 
tím, takže modernizáciu a digita-
lizáciu nášho podnikania sme iba 
uvítali,“ opisuje František Ďurkáč zo 
spoločnosti SOPHISTIC Pro finance.
„My sme prešli v podstate výhrad-
ne na online komunikáciu. Máme 
spôsoby na uzatváranie zmlúv, na 
komunikáciu s klientom používame 
rôzne online komunikačné platfor-
my a navzájom tiež komunikujeme 

proaktívny prístup, keďže čas je 
v krízových situáciách dôležitý. 
„Teraz komunikujeme s klientmi 
cez telefón a e-mail, v rámci servi-
su kontaktujeme každého klienta, 
o ktorého sa staráme, a informu-
jeme ho o zmenách na finančnom 
trhu,“ hovorí Marek Sekeráš.

Jednou z veľmi aktuálnych tém 
dneška sú investície. Klienti majú 
teraz možnosť vstúpiť do akého-
koľvek investičného nástroja v čase, 
keď sú kapitálové trhy podhodno-
tené. Čím viac teraz nakúpia, o to 
viac môžu v budúcnosti zarobiť.

Koronakríza tak nie je len prekáž-
kou, ale prináša nové príležitosti 
ako pre klientov, tak aj pre finanč-
ných agentov. „Prepad na kapitá-
lovom trhu, ktorý sa objavil v dô-
sledku súčasnej situácie, výrazne 
zatraktívnil všetky investičné pro-
dukty. Zdroje klientov, s ktorými 
sme dlhodobo pracovali na tvorbe 
finančných rezerv, teraz presúva-
me do podhodnotených investícií,“ 
uvádza Juliana Veselá.

Komunikácia	výlučne	online
Osobný kontakt neoddeliteľne 
patrí k finančnému sprostredko-
vaniu. No situácia, ktorú spôsobila 
pandémia koronavírusu, vyvoláva 
potrebu digitalizácie vzájomnej ko-
munikácie. Všetci na to viac-menej 
pripravení sú, otázne však ostáva, 
či aj samotní klienti. Podriadení fi-
nanční agenti by s prispôsobením 
nemali mať problém.

Logickou odpoveďou tak je presunu-
tie čo najväčšieho množstva proce-
sov do online sveta. „Zintenzívnili 
sme komunikáciu v tíme a podporili 

tak jednoducho teraz už online na-
stavení sú, pretože nie je na výber 
a dokážeme tak vyriešiť všetku ko-
munikáciu,“ hovorí Juliana Veselá.

„Tento stav nie je príjemný pre ni-
koho, myslím si, že by sme mali byť 
zodpovední a vydržať toto obdobie, 
a hlavne nepanikáriť. Naše podni-
kanie dokážeme prevádzkovať aj 
v takejto situácii, ak by trvala hoci 
aj dlhodobo, aj keď by sme muse-
li, samozrejme, zaviesť hĺbkovejšie 
zmeny ako tie, ktoré sme zaviedli 
doteraz,“ tvrdí Marek Sekeráš.

Žiadne z opatrení vlády na zmier-
nenie súčasnej situácie priamo 
podriadeným finančným agentom 
nepomáha (aj keď ako podnikatelia 
majú niektorí po splnení podmienok 
nárok na pomoc), ale ani nezabraňu-
je pracovať. „Nezaznamenal som, že 
by mne ako finančnému agentovi 
nejaké vládne opatrenia pomohli, 
no vďaka obmedzeniu stretávať sa je 
práca sťažená. Vďaka úzkemu vzťa-
hu, ktorý majú naši spolupracovníci 
s klientmi vytvorený, sa však dá pra-
covať ďalej,“ dodáva Marek Sekeráš 
zo spoločnosti Servisné Centrum.

Rozšíril sa aj priestor pre nábor 
nových ľudí do spoločností, keďže 
niektorí ľudia prišli o prácu a stra-
tu príjmu potrebujú kompenzovať. 
Pandémia koronavírusu tak pre 
podriadených finančných agentov 
predstavuje podnikateľskú výzvu, 
s ktorou sa musia úspešne vyrovnať 
a prispôsobiť sa situácii. Čím skôr 
s tým začnú, tým lepšie pre nich, 
ako aj ich siete spolupracovníkov. 
„V podstate sa nič až tak veľmi ne-
zmenilo, len je to celé náročnejšie,“ 
uzatvára Juliana Veselá.

Pandémia koronavírusu
pre podriadených 

finančných agentov 
predstavuje 

podnikateľskú výzvu.

rovnakým spôsobom. Tento biznis 
sa jednoducho robiť dá, je to všetko 
len o nastavení hlavy. Nutné však 
je, aby sme sa počas online komuni-
kácie, samozrejme, navzájom videli, 
keďže je to úplne iné ako obyčajný 
telefonát,“ dodáva Juliana Veselá zo 
spoločnosti F-one.

Ako	ďalej?
Z tohto pohľadu je momentálny 
stav len ďalším impulzom na roz-
voj podnikania, aj keď možno ná-
ročnejším. „Tí ľudia, ktorí neboli 
nastavení na online technológie, 
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SLOVENSKÍ INVESTORI 
SPANIKÁRILI –

NAMIESTO NAKUPOVANIA PREDÁVALI

FINANCIE	· Výkyvy na finančných trhoch prekonali aj najväčšie krízy z minulosti

Koronavírus prevalcoval celý svet. Životy miliónov 
ľudí obrátil naruby. Zo dňa na deň vypol obrie 

ekonomiky a doľahol aj na finančné trhy.  
Už dnes je isté, že výkyvy, najmä na akciových 
trhoch, prekonali aj najväčšie krízy z minulosti. 

Autor:	Robert	Juriš	

Foto:	Shutterstock

fondy zamerané na akciové investície. Každá 
minca však má dve strany. „Napríklad Index S&P 
500 padol za mesiac až o neuveriteľných 33 %, 
čo je jeden z najrýchlejších prepadov v histórii. 
Rovnako šokujúcim tempom však akciové trhy 
straty aj vymazali. Dnes už majú na dosah svo-
je historické maximá,“ hovorí Michal Nalevanko, 
riaditeľ analytickej spoločnosti The Benchmark 
Research & Consultancy, a dodáva, že ak by nie-
kto nevenoval správam z finančných trhov per-
manentnú pozornosť, krízu by mohol poľahky aj 
prehliadnuť. 

Finančné trhy „trpeli“ už neraz. Napríklad kvô-
li ropnému šoku a prudkému nárastu inflácie 

v 70. rokoch minulého storočia. Ďalej kvôli krachu na 
burze v roku 1987, kolapsu tzv. internetovej bubliny 
alebo spľasnutiu hypotekárnej bubliny a prepuknu-
tiu globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009. 
Mimochodom, rozsah výkyvov na finančných trhoch 
v marci 2020 prekonal všetky predchádzajúce krízy. 

Najrýchlejší	prepad	v histórii
Pre akciové trhy bol aktuálny prepad najrýchlejší 
v histórii. Najväčšie straty zaznamenali podielové 
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Ekonomiky	klesajú,	trhy	rastú
Jeho slová potvrdzuje aj Maroš Ovčarik, generálny 
riaditeľ Partners Investments. „Výkonnosť ekonomík 
klesá. Momentálne sme, napríklad z pohľadu HDP, 
v najhorších číslach od druhej svetovej vojny. Pritom 
vplyv krízy sa naplno prejaví až v treťom kvartáli toh-
to roku. Zato investičné trhy rastú, a to veľmi rýchlo. 
Na jednej strane sa zhoršujú všetky dôležité makro-
ekonomické ukazovatele, ako nezamestnanosť v jed-
notlivých krajinách, pokles HDP, export aj import, no 
výkonnosť finančných trhov napriek tomu rastie.“ 

Potrebné je dodať, že výkonnosť trhov rástla naprieč 
krajinami i kontinentmi, ale nie úplne vždy a nie 
úplne všade. „Toto poznanie nahráva stratégii mať 
svoje dlhodobé investície diverzifikované naprieč 
rôznymi investíciami,“ konštatuje M. Ovčarik.

Slovenskí	správcovia	vykázali	stratu
Takéto sú trendy na svetových trhoch. Pozrime sa 
však bližšie, ako sa situácia vyvíjala na Slovensku 
a ako sa správali slovenskí investori. Podľa úda-
jov Asociácie správcovských spoločností (ASS) tri 

najväčšie otvorené podielové fondy, ktoré spravujú 
slovenskí správcovia, za tri posledné mesiace vy-
kázali stratu od 17 do 19 % (údaje sú k 22. máju 
2020). 

Straty utrpeli podielové fondy zamerané na akciové 
investície, pričom priemerná výkonnosť za všetky 
podielové fondy na Slovensku bola -10,65 %, pri ak-
ciových fondoch -16,52 % a pri dlhopisových -5,35 %. 
Výsledkom boli pohyby vo výške a v objeme majetku, 
ktoré majú investori v podielových fondoch.

Predávali,	keď	mali	nakupovať
Otázka znie, prečo výkonnosť podielových fondov, 
ktoré sú v správe slovenských správcov, nekopíruje 
výsledky globálnych trendov. Odpoveď je pomerne 
jednoduchá. „Slovenskí investori spanikárili a na 
príchod krízy zareagovali najmenej vhodným spô-
sobom. Predbežné štatistiky poukazujú na to, že 
v marci Slováci vo veľkom predávali svoje akcie. Teda 
v čase, keď sa začali objavovať prvé poklesy trhov, 
zrejme z obavy zo straty predali svoje akcie v po-
dielových fondoch v objeme štvrťročných investícií. 
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• Investujte pravidelne, nie nárazovo. Postupne, 
ako sa hýbu ceny cenných papierov, priemeruje sa 
ich nákupná cena. Výsledkom je, že vaše investič-
né riziko bude menšie, ako keby ste investovali 
nárazovo. 

• Najlepší deň začať investovať je práve dnes, 
naopak, vyčkávacia taktika je vždy len horšou 
možnosťou. Samozrejme, pokiaľ si nechcete 
skrátiť investičný horizont a investovanú sumu.

 
• Nespoliehajte sa len na jeden druh cen-

ných papierov. Vždy sa nájdu investície, kto-
ré majú vyššie výnosy, prípadne nižšie stra-
ty. Diverzifikujte svoje cenné papiere v čase aj 
v priestore. Vďaka tomu si ochránite svoje úspory. 

