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EDITORIÁL

AK OBCHÁDZAME DANE,
ZANEDBÁVAME AJ ZDRAVOTNÍCTVO A ŠKOLSTVO

daňového úniku o 120 miliónov 
eur ročne. Zavedenie eKasy však so 
sebou prinieslo napokon viac po-
chybností a nástrah, a na očakáva-
ný výsledok si budeme musieť ešte 
počkať. 

Zároveň by sme mali uvažovať aj nad 
transparentnosťou rozdelenia vybra-
ných daní – tak ako to je napríklad 
pri 2 % z dane príjmu, ktoré môžeme 
poukázať nami vybranej organizácii, 
občianskemu združeniu či nadácii. 
O zvyšných percentách z našej dane 
informácie nemáme. 

Daňové zákony sa menia takmer 
každý rok, upravujú sa niektoré 
znenia, ale aj samotné sadzby. Preto 
v našom druhom vydaní magazínu 
Financial Report v roku 2020 sa 
nevenujeme iba efektivite výberu 
daní a otázke rovnej dane, ale náj-
dete tu aj aktuálne zmeny od tohto 
roka, ktoré platia pre daň z príjmu 
či daň z pridanej hodnoty. Poradíme 
vám, ako nájsť kvalitného účtovní-
ka, ktorý sa v daniach určite vyzná 
a optimalizuje ich čo najlepšie, či je 
výhodnejšie pracovať na živnosť ale-
bo na trvalý pracovný pomer, ale do-
zviete sa aj o vplyve daňových zmien 
na finančnom trhu. Prajem vám prí-
jemné čítanie za celú redakciu. 

Peter Petráš
editor magazínu Financial Report

obstarávaniach alebo prebujnenej 
štátnej správe, keď sa z  rozpoč-
tu živí armáda úradníkov. Pretože 
potom naozaj nie je dôležité, či 
je sadzba dane 19 % alebo 21 %. 
Podstatné je, koľko percent z vybra-
ných daní smeruje tam, kam smero-
vať má.

Aj keď sa na Slovensku s novou vlá-
dou opäť vynára otázka zavedenia 
rovnej dane, ktorá tu už bola, na 
mieste je predovšetkým zefektívniť 
aktuálny systém výberu daní, preto-
že momentálne sa odhaduje daňový 
únik na Slovensku ročne až do výšky 
2 miliárd eur. Bývalá vláda sa to na-
príklad snažila vyriešiť aj zavedením 
novej elektronickej pokladnice eKa-
sy, od ktorej si sľubovala zníženie 

S daniami sa stretávame takmer 
denno-denne, no málokedy si 

to uvedomujeme. Daň z pridanej 
hodnoty platíme za tovar a služby 
v obchode, daň z príjmu zase z našej 
mzdy, daň z nehnuteľnosti z nášho 
domu či pozemku. Dane odvádza-
jú podnikatelia aj veľké korporácie. 
Bez daní by totiž nefungovala žiad-
na ekonomika štátu, je to najväč-
ší zdroj príjmu každého štátneho 
rozpočtu. 

Z daní sa financuje nielen chod štá-
tu, ale aj samotné sféry verejného 
života. Zdravotníctvo, školstvo, bez-
pečnosť, obrana či doprava. Aj preto 
je nesmierne dôležité, aby sa dane 
vyberali čo najefektívnejšie a aby 
daňový únik bol čo najmenší. A hoci 
si môžeme myslieť, že vyššie dane 
by znamenali aj viac financií do ve-
rejných sfér nášho života, nemusí to 
tak byť. 

Dlhodobo sa vo svete takisto rieši 
otázka, aké sadzby daní sú najopti-
málnejšie. Mala by mať krajina vyš-
šie dane, a teda vyššiu mieru pre-
rozdelenia získaných peňazí štátom, 
alebo by mala mať krajina nižšie 
dane a nižšiu mieru prerozdeľovania 
financií? 

Najdôležitejšou podstatou však 
ostáva, aby sa vybrané dane nestrá-
cali pri štátnej korupcii, verejných 

Foto: Tomáš Griger
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KRÁTKE	SPRÁVY	· Manažérske rošády

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor:	Redakcia	Financial	Report

Microsoft
Bill Gates, zakladateľ softvérovej spoločnosti Microsoft, oficiálne opúšťa 
jej predstavenstvo. Jeho cieľom je ešte intenzívnejšie pracovať v oblasti fi-
lantropie. Viac času chce aj na čítanie kníh. Bill Gates spolu so zosnulým 
Paulom Allenom firmu založil ešte v roku 1975. 

Pozíciu výkonného riaditeľa Bill Gates opustil ešte pred dvadsiatimi rokmi, 
stále sa však v Microsofte pohyboval na pozícii člena predstavenstva. Gates 
síce po právnej stránke s Microsoftom naďalej spojený nebude, do fungova-
nia firmy však nepriamo zasiahnuť môže. V roku 2014 si ho na post poradcu 
vyžiadal terajší riaditeľ, Satya Nadella. Gates je okrem iného jedným z naj-
väčších akcionárov Microsoftu.

Okrem Microsoftu Bill Gates odstupuje aj z predstavenstva spoločnosti 
Berkshire Hathaway, ktorú z tretiny vlastní miliardár a jeho veľmi blízky 
priateľ Warren Buffet. Dôvodom je, že chce venovať viac času Nadácii Billa 
a Melindy Gatesových, ktorá sa zaoberá problémami v oblastiach globálneho 
rozvoja, zdravotníctva a klimatických zmien. Nadácia ročne investuje miliar-
dy dolárov do riešení, ktoré prospievajú ľuďom z najviac rizikových krajín.

Foto: Microsoft

Manažérske rošády ·	KRÁTKE	SPRÁVY

Prologis
Paweł Sapek ako nový regionálny riaditeľ Prologis v strednej Európe bude 
zastrešovať dohľad nad celým portfóliom Prologis v strednej Európe, ktoré 
má celkovú rozlohu 4,2 milióna metrov štvorcových na území Poľska, Českej 
republiky, Slovenska a Maďarska. Bude zodpovedný za vedenie a zachovanie 
doterajších výsledkov stredoeurópskeho tímu spoločnosti, hľadanie nových 
príležitostí a nachádzanie nových možností pre rozvoj a výstavbu v oblasti. 
Súbežne s tým stojí tiež na čele poľskej pobočky spoločnosti a priamo riadi 
jej aktivity v Maďarsku. 

Paweł Sapek má viac ako 23 rokov skúseností v oblasti správy nehnuteľností 
a projektového manažmentu. Do Prologis nastúpil v roku 2015 ako senior 
viceprezident a country manažér pre Poľsko, v tejto úlohe mal na starosti 
agendu investícií a prevádzku spoločnosti v krajine.

„Paweł zohral v priebehu posledných piatich rokov kľúčovú rolu v regionál-
nych aktivitách Prologis, ktorých cieľom bolo orientovať náš prístup primár-
ne na zákazníka. Základom tohto prístupu je využitie výhod plynúcich z roz-
sahu a vplyvu nášho pôsobenia a inovácií, ktoré umožňujú vznik dlhodobých 
partnerstiev s našimi zákazníkmi. Pozitívne výsledky, ktoré sú dôsledkom 
jeho práce, majú vplyv na úspechy, ktoré Prologis v strednej Európe dosahu-
je,“ hovorí Ben Bannatyne, prezident Prologis pre Európu.

Foto: Prologis

Kaufland
Úvod roka prináša zmenu vo vedení slovenského Kauflandu. Na jeho čelo 
od 1. marca 2020 nastúpil Vladimír Tomko, ktorý pôsobí v rámci skupiny 
Schwarz už takmer 10 rokov. Posledné tri roky úspešne viedol spoločnosť 
Kaufland v Chorvátsku, predtým pôsobil vo vedení sesterského obchodného 
reťazca v Bratislave.

Po desiatich rokoch v slovenskom Kauflande odchádza doterajší generálny 
riaditeľ Paul Pauls do dôchodku. Ukončí tak svoje 33-ročné pôsobenie v spo-
ločnosti Kaufland. 

„Som rád, že sa môžem po troch rokoch v zahraničí vrátiť opäť domov na 
Slovensko. Teším sa na nové výzvy, ktoré prichádzajú s touto zmenou, ako 
aj na spoluprácu s novým tímom. Verím, že spoločne nájdeme cestu, ako 
ďalej budovať dobré meno našej firmy aj v silnom konkurenčnom prostre-
dí,“ povedal nový generálny riaditeľ slovenského Kauflandu. Po Vladimírovi 
Tomkovi pozíciu generálneho riaditeľa v Chorvátsku prebral Patrick Rudat.

Foto: Kaufland

MAN	Truck	&	Bus	Slovakia
Od 1. marca 2020 oficiálne nastúpil na pozíciu konateľa a generálneho ria-
diteľa spoločností MAN Truck & Bus Czech Republic a MAN Truck & Bus 
Slovakia Jan Kohlmeier. So značkou MAN je Jan Kohlmeier profesionálne 
spojený už 16 rokov. 
 
So svojimi dlhoročnými skúsenosťami Jan Kohlmeier (40) rozhodne nie je 
žiaden nováčik v „drese“ značky MAN. Začínal v popredajných službách, ne-
skôr viedol aftersales tím v Poľsku. A keďže tento región je relatívne malý, 
neraz bol v kontakte aj s Českou republikou a so Slovenskom. To bolo zhru-
ba v období rokov 2006 až 2012. Potom v rámci značky MAN prešiel do 
sektora predaja truckov a pre Jana Kohlmeiera nastalo veľmi pestré obdobie.

„Pre mňa je to trocha návrat ku koreňom. Tímy MAN na Slovensku a v Českej 
republike som vždy veľmi obdivoval. Myslím, že na oboch trhoch máme veľmi 
silné zastúpenia. Navyše prišiel som vo veľmi zaujímavej konštelácii okolností: 
MAN sa vlani prvýkrát stal trhovým lídrom na Slovensku a vzápätí prezentuje-
me úplne novú generáciu vozidiel, ktorú ale zároveň privádzame do prostredia, 
kde trh klesá. Keďže cítiť určitú neistotu, ktorá komplikuje našim zákazníkom 
život, je to pre mňa nepochybne výzva na začiatku novej cesty a ja sa teším na 
prácu s našimi tunajšími partnermi, našimi zákazníkmi a na to, ako ich dokáže-
me aj v týchto ťažších chvíľach podporiť,“ hovorí Jan Kohlmeier.

Foto: MAN Truck & Bus Slovakia
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VRÁTI SA 
NA SLOVENSKO 
ROVNÁ DAŇ?

DANE	A ODVODY	· Vráti sa na Slovensko rovná daň?

100-tisíc eur sú zdaňované sadzbou 
15 %, s obratom vyšším ako 100-tisíc 
eur je sadza dane 21 %.

Do rovnej dane sa neráta sadzba DPH, 
pretože tá patrí do kategórie nepria-
mych, respektíve spotrebných daní 
a nezaťažuje príjem, ale spotrebu. 
V tomto smere má Slovensko nasta-
venú základnú sadzbu DPH na úrov-
ni 20 %. Pre vybrané produkty tovary 
a služby sa uplatňuje daň 10 %.  

Čo	je	rovná	daň	
Rovná daň ukladá všetkým daňovní-
kom rovnakú daňovú sadzbu – na-
príklad 19 %.  Či má človek vysoký, 

Ako	je	to	na	Slovensku
Pre Slovensko momentálne platí 
progresívne zdanenie príjmov so sa-
dzbou dane 19 % zo základu dane do 
výšky 176,8-násobku sumy platné-
ho životného minima vrátane, čiže 
do 36 256,38 eura. A 25 % zo zák-
ladu dane presahujúceho 176,8-ná-
sobok platného životného minima, 
čiže presahujúceho 36 256,38 eura. 
Uvedená daňová štruktúra sa týka 
len zamestnancov.

Živnostníci a firmy majú inú for-
mu zdaňovania a môžu si účtovať 
náklady a odpočítateľné položky. 
Živnostníci a firmy s obratom do 

alebo nízky príjem, do štátnej kasy 
prostredníctvom dane z neho pri-
spieva rovnako. V absolútnej hod-
note to pri bonitnom občanovi pred-
stavuje vyšší objem peňazí než pri 
človeku s nízkym príjmom. 

Tu však namietajú kritici a tvrdia, že 
solidárnejšie je, ak by bohatší ľudia 
majú vyššiu sadzbu  dane než menej 
solventnejší a podieľajú sa tak viac 
na financovaní štátu, ktorý by sa 
mal prioritne zameriavať na chorých 
a zraniteľných ľudí z nižších vrstiev. 
Následné sociálne zabezpečenie by 
im malo poskytnúť adekvátnu mož-
nosť sa z nepriaznivej situácie dostať. 

Autor:	Dominik	Hapl	 	

Foto:	Shutterstock

aj Slovensko či Česká republika. Na 
opačnej strane s najvyššou progresív-
nou daňou fyzických osôb sú predo-
všetkým severské krajiny – Švédsko, 
Dánsko, Fínsko, ale patrí sem aj 
Luxembursko, Kanada, Japonsko či 
Holandsko. Týchto 8 krajín  nájdeme 
v top dvadsiatke krajín s najvyššou 
kvalitou života na svete.  

kapitál, platia 25 % sadzbu dane (mi-
lionárska daň – zdaňovanie úspeš-
ných), a tí, ktorí sú nízkopríjmoví, 
platia len 19 % daň. Rovnú daň prefe-
rovali najmä krajiny bývalého soviet-
skeho bloku a mnohé z nich ju ešte 
dodnes používajú – Rusko, Estónsko, 
Bulharsko, Bielorusko, Rumunsko či 
Maďarsko. V minulosti sem patrilo 

Preto sa vytvorila progresívna da-
ňová sústava, ktorá ukladá viacero 
sadzieb dane – ako napríklad u nás 
25 % a 19 % pre jednotlivé príjmové 
triedy obyvateľstva. 

Kritici opačného tábora reagujú, že 
sa porušuje princíp spravodlivosti. 
Tí, ktorí tvoria hodnoty a vlastnia 

Rovná daň a progresívne zdanenie proti sebe 
vedú nekonečný súboj a ekonomické školy sa 
predbiehajú v tom, ktorá z nich je spravodlivejšia. 
Po tom, ako voľby vyhralo protikorupčné 
hnutie OĽANO, sa do popredia dostáva 
otázka, aké reformy bude v daňovej oblasti 
presadzovať nová pravicovo-liberálna vláda. 

Vráti sa na Slovensko rovná daň? ·	DANE	A ODVODY

komentovala vtedy analyzované zme-
ny Rada pre rozpočtovú zodpoved-
nosť (RRZ). Vláda však očakávala, že 
opatrenia zásadne znížia nerovnosti 
v príjmoch ľudí. „Zrušenie rovnej dane 
vláda odôvodnila spravodlivejším roz-
delením príjmov v spoločnosti. Štát 
chcel vziať ,bohatým a dať chudobným‘. 
Daňové opatrenia viditeľné zmeny v 
príjmovej nerovnosti obyvateľstva na 
Slovensku nepriniesli,“ konštatuje RRZ.

sadzba dane 25 percent, firmy museli 
začať platiť preddavky vo výške 23 per-
cent zo základu dane. Živnostníkom 
sa zásadne oklieštili paušálne výdavky 
a zamestnancom nezdaniteľná suma. 

„Najviac sa zmeny dotkli domácností, 
ktoré patrili medzi 40 percent s naj-
lepšími príjmami. Na druhej strane, 
zmeny boli nepatrné u domácností s 
najnižšími disponibilnými príjmami,“ 

Rovná	daň	na	Slovensku	
už	bola
Rovnú daň zavádzala druhá vláda 
Mikuláša Dzurindu v roku 2004 a ru-
šila sa za jednofarebnej vlády Roberta 
Fica v roku 2013. Zrušenie rovnej dane 
od januára 2013 bolo súčasťou široké-
ho daňovo-odvodového balíčka. Ten 
mal vplyv nielen na firmy, ale aj za-
mestnancov a živnostníkov. Pri fyzic-
kých osobách sa zaviedla druhá, vyššia 

Štát Korporátna daň
Daňová sadzba

nízkopríjmového obyvateľstva
Daňová sadzba

vysokopríjmového obyvateľstva

Švédsko 21.4 % 32 % 
(odpočítateľných je prvých 1 930 dolárov ročne)

57 % 
(32 % riemerná daň obce  z  príjmu+ 25 % štátna daň z príjmu)

Japonsko 29.74 % 15.105 % 
(5.105 % národná + 10 % lokálna)

55.945 % 
(45.945 % národná + 10 % lokálna)

Dánsko 22 % 39.8596 %; 34.63 % pre nezamestnaných 
(odpočítateľných je prvých 6 140 eur ročne)

55.8584 %

Rakúsko 25 % 0 % 55 %

Fínsko 20 % 0 % 
(+ 7.71 % daň zo sociálneho zabezpečenia)

54.25 % 
(31.75 % národná daňová sadzba + 22.5 % ostatné dane)

Kanada 38 % (horná sadzba)
12 % (dolná sadzba)

19 % 
(15 % federálna daň + 4 % až 11 % provinčná daň)

54 % v Novom Škótsku 
(33 % federálna daň + 21 % provinčná daň)

Luxembursko 29.22 % 6 % 52.45 % 
(40 % + 12.45 % poplatky za sociálne zabezpečenie)

Írsko 12.5 % 20 % 
(odpočítateľných je prvých 1 650 eur ročne)

52 % (40 % daň z príjmu + 12 % 
príspevky na sociálne poisteniez príjmu nad 70-tisíc eur)

Holandsko 25 % 
(pre profit nad 250-tisíc eur)

36.55 % 
(odpočítateľných je prvých 21 103 eur ročne)

51.95 % + zníženie odpočtov

Belgicko 29.58 % 25 % 50 %

Krajiny s najvyššou daňovou sadzbou pre príjmy fyzických osôb:
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preferujú vstup na slovenský trh prá-
ve ako právnické osoby. Tu však od 
roku 2020 platí tiež dvojitá sadzba 
dane, a to pre firmy s obratom do 
100-tisíc eur za rok 15 % a pre firmy 
nad tento objem to je 21 % (progre-
sívna korporátna daň).

Argument číslo tri je, že sa zvýšia 
príjmy do štátnej pokladnice, lebo 
nikto nemá dôvod obchádzať zákony. 
Keby sa znížila daň z príjmov o polo-
vicu, tak by firmy museli zrazu urobiť 
dvojnásobný obrat, aby do rozpočtu 
odviedli aspoň toľko, čo predtým. To 
by zároveň znamenalo, že HDP kra-
jiny by muselo z roka na rok narásť 
o sto percent, o je prakticky nereálne. 

„Rovná daň má svoje výhody i nevý-
hody ako každý iný daňový koncept. 
Nie je to žiadny zázračný prútik, 
ktorý všetko vyrieši. Robí sa z nej 
fetiš, ktorý sme zažili aj my v Česku. 
Niektoré veci pri nej fungujú, iné 
menej, ale odvíjať od nej základnú 
filozofiu krajiny mi pripadá trochu 

Zavedenie dvoch úrovní dane z príj-
mu a nových stropov pre vyme-
riavacie základy platieb poistného 
síce progresivitu systému zvýšilo, 
opačným smerom však pôsobilo na-
príklad zavedenie platenia odvo-
dov z dohôd o vykonaní práce. Čiže 
pozitívny efekt z progresívnej dane 
bol sčasti negovaný odvodovými 
opatreniami. 

Aké	sú	výhody	a nevýhody
Hlavným argumentom je spravodli-
vosť, a teda, aby všetci mali rovnakú 
sadzbu dane. Na druhej strane tento 
argument je aj najväčšou nevýhodou. 
Pretože princíp solidárnosti hovorí, 
že tí, ktorí majú vysoké príjmy, by 
sa mali vo väčšej miere podieľať na 
financovaní štátu a tí, ktorí majú níz-
ke príjmy, by mali platiť daní menej. 