• Aj koronakríza je len kríza. Po náhlom a in-
tenzívnom prepade ekonomiky a trhov vždy prí-
de nárast. Stalo sa tak aj v tomto prípade, rýchlo 
a dynamicky. Z dlhodobého hľadiska nemá vplyv 
na výnosy z investícií.

  
• Podľahnúť panike môže mať katastrofálne 

následky. Predaj akcií v čase krízy za menej ako 
stáli pri nákupe je to najhoršie investičné rozhod-
nutie. Skúsení dlhodobí investori by sa nemali 
nechať vyrušiť. 

• Neváhajte – ak máte záujem investovať, nemusí-
te čakať, kým sa kríza skončí. Naopak, poklesy tr-
hov sú ideálne na investovanie a výhodné zhodno-
tenie investície. Čas hrá vždy v prospech investora. 

Čisté predaje OPF v SR (mil. EUR)
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Nevyužili	núkajúcu	sa	príležitosť
Podľa slov M. Ovčarika predaj akcií, keď padajú, a ne-
využitie núkajúcich sa investičných príležitostí, keď 
sú trhy na dne, hovoria o neskúsenosti slovenských 
investorov a tiež o nesprávnom chápaní investícií a in-
vestovania. „Pri rozhodovaní sa o tom, či investovať, 
alebo nie, by „faktor krízy“ mal byť irelevantný. Je zrej-
mé, že kríza spôsobuje investorom straty. Krátkodobo 
aj značné. Pri dlhodobom a pravidelnom investovaní 
sa však investície v čase krízy stávajú najziskovejšími a 
majú najvýraznejší podiel na celkovej bilancii investič-
nej stratégie,“ vysvetľuje M. Nalevanko. 

Pomerne veľká časť investícií z podielových fondov 
v panike odtiekla a investori na tom stratili,“ opisuje 
investičné správanie Slovákov M. Ovčarik.

„V apríli, ktorý bol ideálnym mesiacom na investova-
nie, bol nákup podielových fondov nízky. Škoda, že 
v tomto mesiaci, keď trhy zažívali výrazné nárasty, do 
fondov pritiekla len suma porovnateľná s obdobiami 
pred krízou,“ vysvetľuje ďalej s tým, že na svedomí to 
má váhanie investorov, či podmienky na investovanie 
v blízkej budúcnosti nebudú ešte priaznivejšie ako sú 
v súčasnosti. 

FINANCIE	· Výkyvy na finančných trhoch prekonali aj najväčšie krízy z minulosti

Odporúčania	pre	investorov:
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DESAŤ TIPOV,  

AKO EFEKTÍVNE PRACOVAŤ Z DOMU

videohovory. Na vzdelávanie môžete 
z pohodlia domova vyskúšať naprí-
klad webináre.

6. Nastavte si ciele. Dôležité je, aby 
ste mali jasno v tom, čo sa od vás 
očakáva. Kľúčom k úspechu práce 
z domu je určite vaša komunikácia 
s nadriadeným, aby nedošlo k nedo-
rozumeniam alebo zbytočnej strate 
času. 

7. Dopredu si plánujte harmono-
gram práce, aby ste sa vyhli zbytoč-
nému stresu. Pri práci z domu by ste 
sa mali riadiť stanovenými termínmi. 
A majte pochopenie pre rôzne neča-
kané komplikácie, ktoré môžu nastať.

8. Informujte seba aj  ostat-
ných kolegov. Dbajte aj na to, aby 
nielen váš nadriadený, ale aj ďalší 

1. Každý deň začnite rannou ru-
tinou, ktorá vám pomôže k efektív-
nejšiemu začiatku pracovného dňa. 
Nezabudnite na svoj bežný pra-
covný režim a pokračujte v ňom aj 
doma. Niekomu tiež pomáha ranné 
cvičenie.

2. Určite si limit, kedy budete pra-
covať a kedy si oddýchnete a budete 
robiť niečo iné. Fyzicky sa nikam ne-
presúvate, takže to môže byť nároč-
nejšie. Aby ste si rozdelili deň pred 
a po práci, stanovte si nejakú obľúbe-
nú činnosť, ktorá vám ho oddelí.

3. Vytvorte si doma miesto, kde 
budete iba pracovať, ak vám to 
podmienky dovoľujú. Ak doma nie 
ste sami, skúste vysvetliť ostatným, 
že sa potrebujete sústrediť na prácu. 
Pokiaľ máte zavreté dvere, znamená 
to, že vás nemajú vyrušovať.

4. Zariaďte si svoju provizórnu 
„kanceláriu“. Ak vám to možnosti 
dovoľujú, zabezpečte si napríklad 
druhý monitor, klávesnicu, bezdrôto-
vú myš, ako ste boli zvyknutí v prá-
ci. Pomôže vám to lepšie sa na prácu 
sústrediť.

5. Na rýchlu komunikáciu môže-
te využívať rôzne chatovacie nástro-
je, e-maily, konferenčné hovory či 

zainteresovaní ľudia boli dostatočne 
informovaní o tom, ako napredujete 
so zadanými úlohami či projektami. 
Pomôžu vám zdieľané disky, úložiská 
či webové aplikácie.

9. Dávajte si pozor na dôverné 
interné informácie. Ak potrebu-
jete poskytnúť interne dôležité in-
formácie, namiesto e-mailovej ko-
munikácie radšej zavolajte. Adresáta 
informujete omnoho rýchlejšie a zís-
kate okamžitú spätnú väzbu.

10. Koncom pracovného dňa si 
pripravte zoznam všetkých po-
vinností a úloh na ďalší deň. Keď 
to budete mať čierne na bielom, 
nemusíte si tým zaťažovať pamäť 
a ráno sa im môžete rovno začať ve-
novať s čistou hlavou. Verte, že takto 
budete efektívnejší. 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock
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DO BANKY A POISŤOVNE  
DNES UŽ TAKMER NEMUSÍTE

CHODIŤ OSOBNE

BANKY	A	POISŤOVNE	· Trendom sú videoobhliadky, online dotazníky a mobilné aplikácie

úplne bezkontaktný priebeh lik-
vidácie sme začali videoobhliadky 
využívať aktívne. V tomto prípade 
je možné všetko vybaviť na diaľku 
bez potreby osobného kontaktu 
a návštevy pobočky,“ tvrdí hovor-
kyňa poisťovne Generali Katarína 
Kukurová. 

Online videoobhliadky využíva pois-
ťovňa Generali už takmer dva mesia-
ce. „Som rád, že ponúkame možnosť 
vykonať obhliadku prostredníctvom 
mobilných zariadení, čo klienti ví-
tajú, keďže osobný kontakt je mo-
mentálne veľmi rizikový,“ uviedol 
Ľubomír Bielik, vedúci oddelenia 
technikov poisťovne Generali, ktorý 

Obhliadky	škôd		
cez	online	video
Poisťovňa Generali a partnerská VÚB 
banka začali ponúkať inovatívnu 
možnosť obhliadky škôd pri poist-
nej udalosti prostredníctvom online 
videa. Tak klientom môžu aj počas 
pandémie vyplácať poistné plnenia 
bez obmedzenia. Prostredníctvom 
telefónu alebo tabletu pripojeného 
na internet dokáže technik obhliad-
nuť škody bez toho, aby musel chodiť 
osobne na miesto. 

Mimoriadna situácia urýchlila rieše-
nie, na ktorom poisťovňa Generali 
pracovala v predošlých mesiacoch. 
„Vzhľadom na snahu zabezpečiť tzv. 

sa spolupodieľal na implementácii 
videoobhliadky na Slovensku.

Poistné udalosti klientov sa tak 
naďalej riešia a poisťovňa im bez 
problémov vypláca poistné plnenia. 
„Doteraz sme pomocou videoobh-
liadok zlikvidovali 251 poistných 
udalostí, čo predstavuje takmer 
16 %,“ spresnila Katarína Kukurová. 
Poisťovňa sa zatiaľ s podvodným ko-
naním nestretla. Ak by sa predsa len 
v budúcnosti nejaké vyskytlo, sys-
tém by mal možné podvody odhaliť: 
„V rámci softvéru videoobhliadky sú 
zakomponované aj nástroje pre od-
haľovanie podvodných konaní,“ do-
dáva Kukurová.  

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Pandémia koronavírusu mení deň za dňom 
zaužívané zvyklosti aj vo finančných inštitúciách. 

Banky a poisťovne permanentne vyvíjajú nové 
online aplikácie, vďaka ktorým poskytujú 

mnoho svojich služieb bez navštívenia pobočky. 
Obhliadky škôd pomocou videa, online uzavretie 
životného poistenia, lekár cez telefón, z pohodlia 

domova vybavíte už aj odklad splátok úveru.
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uzatvorenie životného poistenia on-
line pomocou videohovoru alebo kla-
sického telefónneho hovoru. Poistnú 
zmluvu akceptujú spoločnosti jej za-
platením. Znamená to, že klient už 
nemusí navštíviť pobočku osobne 
a dokonca nepotrebuje ani lekárske 
vyšetrenie. 

namiesto svojho podpisu akceptuje 
zaplatením poistného do 5 dní odo 
dňa vytvorenia návrhu poistnej 
zmluvy,“ uviedol PR manager VÚB 
banky Dominik Miša.

Nové	online	aplikácie		
na	odklad	splátok
Na zjednodušenie podávania žiadostí 
o odklad splátok vyvinuli banky via-
ceré nové online nástroje. Banky túto 
možnosť zapracovali do svojho inter-
netbankingu či mobilnej aplikácie. 
Slovenská sporiteľňa prišla s novou 
funkcionalitou v aplikácii George, čo 
klientom prináša rýchle a bezpečné 
vybavenie odkladu splátok.

Niektoré banky tiež ponúkajú svojim 
klientom online kalkulačky, aby si 
pred odložením splátok prepočítali, 
o koľko sa ich úver predraží, naprí-
klad hypokalkulačka VÚB banky. 