Druhým argumentom býva, že rovná 
daň pritiahne investorov. Na jednej 
strane je to pravda, no platí to len 
pre fyzické osoby. Korporátne dane 
sú často iná kategória a investori 

čudné. Pravda je, že väčšina krajín 
má progresívnu daň,“ vysvetľuje eko-
nóm Tomáš Sedláček. „Ak ľudia ne-
majú pocit, že sa ich dane rozkrádajú, 
a vidia, že štát im za ne poskytuje 
kvalitné zdravotníctvo, sociálnu sieť, 
spravodlivosť, tak nemajú problém 
platiť aj vyššie dane,“ tvrdí ekonóm 
Tomáš Sedláček. 

Čo	by	to	znamenalo	pre	
rozpočet	SR
Podľa SMITASK simulačného progra-
mu RRZ, ktorý umožňuje namodelo-
vať akékoľvek opatrenie do rozpočtu, 
by zníženie dane v druhom daňovom 
pásme z 25 % na 19 % znamenalo vý-
padok príjmov v objeme 24 miliónov 
eur, o predstavuje výpadok len 0,81 % 
zo všetkých príjmov fyzických osôb, 
ktoré pritečú do rozpočtu formou dane. 
Týkalo by sa to len ľudí, ktorí zarobia 
mesačne nad 1 898 eur v hrubom. Tí 
by na dani po novom neplatili 25 %, 
ale len 19%. Treba povedať, že výpočet 
počíta s tým, že žiadne iné daňové ani 
odvodové opatrenie by sa nezmenilo. 

SaS
Liberáli z SaS majú vo svojej agende 
znižovanie daňového zaťaženia. „Sme 
presvedčení o tom, že s hodnotami na-
loží najlepšie ten, kto ich vytvorí. Teda 
daňovník. Vyššie daňové výnosy než 
plánované budeme vracať do ekonomi-
ky formou zníženia alebo rušenia daní,“ 
uviedol poslanec Marián Viskupič. 
Prioritou SaS v nasledujúcom voleb-
nom období je pritom v daňovej ob-
lasti okrem iného opätovné zavedenie 
rovnej dane najviac na úrovni 19 % bez 
výnimiek, zrušenie dane z poistenia, 
zrušenie bankového odvodu, zjedno-
tenie a zníženie DPH na sadzbu, ktorá 
bude rozpočtovo neutrálna, či zníženie 
dane z motorových vozidiel.

Za ľudí:
Zdanenie práce je jedným z hlav-
ných problémov aj podľa Tomáša 
Meravého zo strany Za ľudí. „Našou 
prioritou bude zníženie daní z prá-
ce, eliminácia množstva deformácií 
v daňovom systéme, obnovenie rov-
nej dane z príjmu právnických osôb 
a zníženie jej sadzby,“ uviedol s tým, 
že pri zdaňovaní práce by chceli zní-
žiť sadzbu odvodov, zvýšiť nezdani-
teľné minimum a zvýšiť daňový bo-
nus aj pre deti nad šesť rokov.

OĽaNO:  
Poslanec Eduard Heger z protiko-
rupčného hnutia OĽaNO: „Chceli by 
sme zdaňovať nadmerný luxus, a to 
prioritne u ľudí, ktorí zbohatli na 
spolupráci so štátom. Finančná sprá-
va by mohla zmraziť finančné účty 
oligarchom a osobám, ktoré záhad-
ne zbohatli, a následne tieto osoby 
by sa museli vyviniť a zdokladovať, 
ako k danému majetku prišli. Ak 
by sa tak nestalo, vedeli by sme ich 
zdaniť napríklad aj stopercentnou 
sadzbou, čím by sme im vlastne ten-
to majetok zhabali. Takéto nástroje 
finančná správa má už dnes, len ich 
nevyužívala.“ 

Vyjadrenie	politických	strán	
v daňovej	oblasti	
SME Rodina: 
Ekonomický expert hnutia Sme ro-
dina Štefan Holý tvrdí, že hnutie sa 
chce v nasledujúcom období zamerať 
na zlepšenie výberu dane z pridanej 
hodnoty, minimálne na úroveň prie-
meru členských štátov Európskej 
únie. „Budeme tiež presadzovať zave-
denie dane z dividend pre veľké spo-
ločnosti najmä z oblastí finančného 
sektora, energetiky a telekomuniká-
cií,“ uviedol s tým, že medzi opatre-
niami, ktoré by mohli zvýšiť daňové 
príjmy štátneho rozpočtu, by zvažo-
vali aj zavedenie digitálnej dane.

Vráti sa na Slovensko rovná daň? ·	DANE	A ODVODY

 Vplyvy zavedenia rovnej dane na štátny rozpočet:

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa SIMTASK

 Vplyvy zavedenia rovnej dane na štátny rozpočet:

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa SIMTASK
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DANE	A	ODVODY	· Efektivita výberu daní vo svete

Ako	funguje	daňový	
systém?	
Daňový systém slúži na financovanie 
štátneho rozpočtu, z ktorého sa ná-
sledne financuje chod jednotlivých 
ministerstiev. Tie sa majú starať 
o verejné statky. Takýmito statkami 
sú v širšom chápaní školstvo, zdra-
votníctvo, životné prostredie, bez-
pečnosť, obrana či doprava. V každej 
z týchto oblastí sa dá viac či menej 
zapájať aj súkromný sektor, ktorý vo 
väčšine krajín funguje paralelne s ve-
rejným sektorom. Stará sa o doplne-
nie služieb, ktoré štát neposkytuje 
v „základnom balíku“ a v oblastiach, 
kde je súkromný sektor omnoho 
efektívnejší.  

Autor:	Dominik	Hapl

HDP a daňovými príjmami existuje 
jasná korelácia – bohatšie krajiny in-
kasujú prostredníctvom daní oveľa 
väčší podiel svojho domáceho produk-
tu. Svoj podiel na tom zohráva aj sku-
točnosť, že vyspelejšie krajiny majú 
sofistikovanejší systém výberu daní.

výberu daní má Francúzsko (46,23 %), 
Dánsko (45,38 %), Švédsko (44,16 %) 
a Nórsko (38,26 %). Na druhej strane 
sú krajiny, ako Líbya a Saudská Arábia, 
kde dane tvoria menej ako 2 % domá-
ceho produktu. Slovensko je v rebríč-
ku pomerne vysoko s 32,95 %. Medzi 

Koľko	daní	dnes	krajiny	
vyberajú?
Vizualizácia z Medzinárodného centra 
pre dane a rozvoj predstavuje odhady 
celkových daňových príjmov krajín 
ako ich podiel na HDP. Ako vyplýva 
z najnovších údajov, najvyšší podiel 

Dlhodobo sa vo svete rieši otázka, aké sadzby daní 
sú najefektívnejšie. Mala by mať krajina vyššie dane, 
a teda vyššiu mieru prerozdelenia získaných peňazí 
štátom, alebo by mala mať krajina nižšie dane a nižšiu 
mieru prerozdeľovania financií? Rozhodovanie by malo 
byť na obyvateľoch, čo s peniazmi budú robiť, alebo 
by mal štát vo väčšej miere zasahovať do distribúcie 
peňazí v krajine? Politické strany na tejto téme 
veľmi rady získavajú politické body, ako však ukážu 
nasledovné riadky, pointa daní je skrytá niekde inde.

Efektivita výberu daní vo svete ·	DANE	A	ODVODY

Základná daňová štruktúra

Zdroj: ourworldindata.org

Celkové daňové príjmy ako podiel na HDP za rok 2017

podiel z HDP. Na chvoste sú kra-
jiny Blízkeho východu a Afriky. 
Dominantné štáty sú tie, kde pre-
vládajú vysoké príjmy obyvateľstva 
a taktiež silná podnikateľská štruk-
túra, ktorá platí dane zo zisku.

Podiel daní na HDP ukazuje, koľ-
ko dane tvoria z celkového bohat-
stva krajiny – HDP. Ak sa sleduje 
len samotná sadzba, je to do určitej 

a Nový Zéland. V tesnom závese za 
týmito krajinami s výberom pria-
mych daní na úrovni 10 až 15 % 
z HDP je Nemecko, Nórsko, USA, 
Francúzsko, Švajčiarsko, Veľká 
Británia či Taliansko alebo Katar. 
Nasledujú krajiny strednej a východ-
nej Európy, Čína, Rusko a krajiny 
Južnej Ameriky. Na Slovensku tvoria 
výnosy z daní z príjmu 6,9-percentný 

Dane	z príjmov	osôb	
a firiem
Dane z príjmov sú, prirodzene, tiež 
najvyššie v severských krajinách, 
kde je aj najvyšší podiel celkových 
výnosov daní z HDP. Daniam z príj-
mov kraľuje Dánsko, v ktorom tvo-
ria 25- až 30-percentný podiel z HDP. 
Nasleduje Švédsko, Fínsko, Island, 
K anada ,  Austrál ia ,  Luxemburg 
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DPH a priemer korporátnej dane je 
v krajinách takmer rovnaký bez roz-
dielu na príjem ich obyvateľstva. Ak 
teda všetky krajiny majú vo svojej 
podstate sadzby daní približne rov-
naké (niektoré viac zdaňujú spotrebu, 
iné zase príjem), ako to, že niektoré 
sú bohatšie a iné zase nie? Niektoré 
majú obyvateľov, kde priemerný prí-
jem presahuje tisícky dolárov mesač-
ne a iným občanom musí stačiť nie-
koľko desiatok dolárov.