O odklad splátok v Tatra banke môžu 
klienti požiadať zase cez kontaktné 
centrum DIALOG Live. Overovanie 
klienta pri volaní tu prebieha do-
konca vďaka hlasovej biometrii. Jej 
klienti rovnako tak vybavia aj ďal-
šie záležitosti bez nutnosti osobnej 
účasti.

Fotodokumentácia	škôd
Niektoré poistné udalosti likvidu-
jú aj len pomocou doloženia fo-
tografií, keď videoobhliadka ani 
fyzická obhliadka nie je potrebná. 
Fotodokumentáciu škody zaviedli 
operatívne aj v iných poisťovniach. 

Allianz – Slovenská poisťovňa po vy-
puknutí pandémie v rámci prevencie 
takisto zrušila výjazdy ku klientom 
pre obhliadky väčšiny škôd. „Klientov 
kontaktujeme telefonicky, odbor-
nými otázkami zisťujeme rozsah 
a príčinu poškodení a navigujeme 
klienta k vyhotoveniu fotodokumen-
tácie poškodení a jej zaslaniu online,“ 
skonštatovala Helena Kanderková, 
špecialistka externej komunikácie 
poisťovne Allianz – SP. 

Lekár	cez	telefón
Počas súčasnej pandémie koronaví-
rusu Tatra banka sprístupnila služ-
bu My Doctor všetkým svojim klien-
tom. Doteraz bola služba prístupná 
len pre držiteľov kreditných kariet, 
čo predstavuje hlavnú zmenu počas 
pandémie. Na Slovensku je zatiaľ 
prvou bankou, ktorá ponúka takúto 
službu. 

Zahŕňa online chatbota AIDA na 
diagnostiku symptómov koronavíru-
su, lekára cez telefón 12 hodín den-
ne, 7 dní v týždni, možnosť požiadať 
o druhý lekársky názor od zahranič-
ného špecialistu, konzultáciu s psy-
chológom, ako zvládať úzkosť a stres 
z pandémie, či možnosť objednať sa 
na test ochorenia COVID-19.

Životné	poistenie	online		
bez	lekárskeho	vyšetrenia
V aktuálnej situácii šírenia korona-
vírusu polovica poisťovní poskytuje 

Banky a poisťovne 
vyvinuli viaceré nové 

online nástroje.

V poisťovni Generali lekárske po-
tvrdenie dokonca zastúpi zdravotný 
dotazník, ktorý klient vyplní pro-
stredníctvom San Marco Portalu. 
Vyplnené odpovede dokáže zdravot-
ný dotazník vyhodnotiť až v 80 % 
prípadov úplne automaticky bez po-
treby ďalšieho zásahu ľudí. 

Spolu s poisťovňou Generali ponúka 
túto novinku VÚB banka. Celý pro-
ces uzatvorenia životného poistenia 
La Vita prebieha výlučne elektronic-
ky. „Návrh poistnej zmluvy klient 
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ŽIVOTNÉ POISTENIE 
UZATVORÍTE ONLINE 
BEZ NÁVŠTEVY LEKÁRA

BANKY	A	POISŤOVNE	· Pre akceptáciu zmluvy stačí zaplatiť prvé poistné

vírusom svojich klientov pri osob-
nej návšteve pobočky či lekára. 
„Zároveň si uvedomujeme, že potre-
ba poistenia narastá práve v tých-
to ťažkých časoch. Klientom preto 
ponúkame možnosť dojednať si ži-
votné poistenie La Vita aj na diaľ-
ku, a to akceptáciou zaplatením,“ 
vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ 
Úseku personálneho poistenia po-
isťovne Generali.

K	lekárovi	nemusíte,	stačí	
vyplniť	online	dotazník	
V ý h o d o u  s y s t é m u  p o i s ť o v n e 
Generali, San Marco Portal, je hlav-
ne to, že na základe odpovedí klienta 

Životné	poistenie	uzatvoríte	
vďaka	videohovoru
K hlavným novinkám na trhu pois-
ťovní patrí uzatvorenie životného 
poistenia bez potreby osobného kon-
taktu či návštevy lekára. Poisťovne 
budú životné poistenie v aktuálnej 
situácii dojednávať pomocou video-
hovoru alebo klasického telefón-
neho hovoru. Poistná zmluva bude 
akceptovaná po zaplatení prvého 
poistného.

Ako jedna z prvých poskytla túto 
možnosť svojim klientom pois-
ťovňa Generali. Dôvodom je sna-
ha nevystavovať riziku nakazenia 

v zdravotnom dotazníku dokáže až 
v 80 % prípadov vyhodnotiť zdravot-
ný stav klienta úplne automaticky 
bez potreby ďalšieho zásahu ľudské-
ho faktora. 

Pri vyplňovaní dotazníka by mal 
klient odpovedať pravdivo a nič 
nezamlčať. V opačnom prípade by 
sa to neskôr mohlo obrátiť proti 
nemu. „Ak by sme pri likvidácii po-
istnej udalosti zistili, že klient neu-
viedol v dotazníku všetky informá-
cie a liečil sa na dané ochorenie už 
pred vstupom do poistenia, došlo 
by k spätnému oceneniu,“ upozor-
nila hovorkyňa Generali Katarína 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Banky a poisťovne teraz čoraz viac prepájajú 
svet poisťovníctva s online svetom. Aj 

z dôvodu ochrany pred koronavírusom začali 
poskytovať životné poistenie online bez 

nutnosti návštevy pobočky, dokonca aj bez 
návštevy lekára. Poistnú zmluvu po novom 

akceptujú zaplatením prvého poistného.
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Kukurová. V praxi by sa teda mohlo 
stať, že by mu danú poistnú uda-
losť poisťovňa nevyplatila, prípad-
ne krátila. 

Životné poistenie online sa uchytilo, 
svedčia o tom už viaceré uzatvorené 
zmluvy. „Obchodníci aj klienti túto 
možnosť uvítali a aktívne ju využíva-
jú. Evidujeme už desiatky takto uza-
tvorených zmlúv, keďže aj v tomto 
období si ľudia potrebujú a chcú uza-
tvárať životné poistenie,“ potvrdila 
Katarína Kukurová. 

Životné	poistenie	
výlučne	elektronicky
S poisťovňou Generali spolupracu-
je VÚB banka, ktorá rovnako tak 
ponúka túto novinku. Celý proces 
uzatvorenia životného poistenia 
La Vita prebieha výlučne elektronic-
ky. „Návrh poistnej zmluvy klient 
namiesto svojho podpisu akceptu-
je zaplatením poistného do 5 dní 
odo dňa vytvorenia návrhu poistnej 
zmluvy,“ uviedol PR manager VÚB 
banky Dominik Miša.

Aj iné poisťovne umožňujú akcep-
táciu zmlúv platbou. V poisťovni 
Allianz – Slovenská poisťovňa môžu 

Pre akceptáciu zmluvy stačí zaplatiť prvé poistné ·	BANKY	A	POISŤOVNE

bránu pre zaplatenie prvého poist-
ného, čím je zmluva akceptovaná,“ 
vysvetlila Helena Kanderková, špecia-
listka externej komunikácie poisťovne 
Allianz – SP.

Postupne začínajú túto možnosť po-
skytovať aj ďalšie finančné inštitúcie. 
„UniCredit Bank pripravuje nastave-
nie pre telefonické dojednanie pois-
tenia bez nutnosti návštevy pobočky,“ 
uviedla hovorkyňa UniCredit Bank 
Zuzana Ďuďáková. 

Ďalšie poisťovne, kde si životné po-
istenie uzatvoríte online, sú Uniqa, 
Wüstenrot, NN či Kooperativa. Na 
ich webových stránkach klienti nájdu 
všetky bližšie informácie a podmien-
ky na uzatvorenie poistenia.  

Okrem toho VÚB banka v spoluprá-
ci s poisťovňou Generali momentál-
ne pracuje na spustení digitálneho 
podpisovania zmlúv životného po-
istenia La Vita a La Vita Exclusive. 
„Zmluvná dokumentácia tak bude 
aj pri osobnom stretnutí v pobočke 
podpísaná elektronicky a zaslaná na 
e-mail klienta bez potreby tlače,“ do-
dal Dominik Miša.

v súčasnosti  finanční sprostredko-
vatelia ponúknuť svojim klientom 
životné rizikové a investičné poiste-
nia (Môj život, Šťastný život a Moja 
farbička) bez osobného kontaktu, 
tzv. ECO – akceptáciou zmluvy za-
platením poistného. Obchodník 
kontaktuje klienta telefonicky alebo 
pomocou online nástrojov. 

Na základe potrieb klienta a optimál-
neho krytia, obchodník vypracuje ná-
vrh poistnej zmluvy a zašle ho klien-
tovi e-mailom. „Všetky predzmluvné 
a zmluvné dokumenty sú prostredníc-
tvom nášho portálu zaslané e-mailom 
klientovi spolu s linkom na platobnú 

Poisťovňa Uzatvorenie životného poistenia online

Allianz Áno

Axa Nie

ČSOB poisťovňa Nie

Generali Áno

Groupama Nie

NN Áno

Komunálna poisťovňa Nie

Kooperativa Áno

Union Len poistenie onkologických chorôb

Uniqa Áno

Wüstenrot Áno
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Autor:	Arian	Ali	

Foto:	Shutterstock

Situácia okolo koronavírusu je nová pre 
všetkých. Úlohou poisťovní je kryť výpadky 

príjmu svojich klientov. Aké majú podmienky 
plnenia poistných udalostí v prípade epidémie, 

akou je koronavírus COVID-19? Ako a kedy 
musí klient nahlásiť poistnú udalosť?

ODŠKODNENIE ZA 
KARANTÉNU NEČAKAJTE, 

KARANTÉNA NIE JE DIAGNÓZA

Medzinárodnej klasifikácie chorôb považované za 
choroby. Diagnózy musí stanoviť lekár a sú dôvodom 
na PN. Karanténa nie je diagnózou, a teda ani choro-
bou,“ vysvetľuje Beáta Lipšicová z Uniqa poisťovne.

Rozhoduje	stanovisko	lekára
Pre poskytnutie finančného plnenia je nevyhnut-
né mať ochorenie diagnostikované lekárom v kaž-
dej z poisťovní. „Naše produkty životného pois-
tenia sú určené pre prípady úrazu alebo choroby 
a s nimi spojenej liečby. Samotná karanténa je 
pritom stav, keď nie je potvrdená ujma na zdraví 
a nastavená liečba. Ide pri nej len o preventívne 
opatrenie,“ vysvetľuje Daniela Michaličová, ria-
diteľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva 
Komunálnej poisťovne.