Kľúčom	k úspechu	je	
znižovanie	korupcie	
Nie je až také dôležité, či je sadzba 
DPH 18 % alebo 21 %, ale samotná 
efektivita využitia zdrojov, ktoré 
štát vyzbiera na daniach. Efektivita 
vybraných daní sa stráca pri štátnej 
korupcii, predražených verejných 
obstarávaniach alebo prebujnenej 
štátnej správe, keď sa z rozpočtu 
živí armáda úradníkov. Ak porovná-
me index korupcie a index kvality 
života, zistíme, že štáty, ktoré majú 
nízku úroveň korupcie (severské 

Čím	vyšší	HDP,	tým	viac	sa	
zaplatí	na	daniach
Bohatstvo krajiny sa dá merať aj ako 
objem HDP na obyvateľa. Čím bohat-
šia krajina, tým vyššie HDP na jedné-
ho obyvateľa dokáže vyprodukovať, 
a tým získa viac na daniach.

Následne môže štát prerozdeliť viac 
medzi svojich občanov. Dominujú 
krajiny z Európy – najmä tej zá-
padnej – následne USA, Kanada, 
Austrália či Japonsko. Svoj podiel 
na tomto výsledku zohráva aj sku-
točnosť, že vyspelejšie krajiny majú 
aj efektívnejší systém výberu daní 
a kvalitnejšiu ochranu pred daňový-
mi únikmi. 

štátoch generujú minimálny objem 
HDP a, navyše, systém výberu daní 
je taký neefektívny, že podiel daní 
z príjmov je na celkovom HDP omno-
ho nižší – v Bangladéši 8,4 %, Benine 

miery skresľujúce. Bangladéš, Benin, 
Burundi, Kongo, Gabon či Zambia 
majú daň z príjmu vo výške 35 %. 
Viac má už len Argentína a Kanada. 
Avšak korporácie v týchto afrických 

15,8 %, Kongu,17,5 % či v Zambii 
12,9 %. 

Dane	zo	spotreby
Dane zo spotreby sú takzvané ne-
priame dane, ktoré zasahujú kaž-
dého, kto nakupuje tovary a služ-
by, bez ohľadu na príjem. Značný 
objem (15 až 20 %) z HDP tvoria 
spotrebné dane v Argentíne a po-
baltských krajinách, na Ukrajine 
alebo v Grécku. Druhou skupinou 
je následne celá Európska únia 
spolu s Čínou a Brazíliou, kde je 
podiel spotrebných daní z HDP na 
úrovni 10 až 15 %. Na Slovensku 
majú spotrebné dane podiel 11,02 
% z HDP. Nasledujú krajiny, ako 
Rusko, Kanada, Austrália či Nový 
Zéland s 5- až 10-percentným po-
dielom. Najnižší podiel spotrebných 
daní je v USA, na Blízkom východe 
a v Indonézii.

Špecifikom sú práve Spojené 
štáty americké, kde je silná domáca 
spotreba a spotrebná daň v rozme-
dzí 3 – 8 %, v závislosti od konkrét-
neho štátu. V dobe nadmerného 
konzumu, keď sa svet potýka s kli-
matickou krízou a snaží sa šetriť 
prírodné zdroje, tak vyznieva otáz-
ka, či je takto nízka spotrebná daň 
vhodná. Je všeobecne známe, že 
USA sú spotrebiteľsky najsilnejšia 
ekonomika. Priemerný Američan 
spotrebuje 4-krát viac ako Európan 
a 15-krát viac ako obyvateľ Afriky. 
Klimatická kríza je problémom nad-
spotreby prírodných zdrojov, to-
varov a služieb. Ak by USA zdvihli 
spotrebnú daň na 10 – 15 %, spotre-
ba v USA by sa nepochybne utlmila. 
Firmy by to nepotešilo, ale odpadu 
by sa tvorilo menej a peniaze zo 
spotrebnej dane by mohli ísť na ob-
novu klímy. 

Celkové daňové príjmy zo zisku fyzických osôb a korporácií ako 
podiel na HDP za rok 2017

Zdroj: ourworldindata.org

Celkové daňové príjmy zo spotreby tovarov a služieb ako podiel 
na HDP za rok 2017

Zdroj: ourworldindata.org

Celkové daňové príjmy vs. HDP na obyvateľa za rok 2017

Zdroj: ourworldindata.org

Rozloženie daňových sadzieb medzi krajinami

Zdroj: ourworldindata.org

jeho obyvatelia trpia. Socialistická 
strana ekonomického spektra zase 
považuje vyššie dane za lepšie, pre-
tože má dostatok zdrojov na to, aby 
sa postaral o svojich občanov. Ako sa 
ukazuje, mýlia sa obe strany. Priemer 

Sadzba	dane	nerozhoduje	
o bohatstve	krajiny
Liberálna strana ekonomického 
spektra si možno myslí, že čím sú 
nižšie sadzby dane, tým je to lepšie, 
a naopak, čím vyššie dane, tým viac 
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a výber daní zohrávajú kľúčovú 
úlohu. 

Tak napríklad, vybrali by ste si 18 
% daň, ale viete, že sa 25 % z vybra-
ných daní stratí v čiernej a šedej eko-
nomike a do školstva, zdravotníctva 
a životného prostredia tak poputuje 

kra j iny,  Švajčiarsko,  Nemecko, 
Kanada, Austrália), majú aj vyššiu 
kvalitu života. Tú hodnotí subjek-
tívny pohľad obyvateľov na zdra-
votníctvo, školstvo, bezpečnosť, 
dopravu či životné prostredie. To 
sú všetko oblasti, v ktorých štát 

len 13,5 % z vybraných daní? Alebo 
by ste si vybrali sadzbu dane vyššiu 
– 21 %, ale viete, že do šedej a čier-
nej ekonomiky sa stratí len 5 % a do 
školstva, zdravotníctva a životného 
prostredia tak poputuje 20 % z vy-
braných daní?

Kvalita života vs. index korupcie

Zdroj: numbeo.com, transparency.org

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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ZAMESTNANIE ALEBO ŽIVNOSŤ? 
ČO SA TENTO ROK VIAC OPLATÍ?

PODNIKANIE	· Zamestnanie alebo živnosť? Čo sa tento rok viac oplatí?

Ďalšou možnosťou je pracovný po-
mer na skrátený úväzok, kde rozsah 
pracovného času je na dohode medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom, 
napríklad práca na polovičný úväzok. 

Pracovná zmluva musí obsaho-
vať niekoľko povinných náležitostí: 
osobné údaje zamestnávateľa i za-
mestnanca, druh práce a jej stručnú 
charakteristiku, miesto výkonu práce, 
deň nástupu do práce, mzdové pod-
mienky, výplatné termíny, pracovný 
čas, výmeru dovolenky a dĺžku vý-
povednej doby. Okrem minimálnych 
požiadaviek sa v pracovnej zmluve 
odporúča uvádzať aj dobu, na akú sa 
pracovná zmluva uzatvára, skúšobnú 

Trvalý	pracovný	pomer

Náležitosti	pracovnej	zmluvy	na	TPP

Zamestnanec zvyčajne pracuje na 
základe písomnej pracovnej zmlu-
vy, ktorú podpíše spolu so svojím 
zamestnávateľom. Tá môže byť na 
dobu určitú alebo neurčitú. Pracovný 
pomer na dobu určitú môže trvať 
maximálne dva roky. V prípade, že 
zmluva je uzavretá na dobu určitú, 
napríklad na pol roka, zamestná-
vateľ ju môže predĺžiť počas dvoch 
rokov najviac dvakrát. Pokiaľ v pra-
covnej zmluve nie je určené obdo-
bie trvania pracovného pomeru, ide 
o pracovnú zmluvu na čas neurčitý. 

dobu aj súhlas so spracovaním osob-
ných údajov.

Ukončenie zmluvy zo strany za-
mestnávateľa je podmienené výpo-
vednou lehotou alebo vyplatením 
odstupného. To však môže byť v prí-
pade iniciatívy zamestnanca, ktorý 
chce odísť zo zamestnania, aj určitou 
nevýhodou. Pokiaľ sa obom stranám 
nepodarí dohodnúť, zamestnanec 
musí ostať v práci až do konca výpo-
vednej lehoty, čo je spravidla 1 až 3 
mesiace podľa odpracovaných rokov 
v danej spoločnosti. V trojmesačnej 
skúšobnej dobe môžu zamestnáva-
teľ aj zamestnanec kedykoľvek roz-
viazať zmluvu bez uvedenia dôvodov.

Trvalý pracovný pomer alebo živnosť? Obe možnosti 
prinášajú viaceré výhody i nevýhody. Tento rok vstúpila 
do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá 
zvýhodňuje živnostníkov s ročným obratom do 100-tisíc 
eur. Tí budú môcť zdaňovať svoje príjmy so zníženou 15 % 
sadzbou dane prvýkrát v zdaňovacom období od 1. januára 
2020. Živnostníci majú tiež možnosť uplatniť si paušálne 
výdavky, ktorými si daňový základ znížia až o 60 % 
z príjmov. Zamestnanci si zase môžu prilepšiť využívaním 
rôznych benefitov, ktoré zamestnávatelia ponúkajú. 

Autor:	Zuzana	Mecková

odvody na sociálne a zdravotné pois-
tenie, ktoré navyšujú náklady zamest-
návateľa na odmenu zamestnanca. 

 Ak teda v roku 2020 rátame s rov-
nakým nákladom zamestnávateľa pri 
trvalom pracovnom pomere aj živnos-
ti, čistý mesačný príjem zamestnanca 
je vždy v porovnaní so živnosťou nižší. 
Pri zamestnancovi, ktorý má mesač-
ne hrubú mzdu 1 000 eur, je rozdiel 
medzi čistými mesačnými príjmami 
na TPP a na živnosť takmer 316 eur. 
Ostáva sa len rozhodnúť, či nižší me-
sačný príjem dokážu nahradiť zamest-
nanecké benefity.

Živnosť

Náležitosti	pri	živnosti

Založenie živnosti je dnes už jedno-
duché a vybaviť sa dá online s elek-
tronickým občianskym preukazom 
v priebehu pár dní. Je dôležité si však 
uvedomiť, že nie každý druh práce 
sa môže vykonávať na živnosť. Ak 
spoločnosť požaduje, aby zamest-
nanec vykonával závislú činnosť na 
živnosť, môže ísť v niektorých prípa-
doch o nelegálnu prácu. 

Závislá činnosť predstavuje prácu, 
pri ktorej existuje vzťah nadriadenos-
ti zamestnávateľa a podriadenosti za-
mestnanca, a prácu, ktorú zamestna-
nec vykonáva osobne podľa pokynov 
zamestnávateľa, v jeho mene a v pra-
covnom čase určenom zamestnávate-
ľom. Či môžete pracovať na živnosť, 
závisí od typu vykonávanej práce a od 
dohody medzi vami a firmou, pre kto-
rú chcete pracovať.
Podstatné je dať si tiež pozor aj na 
predmety podnikania, teda oblasti, 
v ktorých môže živnostník poskytovať 
svoje služby, resp. predaj. Živnostník 
vstupuje do obchodného vzťahu 
s klientom, spoločnosťou alebo iným 

z odoslanej sumy a 13 % ide na povin-
né starobné sporenie v prvom pilieri.

Niektorí zamestnávatelia ponú-
kajú zamestnancom ako jeden z be-
nefitov aj príspevok do tretieho dô-
chodkového piliera, teda príspevok 
na dôchodkové penzijné sporenie. 
Predpokladom je, že zamestnanec 
má toto sporenie založené a mesač-
ne si prispieva aj vlastným vkladom. 

Výhody	a	nevýhody	TPP	

Základnými výhodami pracovného 
pomeru sú najmä pravidelný príjem, 
pracovné prostredie a vybavenie, 
ktoré zamestnávateľ poskytuje svoj-
im zamestnancom. Zamestnanec na 
trvalý pracovný pomer má zo záko-
na garantovaný počet dní dovolenky, 
príspevok na stravu za každý odpra-
covaný deň či príplatky za prácu cez 
víkendy alebo štátne sviatky. 

Zamestnávatelia ponúkajú zamest-
nancom širokú škálu benefitov, naprí-
klad služobné auto, telefón či notebo-
ok aj na súkromné účely, na podporu 
„work-life balance“ fungujú multisport 
karty, benefitné karty na kultúrne 
aktivity, vzdelávanie, relaxačné miest-
nosti či občerstvenie zadarmo a zdravé 
dni na pracovisku. Veľmi obľúbené sú 
aj príspevky zamestnávateľa na život-
né poistenie či rôzne finančné bonusy 
a odmeny. Záleží na zamestnávateľovi, 
ktoré výhody svojim zamestnancom 
poskytne. Medzi uchádzačmi o za-
mestnanie dnes hrajú veľkú rolu. 

Nevýhodou trvalého pracovného 
pomeru oproti živnosti je hlavne to, 
že v skutočnosti dostane zamestnanec 
menej peňazí, ako by mohol zarobiť 
na živnosť. Ide o to, že suma, ktorú 
firma zaplatí živnostníkovi, je pre ňu 
finálnym nákladom na jeho odmenu, 
zatiaľ čo zamestnancovi platí firma 
okrem hrubej mzdy už spomínané 

Odvody	a dane	pri	TPP

Zamestnanecký pracovný pomer sa 
vyznačuje daňovými a odvodovými 
povinnosťami pre zamestnanca aj 
zamestnávateľa. Zamestnávateľ za-
platí každý mesiac za zamestnanca 
z jeho hrubej mzdy 25,2 % sociálne 
poistenie a 10 % zdravotné poistenie. 
Zamestnancovi sa navyše z hrubej 
mzdy odpočítajú sociálne odvody vo 
výške 9,4 % a zdravotné odvody vo 
výške 4 %. Po odpočítaní odvodov a 
nezdaniteľnej časti základu dane, kto-
rá pre rok 2020 predstavuje 367,85 
eura/mesiac, sa následne z tejto sumy 
ešte odvádza 19 % daň z príjmu.

Zamestnávateľ má povinnosť 
každého zamestnanca automaticky 
prihlásiť do sociálnej a zdravotnej 
poisťovne, mesačne odvádzať za kaž-
dého poistné aj daň z príjmu. Na žia-
dosť zamestnanca vykoná zamestná-
vateľ na konci ročného zúčtovacieho 
obdobia zamestnancovi ročné zúč-
tovanie k dani z príjmu. Platí to len 
u zamestnancov, ktorí nie sú povinní 
podať daňové priznanie. V prípade, 
že mal zamestnanec viacerých za-
mestnávateľov, o vykonanie ročného 
zúčtovania požiada posledného za-
mestnávateľa, u ktorého si uplatňo-
val nezdaniteľnú časť základu dane. 

Zamestnávatelia prispievajú za-
mestnancom aj na sociálne zabezpe-
čenie. Druhý pilier je pre ľudí dobro-
voľné poistenie na dôchodok. Spolu 
s povinným prvým pilierom tvorí 
sociálne zabezpečenie. Zamestnanec, 
ktorý sa rozhodne vstúpiť do druhého 
dôchodkového piliera, musí odviesť do 
prvého i druhého piliera odvody v cel-
kovej výške 18 % z hrubej mzdy. Tie sú 
však súčasťou mesačných odvodov na 
sociálne poistenie, takže pre zamest-
nanca to nie sú žiadne ďalšie nákla-
dy. Do druhého piliera tak plynie 5 % 
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o dani z príjmov priniesla aj zvýše-
nie nezdaniteľnej časti základu dane. 
Od roku 2020 sa jej výška počíta 
ako 21-násobok životného minima, 
pričom minulý rok predstavovala 
19,2-násobok životného minima. 
Suma nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka je od nového 
roka teda 4 414,20 eura, v prepočte 
na mesiac 367,85 eura.

Živnostníci znižujú svoj daňový 
základ buď o skutočne vynaložené vý-
davky, alebo o tzv. paušálne výdavky, 
ktoré predstavujú 60 % z ich ročného 
príjmu. V prípade uplatnenia skutoč-
ných výdavkov si do nich môžu zapo-
čítať aj zaplatené sociálne a zdravot-
né odvody v predchádzajúcom roku. 
Výška paušálnych výdavkov je však 
limitovaná v tomto roku maximálnou 
sumou vo výške 20 000 eur.

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za zdaňovacie obdobie 2020 budú živ-
nostníci povinní podať, ak ich celkové 
zdaniteľné príjmy za rok 2020 pre-
siahnu sumu 2 207,10 eura. Do celko-
vých zdaniteľných príjmov sa zahrňu-
je akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý 
nie je oslobodený od dane z príjmov a 
je predmetom dane. Povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z príjmov za 
predošlý rok majú živnostníci vždy do 
31. marca daného roku, prípadne ak 
požiadajú o odklad daňového prizna-
nia, tak až do 30. júna.

Výhody	a	nevýhody	práce	na	živnosť

Jednou z hlavných výhod živnostní-
kov je, že svoj pracovný čas a miesto 
výkonu práce si dokážu zvoliť podľa 
svojich potrieb, a prácu môžu bez 
problémov vykonávať pre viacero 
firiem naraz. Najväčším pozitívom 
však je, že pri rovnakých nákladoch 
spoločnosti dostane  živnostník 
vyššiu odmenu, ako by dostal pri 

živnostníkom najčastejšie prostred-
níctvom objednávok a faktúr, v prípa-
de dlhodobej spolupráce môžu uzav-
rieť vzájomnú zmluvu o spolupráci. 

Odvody	a dane	pri	živnosti

Výška minimálnych odvodov pre živ-
nostníkov je v roku 2020 mesačne vo 
výške 238,80 eura, z čoho do zdravot-
nej poisťovne musia povinne odviesť 
minimálne 70,91 eura a do Sociálnej 
poisťovne 167,89 eura. Zdravotne 
postihnutí živnostníci odvádzajú do 
zdravotnej poisťovne minimálne od-
vody vo výške 35,45 eura a do sociál-
nej poisťovne rovnako 167,89 eura.

Odvody do Sociálnej poisťovne mu-
sia platiť v tomto roku živnostníci, kto-
rí za rok 2019 mali príjmy vyššie ako 
6 078 eur. Platby sociálneho a zdravot-
ného poistenia fungujú na základe me-
sačných preddavkov, ktoré sú splatné 
vždy do ôsmeho dňa po uplynutí prís-
lušného kalendárneho mesiaca. 

Veľký pozor by si živnostníci mali 
dať na platenie odvodov na sociálne 
poistenie z minimálneho vymeria-
vacieho základu. Z rovnakého vyme-
riavacieho základu sa im totiž bude 
počítať v budúcnosti aj ich dôchodok. 
Preto je veľmi dôležité, aby živnost-
níci vnímali a riešili aj situáciu do 
budúcna, a zarobené peniaze kvalit-
ne investovali. Ďalšou možnosťou je 
platiť si dobrovoľne vyššie odvody do 
Sociálnej poisťovne, alebo sa spoľah-
núť na tretí pilier. 
Podľa novely o dani z príjmov tento 
rok dochádza aj k daňovým zme-
nám. Od nového roku je zavedená 
nižšia 15 % sadzba dane z príjmu 
pre fyzické či právnické osoby, kto-
rých ročné príjmy z podnikania ne-
presiahnu 100-tisíc eur. Zdaňovacie 
obdobie pre túto novinku sa začalo 
od 1. januára 2020. Novela zákona 

zamestnaneckom pomere. Firma to-
tiž so živnostníkom už nemá žiadnu 
ďalšiu administratívu, ani za neho 
nemusí platiť odvody.

Ak teda v roku 2020 rátame s rov-
nakým nákladom zamestnávateľa pri 
trvalom pracovnom pomere aj živ-
nosti, čistý mesačný zisk živnostníka 
je vždy v porovnaní so zamestnancom 
vyšší. Ak má napríklad spoločnosť ná-
klad na zamestnanca mesačne 1 352 
eur, živnostník má mesačný zisk po 
odrátaní odvodov aj dane z príjmu 
približne 1 087 eur, zatiaľ čo ak by bol 
zamestnanec na TPP, dostával by iba 
771 eur v čistom.