Všetky poisťovne bez výnimky kryjú pri pripo-
istení PN ochorenie COVID-19. Vyhlásenie pan-
démie nemá vplyv na poistné plnenia v žiadnej 

Pripoistenie	práceneschopnosti
Práceneschopnosť (PN) z dôvodu ochorenia 
COVID-19, alebo z podozrenia na toto ochore-
nie, v pripoistení denného odškodného kryjú 
prakticky všetky poisťovne na slovenskom trhu. 
Výnimku predstavujú klienti Wüstenrot pois-
ťovne, ktorí podľa poistných podmienok nemajú 
nárok na prípadné poistné plnenie. Ich žiadosti 
však poisťovňa posudzuje individuálne prostred-
níctvom špeciálnej komisie.

Pri práceneschopnosti je osobitne dôležité, aby 
bolo ochorenie potvrdené lekárom. Ak však ocho-
renie ani podozrenie na COVID-19 nie je potvrde-
né lekárom a klient čerpá PN z dôvodu povinnej 
karantény, nárok na poistné plnenie mu nevzniká.

„Či už podozrenie z infekcie COVID-19 (lekár-
ska diagnóza č. U07.2), alebo potvrdenie infekcie 
COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.1) sú podľa 

Zasiahol vás COVID-19? Žiadajte odškodné ·	BANKY	A POISŤOVNE
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z nich. To, že karanténa nie je považovaná za cho-
robu, znemožňuje oprávnenosť plnenia pri PN 
z dôvodu karantény. Spoločnosti však aj v tejto 
veci reagujú pružne.

„Každú poistnú udalosť posúdime individuálne 
podľa poistných podmienok a poistných podmie-
nok jednotlivých pripoistení. No v prípade, že je 
klientovi počas povinnej 14-dňovej karantény 
diagnostikované ochorenie COVID-19, poisťovňa 
bude postupovať v prospech klienta a do prípad-
ného poistného plnenia za PN z dôvodu diagnos-
tikovania tohto ochorenia zahrnie aj časť lehoty zo 
14-dňovej karantény, počas ktorej klient ešte nemal 
COVID-19,“ dopĺňa Daniela Tomášková z NN po-
isťovne. Rovnako postupujú aj v Uniqa poisťovni.

Pripoistenie	pri	ošetrovnom
Pripoistenie denného odškodného pri ošetrov-
nom člena rodiny (OČR) poskytuje len Generali 

poisťovňa. Je to náhradné plnenie vyplácané za 
každý deň, ktorý sa rodič doma stará o choré dieťa.

Hoci je takáto situácia vo výlukách, pretože 
COVID-19 je vírusové ochorenie, poisťovňa za-
reagovala rýchlo a upravila svoje podmienky. 
„V tomto prípade udeľujeme výnimku – budeme 
riadne plniť aj pri ošetrovnom člena rodiny,“ uvá-
dza Generali poisťovňa.

Problém nastáva v prípade OČR z dôvodu karanté-
ny, kde je situácia totožná ako pri PN. Nejde o pres-
ne stanovenú diagnózu, a preto plnenie nie je mož-
né. „V prípade OČR z dôvodu karantény klientom 
nevzniká nárok na poistné plnenie,“ objasňuje ďa-
lej Generali poisťovňa.

Pripoistenie	hospitalizácie
V prípade hospitalizácie samotné diagnostikovanie 
nie je až také dôležité. Klientovi vzniká nárok na 
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„Priznanie nároku na výplatu poistného plnenia nie 
je ovplyvnené tým, že Svetová zdravotnícka organi-
zácia (WHO) klasifikovala ochorenie COVID–19 
ako epidémiu, resp. aktuálne už ako pandémiu. Pre 
uvedené ochorenie platia len také ochranné a čaka-
cie lehoty, výluky a obmedzenia definované prísluš-
nými poistnými podmienkami, ktoré sú platné aj 
pri iných bežných ochoreniach,“ uvádza hovorkyňa 
Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Všetky poisťovne zaujali rovnaký postoj. Výnimku 
opäť predstavuje Wüstenrot, kde poistné udalosti 
počas pandémie posudzujú individuálne. V každej 
jednej spoločnosti však prihliadajú na fakt, či boli 
dodržané všetky ostatné ustanovenia, napríklad aj 
rešpektovanie vládnych nariadení. „Ak by nastala po-
istná udalosť z dôvodu choroby COVID-19, poskytli 
by sme poistné plnenie, samozrejme, za predpokladu, 
že boli dodržané ostatné ustanovenia poistných pod-
mienok,“ dopĺňa Matej Neumann z Union poisťovne.

Pripoistenie	kritických	chorôb
Podobne ako pri invalidite, aj diagnostikovanie kri-
tickej choroby v dôsledku COVID-19 nie je v súčas-
nosti veľmi pravdepodobné. Poisťovne však rátajú 
aj s touto možnosťou.

plnenie na základe pobytu v nemocnici. Technické 
detaily sa mierne odlišujú, no vždy je podstatné, 
že klient bol hospitalizovaný a má o tom príslušné 
potvrdenia.

„Hospitalizácia nie je vylúčená a v poistení ju kry-
jeme. Vyplatí sa vždy dojednaná výška dávky na 
deň počas trvania hospitalizácie,“ hovorí Beáta 
Lipšicová z Uniqa poisťovne. Veľmi podobne, až na 
niektoré technické odlišnosti, postupujú aj ďalšie 
poisťovne. Wüstenrot poisťovňa hospitalizáciu 
pri ochorení COVID-19 nekryje, no posudzuje ju 
individuálne.

Niektoré poisťovne poskytujú bonusové krytie. „Ak 
bude klient z dôvodu ochorenia umiestnený na jed-
notke intenzívnej starostlivosti, v prípade pripois-
tenia hospitalizácie mu vzniká nárok až na dvoj-
násobok poistného plnenia,“ dopĺňa Ivan Bobošík 
z Groupama poisťovne.

Pripoistenie	invalidity
Aj keď je vznik invalidity v dôsledku koronavíru-
su podľa momentálnej znalosti ochorenia veľmi 
nepravdepodobný, poisťovne pristupujú aj k tejto 
možnosti veľmi vážne.
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„COVID-19 nie je explicitne súčasťou kritických 
chorôb (takže nie je na zozname kritických chorôb). 
No napríklad v súvislosti s konečným pľúcnym zly-
haním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kri-
tických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné 
plnenie,“ hovorí Beáta Lipšicová z Uniqa poisťovne.

Rovnaký postup prijali aj v ostatných poisťovniach. 
COVID-19 na zozname kritických chorôb nemajú. 
Závažné ochorenie dýchacích orgánov, do ktorého 
toto ochorenie prerásť môže, však štandardne kry-
jú bez výnimiek. Výnimku tvorí opäť Wüstenrot 
poisťovňa, kde poistné udalosti počas pandémie 
posudzujú individuálne.

Pripoistenie	smrti
Ak je preukázateľnou príčinou úmrtia COVID-19, 
a všetky ostatné podmienky boli splnené, všetky po-
isťovne na Slovensku deklarujú riadne plnenie ško-
dových udalostí. Aj Wüstenrot poisťovňa, ktorá má 
síce stav pandémie vo výlukách, no flexibilne zarea-
govala na vzniknutú situáciu a vydala verejný prísľub, 
podľa ktorého spomínanú výluku uplatňovať nebude.

„Plne si uvedomujeme vážnosť situácie, preto sme 
pristúpili k vytvoreniu záväzného materiálu, ktorý 
stanovuje postup poisťovne v prípade poistných 
udalostí súvisiacich s pandémiou. Našim klien-
tom sa snažíme vychádzať maximálne v ústrety, 
preto sme plnili každú poistnú udalosť súvisiacu 

s COVID-19, ktorá nám bola doteraz nahlásená. 
Zriadili sme špeciálnu komisiu a každú žiadosť 
posudzujeme individuálne,“ uvádza Lukáš Bertók, 
riaditeľ marketingu a komunikácie Wüstenrot.

Nahlásenie	poistnej	udalosti
Keďže žiaden pracovník pobočky poisťovne alebo 
finančný agent nie je lekár ani likvidátor poistných 
udalostí, klient by mal vždy nahlásiť poistnú udalosť. 
U väčšiny poisťovní sa dá celý postup vykonať onli-
ne cez ich portál, a teda bez potreby fyzickej návštevy.

Jedinou podmienkou je, aby išlo o zmluvu život-
ného poistenia. Poisťovni treba len oznámiť hlá-
senie o poistnej udalosti, a spolu s ním odoslať 
kópiu potvrdenia PN (tzv. kladenku PN), ktorú 
klient dostane od obvodného lekára po vystavení 
PN. Potvrdenie vie lekár poslať klientovi aj bez nut-
nosti jeho návštevy elektronicky prostredníctvom 
e-mailu. Finanční agenti, rovnako ako aj zamest-
nanci poisťovní, vedia klientovi pomôcť s nahláse-
ním poistnej udalosti aj na diaľku telefonicky, ale-
bo to prípadne vykonať zaňho.

Klienta nahlásenie poistnej udalosti nič nestojí a ne-
môže mu to nijako uškodiť. Vždy je lepšie nechať po-
isťovňu, nech sa k situácii vyjadrí. Prinajhoršom do-
stane klient zamietavé stanovisko. V lepšom prípade 
však môže získať prostriedky na vykrytie finančných 
strát spôsobených nepriaznivou situáciou.