Výhodou a zároveň aj nevýhodou 
je prvý rok podnikania, v ktorom 
živnostník nemusí odvádzať sociál-
ne poistenie. Výhodou je, že nemusí 
mesačne platiť 167,89 eura, no to 
znamená, že ešte nie je sociálne pois-
tenou osobou a môže to skomplikovať 
jeho situáciu v prípade nemocenských 
či materských dávok. K sociálnym ne-
výhodám patrí aj to, že ak si živnost-
ník neplatí dobrovoľné poistenie v ne-
zamestnanosti, nebude mať nárok na 
dávku v nezamestnanosti. 

Strašiakom pre mnohých živ-
nostníkov je práve platenie odvodov 
do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 
vo vlastnej réžii, a najmä podávanie 
daňového priznania k dani z príjmov. 

Kombinácia	TPP	a	živnosti
 
Kompromisom alebo ďalšou alternatí-
vou môže byť práca na trvalý pracovný 
pomer a na živnosť súčasne. Takýto 
človek má zo zákona výhody zamest-
nanca – dovolenku, stravné lístky a 
ďalšie zamestnanecké benefity, no 
predovšetkým zamestnávateľ stále 
hradí za zamestnanca v plnej výške so-
ciálne a zdravotné poistenie. V súbehu 

a zároveň živnostníkovi by nakoniec 
v čistom zostalo takmer 1 400 eur. 
V prípade rovnakého nákladu vypla-
teného len na živnosť by mal živnost-
ník čistý mesačný zisk 1 678 eur. Ak 
by to bol len zamestnanecký pomer, 
čistá mesačná mzda zamestnanca 
by bola len 1 122 eur. Každá z pra-
covných možností má svoje výhody 
a nevýhody, preto práve možno táto 
kombinácia môže byť niekedy zlatou 
strednou cestou. 

daňovník znížiť o nezdaniteľnú časť 
základu dane len raz, buď ako za-
mestnanec, alebo ako živnostník. 
Výhodnejšie to určite je v tomto roku 
v prípade trvalého pracovného po-
meru, kde je daň z príjmu 19 %, čo 
znamená, že je o štyri percentá vyš-
šia ako pri živnosti. 

Táto alternatíva sa oplatí najmä 
pri vyšších sumách príjmov. Ak po-
čítame s mesačným nákladom spo-
ločnosti 2 028 eur, zamestnancovi 

pracovného pomeru a živnosti je člo-
vek povinný po skončení zdaňova-
cieho obdobia doplatiť zdravotné 
poistenie podľa výšky svojho príjmu 
z podnikania. Ak príjem z podnikania 
v roku 2020 prekročí 6 078 eur, aj živ-
nostník s trvalým pracovným pome-
rom bude musieť od nasledujúceho 
roka začať platiť minimálne odvody 
na sociálne poistenie.

V tomto prípade však platí, že 
čiastkový základ dane si  môže 
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Trvalý pracovný pomer Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ

Hrubá mesačná mzda 580,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €
Zdravotné poistenie (mesačne) 23,20 € 58,00 € 40,00 € 100,00 € 60,00 € 150,00 €
Sociálne poistenie (mesačne) 54,52 € 146,16 € 94,00 € 252,00 € 141,00 € 378,00 €
Čiastkový základ dane 502,28 € 866,00 € 1 299,00 €
Nezdaniteľná časť základu dane za mesiac 367,85 € 367,85 € 367,85 €
Daň mesačne (19 %) 25,54 € 94,65 € 176,92 €
Čistý mesačný príjem 476,74 € 771,35 € 1 122,08 €

Náklad pre zamestnávateľa 784,16 € 1 352,00 € 2 028,00 €

Živnosť Živnostník Spoločnosť Živnostník Spoločnosť Živnostník Spoločnosť

Mesačný príjem 784,00 € 1 352,00 € 2 028,00 €
Ročný príjem 9 408,00 € 16 224,00 € 24 336,00 €
Paušálne výdavky (60 %) 5 644,80 € 9 734,40 € 14 601,60 €
Zdravotné poistenie (mesačne) 70,91 € 70,91 € 102,61 €
Sociálne poistenie (mesačne) 167,89 € 167,89 € 180,95 €
Čiastkový základ dane 3 763,20 € 6 489,60 € 9 734,40 €
Nezdaniteľná časť základu dane za rok 4 414,20 € 4 414,20 € 4 414,20 €
Daň v prepočte za mesiac (15 %) 0,00 € 25,94 € 66,50 €
Čistý mesačný zisk 545,20 € 1 087,26 € 1 677,94 €

Náklad pre zamestnávateľa 784,00 € 1 352,00 € 2 028,00 €

Trvalý pracovný pomer + živnosť
TPP Živnosť TPP Živnosť

Zamestnanec Zamestnávateľ Živnostník Spoločnosť Zamestnanec Zamestnávateľ Živnostník Spoločnosť

Hrubý mesačný príjem 600,00 € 540,80 € 600,00 € 1 216,80 €
Hrubý ročný príjem 7 200,00 € 6 489,60 € 7 200,00 € 14 601,60 €
Paušálne výdavky (60 %) - - 3 893,76 € - - 8 760,96 €
Zdravotné poistenie (mesačne) 24,00 € 60,00 € 41,56 € 24,00 € 60,00 € 67,03 €
Sociálne poistenie (mesačne) 56,40 € 151,20 € 167,89 € 56,40 € 151,20 € 167,89 €
Čiastkový základ dane 519,60 € 2 595,84 € 519,60 € 5 840,64 €
Nezdaniteľná časť základu dane za mesiac 367,85 € 367,85 €
Daň v prepočte za mesiac 28,83 € 32,45 € 28,83 € 73,01 €
Čistý mesačný príjem 490,77 € 298,90 € 490,77 € 908,87 €
Náklad pre zamestnávateľa 811,20 € 540,80 € 811,20 € 1 216,80 €
Spolu čistý mesačný príjem 789,67 € 1 399,64 €

Spolu náklad pre zamestnávateľa 1 352,00 € 2 028,00 €
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ORGANIZÁCIÁM PRINÁŠAJÚ 
2 % Z DANE MILIÓNY EUR

DANE	A ODVODY	· Organizáciám prinášajú 2 % z dane milióny eur

zaplatenej dane aj bez potreby pre-
dlžovania lehoty na podanie daňo-
vých priznaní, resp. ktorá bude riešiť 
problematiku predkladania vyhláse-
ní zo strany zamestnancov,“ dopĺňa 
Jozef Danis.

Záujem o poukázanie 2 % zo svojich 
daní je vysoký. V septembri 2019 
mala Finančná správa SR spracova-
ných viac ako 900-tisíc vyhlásení. Ich 
počet sa navýšil po spracovaní odlo-
žených daňových priznaní v októbri 
2019. 

Neziskovým organizáciám, občian-
skym združeniam a nadáciám boli 
darcovia oznámení koncom januára 
2020. Mená darcov sa zasielajú prí-
jemcom v prípade, ak vo vyhlásení 
vyznačili svoj súhlas so zaslaním 
týchto údajov.

Ani v súčasnej situácii ovplyvnenej 
koronavírusom sa neziskové or-

ganizácie a občianske združenia ne-
musia báť, že by o príspevky 2 % zo 
zaplatenej dane prišli. „Dostali sme 
verejný prísľub Ministerstva financií 
SR a Finančnej správy SR, že všet-
ky poukázané financie sa dostanú 
k prijímateľom 2 % a to aj napriek 
tomu, že daňovcíci nepodajú daňo-
vé priznanie do 31. marca alebo ne-
oznámia jeho odklad,“ hovorí Jozef 
Danis, prezident Slovenskej komory 
daňových poradcov (SKDP).

SKDP upozorňuje, že momentálne 
nie je nutné pre poukázanie 2 % zo 
zaplatenej dane navštevovať daňo-
vé úrady a narýchlo podávať daňové 
priznanie alebo jeho odklad. „V krát-
kej dobe bude prijatá legislatíva, 
ktorá umožní poukázanie podielu 

Záujem o poukázanie 2 % zo zapla-
tených daní sa z roka na rok zvyšu-
je. Kým napríklad v roku 2013 bola 
celková suma vyplatená všetkým pri-
jímateľom 43 miliónov eur, v minu-
lom roku to bolo už 73 miliónov eur. 
V roku 2019 získali najviac príspev-
kov z 2 % daní predovšetkým nadácie.

Zoznam	prijímateľov	je	
verejne	dostupný
Aj tento rok môžu fyzické a právnic-
ké osoby poukázať svoje 2 % z daní. 
Zoznam prijímateľov je verejne do-
stupný, vedie ho Notárska komora 
a Finančná správa SR na webových 
stránkach www.notar.sk a www.fi-
nancnasprava.sk. 

Zamestnanci môžu určiť len jedného 
prijímateľa 2 % zo svojich daní. Ak 
ide o daňovníka – právnickú oso-
bu, tá môže určiť jedného alebo viac 
prijímateľov. Podiel zaplatenej dane 
musí byť najmenej 3 eurá, ak je da-
ňovníkom zamestnanec. Pri práv-
nických osobách je to najmenej 8 eur 
pre jedného prijímateľa, inak sa 2 % 
z daní prijímateľom nevyplatia. 

Zákonná úprava taktiež počíta s mož-
nosťou poukázania až 3 % zaplate-
nej dane. Urobiť tak môžu fyzické 
osoby, ktoré v roku 2019 vykonávali 

Každá fyzická a právnická osoba môže 
neziskovým organizáciám, občianskym 
združeniam, nadáciám či iným vybraným 
prijímateľom poukázať každý rok 2 % zo 
svojich daní. Za rok 2019 bolo zaznamenaných 
viac ako 15-tisíc prijímateľov, ktorí získali 
vďaka 2 % z daní vyše 73 miliónov eur.

Autor:	Natália	Hučková

Vo vyhlásení môže zamestnanec 
zároveň súhlasiť s tým, aby bolo 
pr i j ímateľovi  oznámené,  že  f i -
nančné prostriedky získal práve 
od neho. Poukázaná suma sa však 
neoznamuje. 

Vyhlásenie spolu s potvrdením o za-
platení dane musí zamestnanec do-
ručiť daňovému úradu do 30. aprí-
la 2020. Ak ide o poukázanie 3 % 
z dane, povinnou prílohou je aj po-
tvrdenie o odpracovaní dobrovoľníc-
kej činnosti. Daňový úrad prevedie 
2 % z daní určenému prijímateľovi 
do 90 dní odo dňa splnenia týchto 
podmienok. 

Samostatne zárobkovo činné osoby 
a právnické osoby (živnostníci a pod-
nikatelia) majú možnosť poukázať 
2 % z daní priamo vo svojom daňo-
vom priznaní. 

Najčastejšími chybami, ktoré sa ob-
javujú vo vyhláseniach, sú nespráv-
ne vyplnené IČO prijímateľov alebo 
sa uvedený prijímateľ už nenachá-
dza v aktuálnom zozname prijíma-
teľov, prípadne sa nedodrží termín 
podania na daňový úrad. 

Následne si zamestnanec vyberie 
z verejne dostupného zoznamu nie-
ktorého z prijímateľov 2 % na rok 
2020. Údaje o zvolenom prijímate-
ľovi (názov, IČO, adresa) spolu so 
sumou, ktorú chce zamestnanec 
poukázať (2 % zo zaplatenej dane), 
sa  uvádzajú v  samostatnom vy-
hlásení. Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby je dostupné ako 
štruktúrované tlačivo na inter-
nete, vyplnené so svojimi údajmi 
ho poskytujú často aj prijímatelia. 

dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 
o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 
40 hodín. V takomto prípade je zároveň 
potrebné predložiť písomné potvrdenie 
o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Ako	poukázať	2	%	z dane
Ak má zamestnanec záujem poukázať 
svoje 2 % z dane, musí zamestnávate-
ľa požiadať o ročné zúčtovanie zapla-
tených preddavkov na daň a potvrde-
nie o zaplatení dane. Prostredníctvom 
tohto potvrdenia je možné vypočítať 
sumu 2 % zo zaplatenej dane. 

Organizáciám prinášajú 2 % z dane milióny eur ·	DANE	A ODVODY

Suma poukázaná na 2 % zaplatených daní na Slovensku

Desať prijímateľov podľa celkovej výšky získaných prostriedkov za rok 2019 
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Poradie Organizácia Výška príspevku

1. Nadácia Pontis 2 661 939 mil.

2. NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 1 597 497 mil.

3. Nadácia EPH 1 300 497 mil.

4. Nadácia ADELI 1 205 344 mil.

5. Nadácia SPP 1 143 912 mil.

6. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 045 575 mil.

7. Nadácia VÚB 1 039 912 mil.

8. Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 007 046 mil.

9. PLAMIENOK, n. o. 872 023 tis.

10. Nadácia U.S.Steel Košice 865 595 tis.

Zdroj: Finančná správa SR

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

2013 2014

su
m

a 
v 

m
ili

ón
oc

h 
eu

r

rok

2015 2016 2017 2018 2019



Marec/Apríl 2020 2726

a daňovníkov s výškou obratu do 100-tisíc eur. 
Znížená sadzba sa začala uplatňovať za zdaňovacie 
obdobie začínajúce sa 1. januárom 2020. Väčšiny 
podnikateľov sa však dotkne až pri daňovom pri-
znaní v roku 2021. 

V prípade platenia preddavkov na obdobie, po-
čas ktorého ešte nebude jasné, či podmienka obra-
tu bude splnená a výška sadzby dane tak nebude 
dopredu známa, sa použije pre výpočet preddav-
kov sadzba dane 21 %. Podľa údajov Finstatu malo 
za rok 2018 tržby do výšky 100-tisíc eur viac než 
148-tisíc slovenských firiem, čo predstavuje 67,9 % 
všetkých slovenských firiem.

Zvýšenie	nezdaniteľnej	časti	základu	
dane
Nezdaniteľná časť základu dane rástla každým ro-
kom spolu so životným minimom. Do roku 2020 
sa však táto suma počítala ako 19,2-násobok 

Nový	pojem	–	mikrodaňovník
Do roku 2020 boli prakticky všetci podnikatelia 
daňovými subjektmi. Od roku 2020 sú niektorí 
mikrodaňovníkmi. A mikro v tomto prípade zna-
mená väčšie výhody. Patriť sem budú všetci podni-
katelia, ktorých príjmy nepresiahnu sumu 49 790 
eur. Mikrodaňovníci získajú väčší priestor na opti-
malizáciu výdavkov, keďže v daňovom priznaní za 
rok 2020 si budú môcť výšku odpisov pre majetok 
zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubo-
voľnej výške. Stratu si môžu uplatniť až do výšky 
celého základu dane a ako celý daňový výdavok si 
môžu dať tvorbu účtovných opravných položiek 
vrátane príslušenstva.

Zníženie	dane
Najväčšou zmenou, ktorá sa dotkne podľa prepoč-
tov až dvoch tretín podnikateľov, je zníženie dane 
z 21 % na 15 %. To sa bude týkať podnikateľov 

ZMENY V DANIACH 
Z PRÍJMOV 
SA DOTKNÚ NAJMÄ MENŠÍCH 
PODNIKATEĽOV

Mnoho podnikateľov vďaka novele 
zákona o dani z príjmov čakajú zmeny 
k lepšiemu. Polepšia si najmä finančne.

DANE	A ODVODY	· Zmeny v daniach z príjmov sa dotknú najmä menších podnikateľov

Autor:	Marek	Mittaš	

Foto:	Shutterstock

životného minima. Od roku 2020 sa mení pomer 
výpočtu nezdaniteľnej časti až na 21-násobok ži-
votného minima. Suma nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka bude už v roku 2020 vo výške 
4 414,20 eura, oproti výške 3 937,35 eura, ktorá 
platila v roku 2019. Ide tak o zvýšenie bezmála 
o 500 eur.

Výskum	sa	oplatí	robiť	viac
Dôvodom je zvýšenie superodpočtu. Táto položka 
je zakotvená v zákone už do roku 2015, keď bola 
výška len 25 % a postupne sa zvyšovala. V roku 
2019 predstavovala možnosť superodpočtu vý-
davkov 150 %. V roku 2020 stúpol superodpočet 
na 200 %. V praxi to znamená, že subjekt si môže 
v zdaňovacom období od roku 2020 odpočítať 200 
% svojich výdavkov vynaložených na výskum a vý-
voj. Dôvodom zmeny je motivovať slovenské firmy 
vo väčšej miere investovať do výskumu a vývoja.

Superodpočet môžu využiť firmy aj živnostní-
ci, ktorí v predmete svojho podnikania realizujú 
výskum a vývoj. Stačí mať vypracovaný písomný 
dokument Projekt výskumu a vývoja v čase poda-
nia daňového priznania. Potom je už len povinnosť 
presne vyčísliť náklady na výskum a vývoj a nákla-
dy evidovať oddelene od ostatných. Dôležité je aj 

to, že podnikajúce subjekty uplatňujúce si superod-
počet nemusia mať výskum a vývoj zapísaný ako 
predmet činnosti v obchodnom registri.

Zmena	pri	platení	preddavkov
Ministerstvo financií zrušilo limit 2 500 až 5 000 
eur na preddavky. Od roku 2020 sa zmenila dolná 
hranica pre platenie preddavkov na 5-tisíc eur. Do 
tejto sumy nebudú mať povinnosť subjekty platiť 
preddavky vôbec. Aj preddavky nad túto hranicu 
zaznamenali zmeny. Od 5 000 do 16 600 eur budú 
len štvrťročnými platiteľmi preddavkov a až po 
prekročení tejto hranice sa stanú mesačnými plati-
teľmi. Mnohým podnikateľom to uľahčí život.

Nová	odpisová	skupina	0	
Skupina určená špeciálne pre elektromobily, v kto-
rej je stanovená lehota odpisovania 2 roky. Patria 
sem automobily vymedzené ako osobné auto-
mobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II 
v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uve-
dené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii 
s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Cieľom 
tejto úpravy je podporiť elektromobilitu aj v pod-
nikateľskej sfére. 

Zmena	pravidiel	odpočítavania	daňovej	
straty
Mikrodaňovníci pri strate nie sú limitovaní, ostat-
né spoločnosti a živnostníci majú limit pri umo-
rovaní daňovej straty stanovený na 50 % základu 
dane. Pre obe skupiny však platí, že sa predlžuje 
lehota umorovania. Počnúc rokom 2020 to nebudú 
4 roky, ale až 5 rokov. 

Zjednodušenie	zoznamu	výdavkov,	
ktoré	sú	daňovo	uznateľné	až	po	
zaplatení	
Zo zákona o dani z príjmov úplne zmizla podmien-
ka zaplatenia pre normy a certifikáty, podmienka 
zaplatenia pre sprostredkovanie obchodu síce zo-
stala, ale zrušil sa limit 20 %. Súvisí to s tým, že 
mnohé položky daňovo uznateľné až po zapla-
tení boli zložité na posúdenie v praxi. Išlo o zby-
točnú komplikáciu, ktorou štát uľahčil evidenciu 
výdavkov. 

Zmeny v daniach z príjmov sa dotknú najmä menších podnikateľov ·	DANE	A ODVODY
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DAŇOVÉ NOVINKY 
V OBLASTI DPH V ROKU 
2020

DANE	A ODVODY	· Daňové novinky v oblasti DPH v roku 2020

po dodržaní určitých podmienok 
nebude takéto dodanie podliehať 
DPH. Predmetom DPH sa stane až 
vtedy, keď vlastnícke právo prejde 
na odberateľa. Ten následne platí 
DPH v členskom štáte, kam tovar 
premiestnili.