Poisťovne pristupujú ku koronavírusu individuálne ·	BANKY	A POISŤOVNE

Poisťovne/Pripoistenia PN OČR Hospitalizácia Smrť Kritické 
choroby Invalidita

Allianz áno neposkytuje áno áno áno áno

Generali áno áno áno áno áno áno

Uniqa áno neposkytuje áno áno áno áno

Wüstenrot nie nie nie áno nie nie

NN áno neposkytuje áno áno áno áno

Axa áno áno áno áno áno áno

Union áno neposkytuje áno áno áno áno

Komunálna poisťovňa áno neposkytuje áno áno áno áno

Kooperativa áno neposkytuje áno áno áno áno

ČSOB poisťovňa áno neposkytuje áno áno áno áno

Groupama áno neposkytuje áno áno áno áno
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        výkazy pre NBS
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info@positive.sk
+421 902 600 700
positive so�ware s.r.o.
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v

So�vér a služby
pre �nančný trh
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BANKY UĽAHČUJÚ  
KOMUNIKÁCIU, 

VYUŽÍVAJÚ VLASTNÉ APLIKÁCIE,
ELEKTRONICKÝ PODPIS, AJ  

HLASOVÚ A TVÁROVÚ BIOMETRIU

FINTECH	· Banky používajú šikovné online nástroje, klientom výrazne uľahčujú život

Tatra	banka		
aj	s hlasovou	biometriou
Tatra banka na odklad splátok ponú-
ka klientom využiť mobilnú aplikáciu 
Tatra banka alebo svoj internetban-
king. Ak klient nevyužíva ani jednu 
z týchto možností, o odklad splátok 
môže požiadať aj cez DIALOG Live. 
Ide o kontaktné centrum, kde overe-
nie klienta pri volaní prebehne vďaka 
hlasovej biometrii, a teda na základe 

Od apríla môžu klienti vo svo-
jich bankách požiadať až o de-

väťmesačný odklad splátok úveru, 
ktorý nevládzu splácať. Banky pre-
to uviedli na trh okrem klasických 
formulárov aj viacero nových, ši-
kovnejších online nástrojov, ktoré 
mali zjednodušiť žiadosti o odklad 
splátok. Mnohé z nich zapracovali 
do svojho internetbankingu či mo-
bilnej aplikácie. 

jeho hlasu. Cez telefón tak klient 
môže vyriešiť nielen odklad splátok, 
ale aj množstvo ďalších bankových 
operácií bez toho, aby musel navští-
viť pobočku banky. 

Slovenská	sporiteľňa	
využíva	odtlačok	prsta
Slovenská sporiteľňa odporúča rie-
šiť odklad splátok úveru z pohodlia 
domova cez funkcionalitu webovej 

Niektoré banky na Slovensku vyvinuli nové 
aplikácie, ktoré požiadavky klientov vybavia 

online vďaka elektronickým podpisom, 
hlasovej alebo tvárovej biometrii, či inému 
modernému signifikantu. Platí to však iba 
pre niektoré. V mnohých prípadoch musí 

klient stále osobne navštíviť pobočku banky.

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock
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žiadosti, ktorú si stiahnete na strán-
kach banky a pošlete ju banke mailom 
alebo poštou. Tá vás bude následne 
kontaktovať. O odklad splátok môže 
klient požiadať bez podpisovania 
zmeny v úverovej zmluve. Ak banka 
nevráti žiadosť o odklad splátok do 
30 dní odo dňa, keď žiadosť prijala, 
považuje sa odklad splátok za povo-
lený. ČSOB pre podpisovanie iných 
zmlúv umožňuje klientom využívať 
biometrické podpisy. 

OTP	banka	s „tokenmi“
Aj v OTP banke klienti môžu využiť 
možnosť vyplniť žiadosť o odklad 
splátok priamo v internetbankingu 
či mobil bankingu. Po odoslaní vypl-
neného formulára bude žiadosť o od-
klad splátok zaslaná na spracovanie 
a schválenie bankou. Pri potvrdzo-
vaní transakcií alebo iných požiadav-
kách zasielaných cez internetbanking 
do banky majú klienti možnosť vyu-
žiť tzv. token (samostatné elektro-
nické zariadenie), ktorý generuje tzv. 
MAC kódy. Tie slúžia aj na aktiváciu 
mobil bankingu či prihlasovanie do 
call centra. 

UniCredit	Bank		
využíva	aj	face	ID
UniCredit Bank poskytuje možnosť 
odkladu splátok online prostredníc-
tvom žiadosti a vyplnenia formulára 
na webovej stránke banky, tak ako aj 
iné banky. UniCredit Bank žiadosť 
o odklad splátok schváli bez nut-
nosti podpisu, pokiaľ žiadateľ nie je 
v omeškaní so splátkami svojho úve-
ru viac ako 30 dní, a ak žiadosť bola 
kompletne správne vyplnená. Na 
autorizované podpisovanie ďalších 
transakcií banka využíva biometric-
kú identifikáciu – odtlačok prsta ale-
bo face ID. 

Na webových stránkach VÚB ban-
ky môžu jej klienti využiť hypokal-
kulačku, ktorá im rýchlo vypočíta, 
o koľko sa im úver pri odklade splá-
tok predraží. 

Biometrické	podpisy	v	ČSOB
Klienti ČSOB žiadajú o odklad splátok 
prostredníctvom internetbankingu 
Moja ČSOB. Odklad splátok však vy-
bavíte aj telefonicky alebo vyplnením 

verzie George, keďže je to pre klien-
ta najrýchlejšie a zároveň bezpečné. 
„Zadávanie žiadosti je veľmi jedno-
duché, všetky potrebné údaje sa do 
žiadosti dotiahnu automaticky,“ opi-
suje Marta Cesnaková, hovorkyňa 
Slovenskej sporiteľne. Klient pritom 
nemusí podpisovať dodatky k zmlu-
ve, pretože banka takúto zmenu 
urobí jednoducho na základe jeho 
žiadosti.

Správne vyplnená žiadosť je schvá-
lená v priebehu niekoľkých dní. 
Slovenská sporiteľňa plánuje žiadosť 
o odklad splátok úveru zapracovať aj 
do mobilnej aplikácie. Do digitálnej 
platformy George sa klienti prihlásia 
vďaka biometrii. Pre používateľov 
iOS zariadení je k dispozícii touch ID 
a face ID, pre Android je prihlasova-
nie zjednodušené pomocou odtlačku 
prsta. Možné je aj zasielanie žiadosti 
o odklad splátok cez Business24.

Hypokalkulačka	VÚB	banky
VÚB banka používa na podpisovanie 
všetkých zmlúv digitálne podpisy 
bez nutnosti navštívenia pobočky, 

Banky sa poponáhľali 
a klienti si zvykajú na 

face ID, touch ID  
či MAC kódy.

v mobilnej aplikácii klienti môžu vy-
užiť aj tvárovú biometriu. „Vo VÚB 
banke používame signapady, to zna-
mená, že všetky zmluvy a podpisy 
sú digitálne, pri aplikácii VÚB Mobil 
Banking využívame aj Face ID,“ pri-
blížil Dominik Miša, PR manager 
VÚB banky.
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MULTIBANKING 
SA ZMESTÍ 

DO JEDINEJ APLIKÁCIE

FINTECH	· Banky vyvíjajú aplikáciu, ktorá prepojí všetky klientove účty

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Shutterstock

Vlastniť niekoľko bankových účtov je úplne 
bežné. Nielen v prípade podnikateľov, ale aj 

fyzických osôb. Donedávna ste museli mať na 
prehľad o zostatkoch a pohyboch samostatné 
aplikácie či internetbanking. Po novom stačí 

prepojiť účty v jednej bankovej aplikácii.

bankomatových kariet (ZBK). Ako jedno z pr-
vých „zdieľaní“ informácií na Slovensku možno 
vidieť prepojenie účtov práve medzi slovenskými 
bankami. 

Cieľom	je	jediná	aplikácia	
„Ak má klient účty vedené vo viacerých bankách, 
so službou One banking má prehľad o všetkých  
účtoch na jednom mieste. Nemusí sa už prihlaso-
vať do elektronického bankovníctva jednotlivých 
bánk. Pomocou tejto služby zobrazíme klientom 
v internetbankingu základné informácie o ich úč-
toch, pohyboch na nich a zostatkoch aj v iných 
bankách,“ konštatuje Boris Fojtík, hovorca Tatra 
banky. Aplikácia zatiaľ umožňuje kontrolovať zo-
statok a pohyby aj na účtoch vedených v Slovenskej 
sporiteľni, ČSOB a Raiffeisen banke. 

Prepojenie účtov z iných bánk ponúka aj ČSOB 
v platforme multibanking. 

Povinnosť	vďaka	legislatíve
Možnosť sledovať účty a pohyby na nich v jednej 
aplikácii je inovácia, ktorá vyplýva z Európskej 
smernice PSD2. Tá zaviedla bankám a platobným 
inštitúciám povinnosť sprístupniť vybrané služby 
aj tretím stranám prostredníctvom technologic-
kého rozhrania API  – Application Programming 
Interface. To znamená aplikáciu, v ktorej si môžete 
s prehľadom pozrieť všetky svoje bežné či podni-
kateľské účty.

„Európska únia sa na jednej strane snaží otvoriť 
dvere vo finančnom svete aj iným inštitúciám, 
ako sú banky, na druhej strane však sprísňuje 
bezpečnosť. PSD2 hovorí o dvojzložkovej auten-
tifikácii a zároveň zaväzuje banky, aby poskytli 
rozhrania tretím stranám. Tie môžu získavať in-
formácie o zostatku alebo zozname transakcií, 
pričom tretia strana môže transakciu aj inicializo-
vať,“ hovorí Rastislav Vallo, predseda Združenia 
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O službu	je	záujem,	čakajú	sa	rozšírenia
„V budúcnosti plánujeme pridať službu aj do mo-
bilnej aplikácie a rozšíriť ju o ďalšie funkcionality, 
ktoré dnes našim klientom ponúkame k účtom. 

Rovnako v prípade, že to v budúcnosti umožní le-
gislatíva, radi by sme zobrazovali aj produkty iných 
bánk,“ informuje Peter Matúš, člen predstavenstva 
Tatra banky.

Niektoré banky sa na aplikáciu ešte len pripravu-
jú. „V Slovenskej sporiteľni pripravujeme spuste-
nie tohto riešenia,“ povedala Marta Cesnaková, 
hovorkyňa SLSP. V rakúskej Erste bank, ktorá je 
akcionárom aj Slovenskej sporiteľne, však už sys-
tém funguje. Preto sa v blízkej budúcnosti dá jeho 
spustenie očakávať aj v SLSP. Rovnako VÚB analy-
zuje možnosti a otázka spustenia novej aplikácie 
je veľmi blízko. Záujem klientov o multibanking 
monitoruje aj mBank. 

Je viac ako isté, že tlak iných bánk a ponuka možnos-
tí zmenia bankový trh na multibankingový. Bankové 
domy, ktoré službu momentálne neposkytujú, už 
tiež pripravujú technologické riešenia umožňujúce 
prepojenie a „zdieľanie“ dát aj s konkurenciou.

Hoci sú technologické riešenia rôzne, 
postup na pridanie účtov je rovnaký:

• prihlásite sa do aplikácie,

• pridáte účet inej banky,

• potvrdíte súhlas na informovanie 
o účte a na vykonanie platobnej 
operácie,

• prihlásite sa do prostredia vybra-
nej banky pomocou autorizačných 
nástrojov.
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UMELÁ INTELIGENCIA
ZACHRÁNILA  

25 MILIÁRD DOLÁROV

FINTECH	· Ako sa chrániť pred phishingovými podvodmi?

AI, ktorá od mája 2018 do apríla 
2019 pomohla na celom svete zabrá-
niť podvodom v hodnote 25 miliárd 
dolárov. 

Vďaka umelej inteligencii AI spoloč-
nosť VISA preveruje, či v reálnom 
čase niekto iný nepoužíva údaje 
zákazníkovej karty. Vždy, keď si zá-
kazník niečo kúpi, profil čísla jeho 
karty sa aktualizuje a porovná sa 
s údajmi iných používateľov s po-
dobnými návykmi. Takto si umelá 
inteligencia AI zostavuje vzorce ob-
chodných návykov klienta na zák-
lade čísla karty. Je až neuveriteľné, 
že dokáže porovnať každú platbu 

Platby kartou v obchodoch, plat-
by online či prostredníctvom 

smartfónov sú pre nás bežnou kaž-
dodennou záležitosťou. Transakcie 
potvrdzujeme odtlačkami prstov či 
bezkontaktne platíme úplne automa-
ticky. Spoločnosť VISA preto vyvíja 
stále väčšiu snahu na ochranu pred 
množiacimi sa phishingovými útok-
mi podvodníkov.

Umelá	inteligencia		
zachránila	25	miliárd	dolárov
Pri podvodoch je najdôležitejšie ve-
dieť, ako im predchádzať. Spoločnosť 
VISA prináša kvalitné zabezpečenie 
prostredníctvom umelej inteligencie 

s viac ako 3 miliardami iných účtov, 
čo predstavuje zhruba 180 miliárd 
transakcií ročne.

Zabezpečenie	čipom		
alebo	digitálnymi	tokenmi	
Aby naše financie ochránila, spoloč-
nosť VISA spolu s bankami a celým 
bankovým sektorom pri platení pla-
tobnou kartou poskytuje niekoľko 
vrstiev zabezpečenia. Na ochranu 
kariet využíva dva spôsoby ešte 
pred začiatkom celej transakcie: 
„Robíme tak ešte skôr, ako uskutoč-
níte platbu – zabezpečením údajov 
karty čipom alebo digitálnymi 'to-
kenmi', ktoré zaručia, že ich budú 

Aktivity podvodníkov, ktorí sa usilujú „nabúrať“ 
do cudzích účtov, neustali ani počas koronakrízy. 

Jedna z ich obľúbených taktík je známa pod 
pojmom „phishing“. Rizikové môžu byť nielen 

platby kartou, podozrivé e-maily, ale aj webové 
stránky či sociálne médiá. Spoločnosť VISA prináša 

sofistikované zabezpečenia. Chrániť sa však môžeme 
aj my, ak včas rozpoznáme varovné signály. 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock
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strane platobnej karty, alebo overo-
vací prístupový kód a váš PIN kód. 
Zadáte ho a pomôžete im získať 
vaše údaje. 

Podvody v textových správach mô-
žete odhaliť tak, že pri overení tran-
sakcie esemeskou vám namiesto te-
lefónneho čísla zašlú webový odkaz, 
na ktorom sa máte prihlásiť. V tých-
to správach nebýva názov banky, ani 
ďalšie informácie o nej. Textová sprá-
va vás požiada, aby ste sa na overenie 
transakcie prihlásili do bankového 
účtu, kde zadáte znovu PIN kód ale-
bo trojciferný kód CVV. 

Útočia	na	e-maily,	webové	
stránky	aj	sociálne	siete
V e-mailovej komunikácii sa dajú va-
rovné signály zaregistrovať na viace-
rých miestach e-mailu. Podozrivé je aj 
zadanie tesného termínu hrozbou po-
zastavenia účtu. Výrazným znakom 

podvodného e-mailu je zvláštna 
e-mailová adresa, ktorá sa nezhoduje 
s inštitúciou. Prípadne vás neoslovia 
menom. Aj gramatické chyby môžu 
byť varovným signálom, kedy by ste 
mali spozornieť. Určite sa vyhnite 
klikaniu na hypertextové odkazy v ta-
komto e-maile. Ak chýbajú kontaktné 
údaje, či ide o podozrivé žiadosti o in-
formácie o vašom osobnom účte, ur-
čite spozornite. Najlepšie urobíte, ak 
sa obrátite priamo na svoju finančnú 
inštitúciu a overíte si to. 

Webové stránky a sociálne siete sú 
tiež vyhľadávaným terčom podvod-
níkov. Buďte pozorní. Neprijímajte 
neznáme žiadosti o  priateľstvo. 
Neklikajte na webové HTML od-
kazy, ktoré sa nezhodujú s cieľom. 
Nezadávajte údaje o vašom účte 
do zvláštnych vyskakovacích okien 
a snažte sa premýšľať skôr, než bude 
neskoro.

môcť prečítať iba osoby, ktoré sú na 
to oprávnené,“ uvádza vo svojom vy-
hlásení spoločnosť VISA. 

Rozpoznajte	podozrivé	
telefonáty	či	esemesky
Podvodníci sa skúšajú dostať k na-
šim citlivým informáciám nielen 
pri platbách kartou, ale aj pri iných 
bežných činnostiach. Najčastejšie ide 
o phishing cez telefónne hovory, tex-
tové správy, e-maily, webové stránky, 
no kybernetickí zločinci to skúšajú aj 
na sociálnych sieťach.

Phishingové napadnutie cez tele-
fónne hovory vyzerá často ako ho-
vor od vašej kartovej spoločnosti či 
banky. Upozornia vás na podozrivú 
transakciu, ktorá sa nestala, vyzvú 
vás na overenie vašej karty a vy 
musíte preukázať, že ste jej drži-
teľom. Kľúčový pre nich je trojci-
ferný bezpečnostný kód na zadnej 

Ako sa chrániť pred phishingovými podvodmi? ·	FINTECH
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LIMIT BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB  
SA ZVÝŠIL NA 50 EUR,  

BEŽNE BY ZMENA  
TRVALA POL ROKA

BANKY	A	POISŤOVNE	· Výnimočná situácia si v mimoriadne krátkom čase vyžiadala výnimočné opatrenia

koronavírusu. Banky o zmene infor-
movali svojich klientov prostredníc-
tvom mobilných a webových aplikácií, 
či cez sociálne siete.

Expresne rýchle zvýšenie limitu 
bezkontaktných platieb je dôkazom 
toho, že výnimočná situácia si vyža-
duje výnimočné riešenia. Ešte pred 
uzavretím dohody o navýšení limitu 
bezkontaktných platieb analyzova-
la možnosti aj Poštová banka, ktorá 
odhadla trvanie takejto zmeny na 
pol roka. „Táto zmena nie je triviálna 
a musí prebehnúť koordinovane na 

N a platby bez zadávania PIN kódu 
na platobných termináloch sme 

si dávno zvykli, keďže sú rýchle a po-
hodlné. Pri transakciách do 20 eur 
sme aj doteraz pri bezkontaktných 
platbách nemuseli zadávať PIN kód. 
Po dohode napokon slovenské banky 
zvýšili limit bezkontaktných platieb 
z 20 eur na 50 eur. Znamená to, že pri 
sume do 50 eur už nemusíme zadávať 
PIN kód. Pri vyšších sumách budeme 
platiť aj naďalej tak, že pri transakcii 
zadáme PIN kód. Opatrenie navrhla 
vláda SR, aby znížila dotyky s platob-
ným terminálom a zmenšila šírenie 

strane vydavateľov kariet, ako aj na 
strane akceptácie platieb v platob-
ných termináloch. Zmena musí byť 
tiež schválená a aplikovaná prísluš-
nou kartovou spoločnosťou (VISA, 
Mastercard atď.), čo spravidla býva 
projekt na približne 6 mesiacov,“ 
uviedla hovorkyňa Poštovej banky 
Lýdia Žáčková.

Zmena nastavenia terminálov pre-
behla automaticky. Stačilo, že ma-
jitelia terminálov mali zariadenie 
pripojené k sieti. „Úpravy nasta-
vení platobných terminálov boli 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Klienti slovenských bánk po novom môžu bezpečne 
platiť kartou až do výšky 50 eur bez potreby zadávať 

PIN kód. Nový zákon z dielne rezortu financií bol 
opatrením pred šírením koronavírusu. Zvýšenie limitu 

bezkontaktných platieb je dôkazom toho, že výnimočná 
situácia si vyžaduje výnimočné riešenia. Za normálnych 

okolností by totiž zvýšenie limitu trvalo aj pol roka, teraz 
sa to podarilo v priebehu necelých troch týždňov. 

Výnimočná situácia si v mimoriadne krátkom čase vyžiadala výnimočné opatrenia ·	BANKY	A	POISŤOVNE
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Bezkontaktne	zaplatíte	
spolu	až	150	eur
Aj keď je limit na jednu bezkontakt-
nú platbu 50 eur, platiť spolu, za viac 
po sebe idúcich platieb, sa dá až do 
150 eur. Pôvodný maximálny denný 
limit takýchto platieb bol obmedze-
ný na 100 eur. Teda aj táto hranica sa 
posunula. Ak však klient medzitým 
urobí kontaktnú platbu, napríklad si 
vyberie peniaze z bankomatu, alebo 
zadá PIN kód pri platbe nad 50 eur, 
počítadlo na bezkontaktné platby sa 
vynuluje a klient môže bez zadávania 
PIN kódu platiť aj naďalej.

Platby	mobilom		
ostávajú	bezo	zmien
Služba Apple Pay si všetky platby 
bez ohľadu na výšku overuje rovna-
ko. Používatelia tak nepocítia žiadnu 
zmenu ani pri platbách nad pôvod-
ný limit 20 eur. Klienti využívajúci 
Google Pay doteraz platili sumy do 
20 eur iba priložením zamknutého 
telefónu s rozsvietenou obrazovkou 
a až vyššie sumy bolo potrebné auto-
rizovať PIN kódom či biometriou. Po 
novom sa telefón sám prispôsobí zvý-
šenému limitu, a teda platby do 50 eur 
urobia klienti iba oživením telefónu.

Slovenská banková asociácia povzbu-
dzuje k využívaniu týchto aplikácií 
najmä pri vyšších platbách: „V týchto 
prípadoch sa klienti vyhnú kontaktu 
s platobným terminálom úplne, pri 
akýchkoľvek sumách. V prípade, že 
klient nemá mobilnú aplikáciu, ne-
využíva digitálne peňaženky, a pri 
platbe platobnou kartou je vyzvaný 
na interakciu s terminálom, odporú-
čame použiť rukavice,“ odporúča Eva 
Horváthová, manažérka pre oblasť 
platobných služieb Slovenskej ban-
kovej asociácie.

by do momentu nahlásenia blokácie 
karty prišlo k jej zneužitiu neopráv-
nenou osobou, banka klientovi pe-
niaze vráti,“ uviedla hovorkyňa SLSP 
Marta Cesnaková. 

jednoduché, robili sme ich na diaľ-
ku. Podmienkou je, že terminál je 
zapnutý a pripojený k sieti, obchod-
ník pri tom byť nemusí. Ostatných 
obchodníkov sme kontaktovali, aby 
si platobný terminál zapli, zme-
na bola automatická po pripoje-
ní na náš systém,“ vysvetľuje Erik 
Brinkáč, riaditeľ spoločnosti Global 
Payments pre Slovensko, ktorá po-
skytuje u nás vyše 15-tisíc platob-
ných terminálov.

Platby	budú	
naďalej	bezpečné
Na základe dohody medzi bankami, 
kartovými spoločnosťami a vládou 
spoločnosť VISA navýšila limit bez-
kontaktných platieb z 20 eur na 50 eur. 
VISA tiež uviedla, že nejde len o dočas-
nú zmenu v závislosti od pandémie ko-
ronavírusu, ale zmena bude trvalá. 

VISA pripomína, že zvýšenia limi-
tu sa netreba obávať, transakcie 
budú stále bezpečné. Jedinou zme-
nou je rýchlejšia a pohodlnejšia 

Výnimočná situácia si v mimoriadne krátkom čase vyžiadala výnimočné opatrenia ·	BANKY	A	POISŤOVNE

Bezkontaktné platby do 
50 eur sú rýchlejšie, 
pohodlnejšie a stále 

bezpečné.

platba za nákupy vyššej hodnoty. 
Bezkontaktné karty sú rovnako za-
bezpečené ako tradičné čipové karty. 
Každá transakcia je chránená niekoľ-
kými úrovňami zabezpečenia. 

Slovenská sporiteľňa potvrdila dobré 
zabezpečenie aj pri navýšenom limi-
te bezkontaktných platieb na 50 eur: 
„Pokiaľ by bola daná karta z dôvodu 
straty či krádeže zablokovaná, bude 
každý pokus o platbu zamietnutý. Ak 
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PODNIKATELIA SA NEMUSIA 
SPOLIEHAŤ LEN NA PODPORU ŠTÁTU, 

VYUŽIŤ MÔŽU AJ ÚVERY  
SIH ANTIKORONA

FINANCIE	· Konečné úvery pre podniky môžu byť aj bezúročné

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Slovenská	sporiteľňa

Koronavírus ohrozuje nielen zdravie, ale aj 
pracovné miesta. Malé a stredné podniky si 

však môžu zamestnanosť aj životaschopnosť 
udržať prostredníctvom zvýhodnených, či 
dokonca bezúročných úverov. Nemusia 

pritom čakať na zdĺhavú podporu od štátu.

prostredníctvom ktorého zabezpečuje úvery na 
zmiernenie vplyvov COVID -19.

„Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej zá-
ruky pre finančné inštitúcie za podmienky udrža-
nia zamestnanosti v malých a stredných podnikoch 
a aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá 
až do výšky 4 percent,“ uviedol generálny riaditeľ 
SIH, Ivan Lesay. To znamená, že konečné úvery tak 
môžu byť pre podniky bezúročné.

Kto	môže	žiadať	o úver?
Úvery sú určené výhradne pre malé alebo stredné 
podniky. To znamená pre tie, ktoré zamestnávajú 
menej ako 250 osôb a ich ročný obrat nepresahuje 
50 miliónov eur, alebo celková ročná súvaha nepre-
sahuje 43 miliónov eur. Podniky sa pritom môžu 
pri žiadosti o úver obrátiť na jednu z bánk, ktorá 

SIH	antikorona	záruka
Štátna pomoc je pomalá a byrokraticky príliš zlo-
žitá, aby ju mnohé podniky využívali na udržanie 
chodu či zamestnanosti. Môžu si však pomôcť po-
mocou úverového finančného nástroja SIH, ktorý je 
určený práve na podporu zamestnanosti vo firmách. 
Spoločnosti vďaka nemu prežijú, udržia zamestna-
nosť a v budúcnosti sa samy uchránia od nutnosti 
hľadania novej kvalifikovanej pracovnej sily. 

Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) 
okamžite po uzatvorení ekonomiky spustila 
program finančnej pomoci pre malé a stredné 
podniky na preklenutie finančných problémov 
počas opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. 
Slovak Investment Holding je dcérskou spoločnos-
ťou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a spra-
vuje National Development Fund II. (NDF II.), 
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sa zapojila do programu SIH antikorona záruka. 
V súčasnosti ich je osem a zapojené sú Slovenská 
sporiteľňa, VÚB banka, BKS Bank, UniCredit Bank, 
Oberbank, ČSOB, OTP Banka a Tatra banka. Banky 
celý proces zastrešia a s podnikateľom aj zrealizujú. 
Na banke je aj samotné posúdenie úveru a kreditné 
rozhodnutie. 

Podmienky	financovania
Firmy môžu žiadať maximálnu výšku úveru 
1 180 000 eur. Minimálna doba splatnosti sú 3 roky, 
maximálne môže podnikateľ splácať úver 4 roky. 
Odklad splátok istiny a úrokov je 12 mesiacov od 
prvého čerpania úveru. Financie môžu podniky vyu-
žiť na nákup hmotných a nehmotných aktív, na roz-
voj, prevádzkový kapitál, pričom úver musí súvisieť 
s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest.

Prvé	peniaze	už	našli	adresáta
Prvou firmou, ktorá získala financie vďaka SIH an-
tikorona záruke, bola Jutex Slovakia, ktorá získala 
úver v objeme 600-tisíc eur.

Spoločnosť musela v marci zavrieť svoje prevádzky 
predajní kobercov a parkiet. Okamžite začala hľa-
dať spôsob, ako financovať svoje mzdové náklady, 

odvody, energie, nájomné a iné bežné prevádzko-
vé náklady. „Hneď ako som sa dozvedel z médií, 
že štát bude vyplácať podnikateľom podporu na 
boj s koronakrízou, napadlo mi niekoľko otázok. 
Skutočne to tak bude? Zvládne to štát organizač-
ne a načas? Požiadali sme úrad práce o vyplatenie 
príspevku na úhradu časti mzdy pre zamestnan-
cov. Táto pomoc od štátu je však administratívne 
aj časovo náročnejšia a pokryje len časť mzdových 
nákladov. Preto sme oslovili našu banku, Slovenskú 
sporiteľňu,“ vysvetľuje situáciu Július Horváth, 
majiteľ spoločnosti Jutex Slovakia.

Od banky už síce spoločnosť mala prisľúbený nový 
úver, ale po spustení programu SIH antikorona záru-
ka a cieľu udržať pracovné miesta, získala lepšie pod-
mienky. Proces od podania žiadosti po návrh úverovej 
zmluvy trval len 5 dní. 

„Úverovú zmluvu sme podpísali 4. mája a prakticky 
boli peniaze hneď na našom účte. Tento úver nám 
veľmi pomôže udržať chod firmy v týchto časoch,“ 
uzatvára Július Horváth. O úver tak môžu požiadať 
všetky malé a stredné podniky. Aj tie, ktoré sa neza-
pojili do komplikovanej štátnej schémy podpory, ale-
bo na jej príchod stále čakajú.
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KONIEC PRÁCE Z DOMU
PRINÁŠA PROBLÉMY,

ALE AJ NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
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Skúsenosti uviedla aj spoločnosť 
WPP, ktorá podniká v marketingo-
vom a reklamnom sektore. Celkovo 
má 106-tisíc zamestnancov. Aj po 
uvoľnení bezpečnostných opatre-
ní aktuálne z domu stále pracuje 
10 percent jej zamestnancov.

Home office jednoducho „zachutil“. Aj 
keď mnohí ľudia sa tešia, že si vyzlečú 
tepláky a pôjdu do práce, väčšina rie-
ši to isté. Prečo a kedy vlastne treba 
ísť do kancelárie? Predsa len pracovať 

Úlohou zamestnávateľov je posúdiť 
riziká, venovať pozornosť špeciál-

nym problémom a otvorene komu-
nikovať so svojimi zamestnancami. 
Pohoda, pocit istoty a bezpečnosti sú 
aspekty, ktoré sú teraz dôležitejšie 
ako kedykoľvek predtým.

Prichádza	flexibilná	práca	
Podľa šéfov veľkých spoločností, ako 
sú napríklad Barclays či WPP, so sú-
časnou krízou sa končí aj obdobie 
preplnených kancelárií v mestských 
centrách. Novou normou na zabez-
pečenie zdravej pracovnej sily sa stá-
va flexibilná práca. Uviedli to pre list 
The Guardian.

„Myslím si, že predstava o tom, že 
7 000 ľudí dáme do jednej budovy, 
môže byť minulosťou. Musíme nájsť 
spôsoby, ako pracovať a dodržiavať 
väčšiu vzdialenosť počas nasledujú-
ceho obdobia,“ uviedol Jes Staley zo 
spoločnosti Barclay.

v rúšku osem hodín, dávať si pozor, 
čoho sa dotknem, vyvoláva stres.

Navyše veľa ľudí si myslí, že pri prá-
ci z domu dokážu podať väčší výkon. 
A tak je otázkou, ako zladiť hygienu, 
bezpečnosť a zmenu v pracovných 
návykoch.

Bezpečnosť	niečo	stojí
V súvislosti s návratom zamestnan-
cov na pracoviská je potrebné vyrie-
šiť viacero problémov. Medzi ne patrí 

Aktuálna doba nielenže vyvíja tlak na firmy, aby 
zabojovali proti dôsledkom koronakrízy, ale aby 

sa postarali aj o zdravie a bezpečnosť svojich 
zamestnancov. Témou dňa je návrat ľudí na svoje 
pracoviská po takmer trojmesačnej práci z domu. 

Autor:	Magdaléna	Švančarková
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návyky. „A budú aj takí, ktorým 
chýbal sociálny kontakt a v prvé dni 
v práci si to budú chcieť vynahradiť 
intenzívnejšou aj mimopracovnou 
komunikáciou,“ doplnila Sedláčková. 
Všetky tieto veci by mal manažér zo-
brať do úvahy a komunikovať o nich 
so svojimi zamestnancami.

Potrebné je tiež uvedomiť si, že nával 
práce po niekoľkotýždňovej prestáv-
ke tiež nie je riešenie. Snaha dobeh-
núť zameškané môže spôsobiť opak. 
Nechuť, únavu zamestnancov, nedô-
veru a frustráciu.

Nové	problémy		
v	kanceláriách?
Podstatná vec po návrate do kance-
lárií je aj to, že úplne bez rizika to 
nebude. Navyše sa otvorene hovorí 
aj o možných ďalších vlnách pandé-
mie. Kancelária však nemôže byť ab-
solútne sterilným prostredím. Riziká 
je však možné zmenšiť.

Osemhodinový pracovný čas v rúšku 
je dosť veľká záťaž. Výhodou je mať 
k dispozícii otvorené plochy mimo 
kancelárie, ako napríklad terasy alebo 
balkóny. Nosenie rúška vo firme tre-
ba poriadne prediskutovať, aby sa za-
mestnanci cítili voľne a bezpečne a zá-
roveň si nenarúšali vzájomné hranice.

Častým jablkom sváru v kancelá-
rii je najmä počas leta klimatizácia. 
Niektorí na ňu nedajú dopustiť, ďal-
ším vyslovene prekáža. Všeobecne 
sa odporúča v období pandémie viac 
vetrať. Pri spustenej klimatizácii je 
to neefektívne a neekonomické. Tu 
je potrebné postupovať mimoriadne 
citlivo, aby nevznikli spory, ktoré 
medzi kolegov postavia neprekona-
teľné bariéry.

napríklad optimalizácia počtu ľudí 
v miestnostiach, rozmiestnenie stolov 
v kanceláriách, úprava zasadačiek, stra-
vovanie, kávové porady, hygiena, očista 
spoločných či „zdieľaných“ priestorov, 
ako sú telefonické linky alebo kopírky.

Takéto zabezpečenie pracoviska si vy-
žaduje zvýšenú finančnú náročnosť 
na čistenie, zabezpečenie dezinfek-
cie, bezdotykové technológie, ale aj 
samotnú reorganizáciu priestorov.

Snaha	o pohodu	
zamestnancov
Na jednej strane sú to výdavky, ná-
klady na reorganizáciu práce, na 
druhej strane by však zamestnávateľ 
mal brať do úvahy aj psychickú po-
hodu svojich zamestnancov. Medzi 
nimi sa môžu nachádzať ľudia, kto-
rí sa aj napriek uvoľneniu opatrení 
necítia na pracovisku bezpečne. A už 
vôbec nemajú záujem o potľapkanie 
po pleci či spoločné dumanie s kole-
gom nad jedným dokumentom.

Niektorí zamestnanci počas obdo-
bia home office možno prehodnotili 
svoju prácu, zvyklosti a zistili, že im 
viac vyhovuje práca z domu, prípad-
ne plánujú vo firme skončiť. „Môže 
prísť zamestnanec, ktorý vie, že prá-
cu z domu zvládal a možno by chcel 
túto výhodu využívať aj naďalej. 
Bude chcieť niečo zmeniť,“ vysvetľu-
je Nikola Sedláčková, biznis koučka 
zo spoločnosti Eventive a certifiko-
vaná konzultantka Lumina Learning 
psychometrie.

Určite sa však vyskytnú aj takí za-
mestnanci, ktorí sa naspäť do práce 
vyslovene tešia. Môže im však chvíľu 
trvať, kým sa opäť rozbehnú, preto-
že čiastočne stratili svoje pracovné 

Manažéri,		
zbystrite	pozornosť

Biznis koučka Nikola Sedláčková 
odporúča manažérom, aby brali 
do úvahy tieto základné veci:

• Nepodceňujte nastavenie 
jednotlivcov – obavy jednot-
livcov z vlastnej bezpečnosti, 
respektíve rešpektovanie sa 
navzájom.

• Dajte priestor na spoločné 
„zdieľanie“ – sociálny kon-
takt je dôležitý, nechajte ľudí 
vyrozprávať sa. Keď sa vyroz-
právajú, budú mať tendenciu 
viac a lepšie počúvať.

• Čo sme sa naučili? Pýtajte 
sa kolegov, čo im vyhovova-
lo na práci v home office a čo 
z toho by mohli využiť na 
pracovisku. A naopak, čoho 
bolo až príliš, a teda, čoho 
by sa chceli v  budúcnosti 
vyvarovať. 

• Spravte si tímové stretnu-
tie a zhodnoťte uplynulé 
obdobie, ktoré ste strávili 
mimo pracovného kolektívu. 
Utuží to vzťahy a možno prí-
dete na to, ako vylepšiť fun-
govanie tímu. Ak zahrniete 
do nového fungovania aj nie-
ktorý z nápadov svojich kole-
gov či zamestnancov, preuká-
žete im tým dôveru, za ktorú 
sa vám odmenia zvýšením 
pracovného výkonu. 
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DESAŤ TIPOV,  

AKO RIADIŤ SVOJ TÍM Z HOME OFFICE

4. Na porade použite web kamery
Pri konferenčných hovoroch mno-
hí tolerujú len mikrofón. Ak je to 
možné, žiadajte aj zapojenie kamery. 
Zvýši tým angažovanosť kolegov pri 
pracovnej porade. Nehovoriac o tom, 
že budete vidieť, ako kolegovia počú-
vajú a či sú sústredení.

5. Vyžadujte stručnosť 
a ohľaduplnosť
Pri konferenčných hovoroch je nutné 
byť ohľaduplný. „Platí pravidlo, že ak 
nerozprávate, stíšte si zvuk. Zabránite 
tak rušivým vplyvom, ktoré môžu vzni-
kať vo vašej domácnosti a prenášať sa až 
k ostatným členom tímu,“ radí Gáliková.
 
6. Motivujte svojich zamestnan-
cov aj na diaľku
Zo štatistiky spoločnosti Colliers vy-
plýva, že 53 % opýtaných má pocit, 
že pri práci z domu sa ich produk-
tivita nezmenila, 24 % uvádza zvý-
šenie produktivity a 23 % tvrdí, že 

1. Žiadne trojhodinové porady
Ak ste si v minulosti zvykli na troj-
hodinové porady, pri práci z domu to 
nefunguje. „Nachádzame sa v nároč-
nej a zároveň jedinečnej situácii, ktorá 
ponúka príležitosti na prehodnotenie 
spôsobu, akým pracujeme,“ hovorí Jan 
Jaap Boogaard zo spoločnosti Colliers.

2. Vyberte spoľahlivé technológie
Pri riadení na diaľku je nevyhnutné 
zabezpečiť si platformy na komuni-
káciu. Najvhodnejšie takými, ktoré 
umožňujú prenášať zvuk, video aj text 
napríklad Skype, Zoom, Cisco Webex, 
GoToMeeting či Microsoft Team.

3. Stavte na efektivitu
Porady aj riadenie musia byť efektív-
nejšie ako v zasadačke. „Stanoviť pres-
nú agendu, manažovať ich priebeh, 
neskákať si do reči a skončiť načas, sú 
základné predpoklady na ich efektív-
ne fungovanie,“ uvádza Linda Valko 
Gáliková, PR manažérka 365.bank. 

ich produktivita klesla. Veľmi dobre 
fungujú zamestnanci motivovaní k 
výkonom. 

7. Nezabúdajte na bežné rozhovory
Výskum Colliers ukazuje, že až 58 % 
pracovníkov si myslí, že dokážu lepšie 
spolupracovať v kancelárii ako z domu. 
Preto je dôležité vytvárať medzi nimi 
aj neformálne debaty, ktoré scelia tím.
8. Sledujte termíny online
Je nutné využívať aplikácie, ktoré doká-
žu sledovať termíny, úlohy a ich plne-
nie. Rovnako je nutné, aby vedúci tímu 
vedel, ako sa jednotlivé aktivity vyví-
jajú a aký je celkový progres. Vhodné 
sú aplikácie ako Asana, Trello alebo 
Basecamp.

9. Nechajte kolegov byť stále sú-
časťou firmy
Veľmi dôležité je, aby tím ostal pro-
duktívny aj pracovne. Z členov sa 
nemôžu stať len plniči úloh. Na to je 
vhodné robiť pravidelné reportingy, 
brainstormingy a odmeňovať ľudí za 
dobré nápady.

10. Pripravte sa na nové podmienky
Z krízy vychádzajú obete, ale aj víťa-
zi. Manažéri, ktorí zo situácie vyťažia 
a dokonca možno zistia, že niektorí 
kolegovia sú produktívnejší a lacnejší 
pri práci z domu, vykročia do novej 
budúcnosti úspešnejšie.

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Shutterstock
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GDPR
Poradíme vám s problematikou

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.

Múdro a spoľahlivo

Preveríme vaše zapracovanie
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Softvér na 
rozpočítavanie 
provízií

Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

Softvér na 
rozpočítavanie 

Positive vás obslúži,

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