Režim prináša zjednodušenie aj 
v tom, že dodávateľ sa nemusí pri 
takomto premiestňovaní registro-
vať a vykazovať v takejto krajine 
nadobudnutie tovaru. Zákon pred 

Nový	režim	pri	
premiestňovaní	tovaru	
v rámci	EÚ
Od januára 2020 platí novela záko-
na o DPH, ktorá priniesla zavedenie 
nového režimu „call-off stock“. Jeho 
podstatou je zjednodušenie cezhra-
ničných transakcií v rámci Európskej 
únie. Ak dodávateľ premiestni tovar 
do iného členského štátu s cieľom 
jeho neskoršieho dodania odberate-
ľovi a tento odberateľ je známy, tak 

januárom 2020 riešil len situáciu, 
keď sa tovar premiestnil a dodal na 
Slovensko.

V rámci režimu treba dodržať aj 
isté podmienky. Dodávateľ nesmie mať 
sídlo ani prevádzku v členskom štáte, 
kam odosiela tovar. Dodávateľ musí 
uviesť premiestnenie v záznamoch 
a označiť odberateľa, ktorý za tovar 
zaplatí daň vo svojom štáte. Dodávateľ 
takisto musí uviesť v záznamoch iden-
tifikačné číslo odberateľa pre daň.

Rok 2020 prináša do daňovej oblasti 
viacero noviniek. Jednou z nich je napríklad 
pojem „call-off stock“. Ďalšie spresňujú 
zaobchádzanie s hnuteľným investičným 
majetkom či rozširujú zoznam tovarov, 
na ktoré platí znížená sadzba DPH. 
Pripravili sme prehľad najdôležitejších 
zmien, ktoré platia od 1. januára 2020 
v oblasti dane z pridanej hodnoty. 

Autor:	Magdaléna	Švančarková	

Foto:	Shutterstock

k druhému dodaniu tovaru, ktorý 
uskutočnila prostredná osoba pre 
svojho zákazníka.

Bezodplatné	dodanie	
dlhodobého	majetku	do	
1 700	eur
Novela zákona rieši aj postup, ako 
určiť základ dane tovaru, ktorý má 
obstarávaciu cenu do 1 700 eur a je 
dodaný na iný účel ako predaj, čiže 
bezodplatne. Jeho obdobie použiteľ-
nosti musí byť viac ako jeden rok.

V tomto prípade je určenie zák-
ladu dane rovnaké ako pri odpiso-
vanom majetku, ktorý je zaradený 
do prvej odpisovej skupiny s lehotou 
odpisovania štyri roky. Vychádza sa 
teda z jeho zostatkovej ceny. Doteraz 
sa základ dane určoval z celej obsta-
rávacej ceny a DPH tak bola vyššia.

Úprava	odpočítanej	DPH	
pri	hnuteľnom	investičnom	
majetku
V prípade, že si pri nadobudnutí hnu-
teľného investičného majetku plati-
teľ DPH neodpočítal celú DPH, môže 
tak do piatich rokov vykonať úpravu 
odpočítanej DPH, to znamená, že má 
nárok si ju odpočítať celú.

Za hnuteľný investičný majetok 
sa pritom považujú tie veci, kto-
rých obstarávacia cena bez DPH je 
3 319,30 eura a viac. Ich obdobie po-
užiteľnosti musí byť zároveň viac ako 
jeden rok.

Oslobodenie od dane
Zákon doplnil aj oslobodenie od 

dane pri niektorých situáciách. Ide 
o transakcie, ktoré súvisia s obcho-
dovaním so surovou ropu, a to v col-
nom, osobitnom sklade. Oslobodenie 
od dane platí aj pri transakciách pri 
obchodovaní s minerálnymi olejmi 
v daňovom sklade.

však nedostala napríklad mrkva, sliv-
ky či petržlen.

Reťazové	obchody
Do zákona pribudol aj nový paragraf, 
ktorý rieši takzvané reťazové doda-
nia v rámci Európskej únie. Cieľom 
je jednoznačná definícia pravidiel pri 
priradení prepravy tovaru, teda vyrie-
šiť problémovú otázku, kto si uplat-
ní oslobodenie od DPH. Reťazové 
transakcie sú pritom situácie, keď 
jeden a ten istý tovar je predmetom 
viacerých nasledujúcich dodaní. Ak 
odoslanie a prepravu zabezpečovala 
prostredná osoba od dodávateľa k od-
berateľovi, bol problém určiť, ktorej 
transakcii prepravu priradiť.

Po novom sa preprava tovaru prira-
dí k prvému dodaniu, ktoré sa usku-
točnilo pre prostrednú osobu, ak ho 
prostredná osoba zabezpečila. To je 
osoba, ktorá kupuje tovar od prvého 
dodávateľa. Nejde pritom o konečného 
zákazníka, len o prvého odberateľa.

Iná situácia nastane vtedy, ak 
má prostredná osoba identifikačné 
číslo pre DPH v členskom štáte, kde 
sa preprava začína. Oznámi to do-
dávateľovi. Preprava tovaru alebo 
odoslanie sa v takom prípade priradí 

Tento režim má aj časové obmedzenie. 
V prípade, že vlastníctvo tovaru pri 
premiestnení neprejde na odberateľa 
do 12 mesiacov, tak zdaniteľným ob-
chodom sa stáva v deň po uplynutí 12 
mesiacov. Cieľom je vyhnúť sa špeku-
láciám. Samozrejme, ak sa tovar v tej-
to lehote vrátil naspäť a dodávateľ to 
uvedie v záznamoch, k zdaniteľnému 
obchodu nedochádza. 

Znížená	sadzba	DPH	na	
ďalšie	druhy	tovarov
Znížená 10-percentná sadzba DPH 
platila do 1. januára 2020 na lieky, 
vybrané potraviny a knihy. Od no-
vého roka pribudli v tomto zozna-
me ďalšie tovary. Znížená sadzba je 
aj na noviny, časopisy a periodiká. 
Reklamný obsah v nich však musí 
byť menší ako 50 percent, takisto 
erotický obsah musí byť nižší ako 10 
percent. 

Zároveň sa rozšíril zoznam potra-
vín so zníženou DPH. Pribudli ďalšie 
takzvané zdravé potraviny dopesto-
vané na Slovensku – prírodný med, 
vybrané druhy ovocia (jablká, hrušky, 
duly) a zelenina (napríklad zemiaky, 
cibuľa, cesnak či kapusta). Do zo-
znamu so zníženou sadzbou DPH sa 
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EKASA MÁ NEDOSTATKY. 
PRINESIE DO ŠTÁTNEJ KASY 
120 MILIÓNOV EUR ROČNE?

PODNIKANIE	· Ekasa má nedostatky. Prinesie do štátnej kasy 120 miliónov eur ročne?

údaje o všetkých platbách do systé-
mu Finančnej správy SR, čo pôvod-
né pokladnice nedokázali. V režime 
offline ukladá dáta do chráneného 
dátového úložiska a odošle ich pri 
opätovnom pripojení k internetu.

Druhou možnosťou je virtuálna re-
gistračná pokladnica, ktorá je podľa 
Finančnej správy SR pre podnikate-
ľov finančne dostupnejším riešením. 
Pokladnicou v tomto prípade nie 

Prechod	z elektronickej	
registračnej	pokladnice	na	
online	kasu
Podnikatelia, ktorí evidujú tržby pro-
stredníctvom registračnej pokladnice, 
museli od 1. júla 2019 začať používať 
jeden z dvoch typov novej online 
pokladnice eKasy. Prvou možnos-
ťou je online registračná pokladnica, 
ktorá nahradila predošlú elektro-
nickú registračnú pokladnicu. Nová 
online kasa odosiela cez internet 

je klasická elektronická registrač-
ná pokladnica, ale vďaka mobilnej 
a webovej aplikácii je pokladnicou 
počítač, tablet či mobilný telefón 
pripojený na internet spolu s vlast-
nou tlačiarňou. I  napriek tomu 
viacerí podnikatelia potvrdili, že 
si virtuálnu registračnú pokladni-
cu, ktorá by tlačila stovky bločkov 
denne vo veľkej prevádzke, nevedia 
predstaviť. Na pár dokladov denne 
vraj postačí.

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Štát	si	sľubuje	zníženie	
daňovej	medzery	o 120	
miliónov	eur
Pre štát eKasa prináša lepší pre-
hľad o evidencii tržieb podnikateľov. 
Finančná správa ju zaviedla ako jed-
no z opatrení proti daňovým podvo-
dom a zaistenia daňových príjmov 
do štátnej pokladnice. Kritickými 
oblasťami,  kde sa prí jmy štátu 
z DPH najviac strácajú, sú tzv. sek-
tory HORECA, ktoré predstavujú 

v hotovosti. Výnimiek existuje len 
málo. Ide napríklad o predaj cenín, 
cestovných lístkov mestskej hro-
madnej dopravy, telefónnych kariet 
či dennej tlače. 

Rovnako tak má výnimku aj predaj 
tovaru na dobierku či prostredníc-
tvom predajných automatov. Ďalšie 
výnimky vymenúva novela zákona 
o používaní elektronickej registrač-
nej pokladnice.

Keď podnikateľ prijme tržbu v hoto-
vosti, musí ju zaevidovať v systéme 
eKasa bez zbytočného odkladu. Ak 
dôjde k poruche online registračnej 
pokladnice, podnikateľ je povinný 
obnoviť jej prevádzku do 48 hodín od 
vzniku poruchy alebo začať používať 
inú online registračnú pokladnicu.

Povinnosť používať eKasu majú 
všetci podnikatelia, ktorí dosta-
nú zaplatené za tovar alebo služby 

Ekasa má nedostatky. Prinesie do štátnej kasy 120 miliónov eur ročne? ·	PODNIKANIE

Od nového roku 2020 sú podnikatelia, 
ktorí evidujú tržby v hotovosti, povinní 
napojiť sa na nový online systém eKasa. Ide 
o prepojenie s portálom Finančnej správy 
SR, ktorá takto eviduje prijaté hotovostné 
platby podnikateľov. Projekt eKasa bol 
zavedený ako jedno z opatrení na boj proti 
daňovým podvodom a zníženie daňových 
únikov. Pre podnikateľov to však znamená 
značné komplikácie a zvýšené náklady. 
Štát si sľubuje navýšenými príjmami znížiť 
daňovú medzeru o 120 miliónov eur.
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Prezident Združenia podnikate-
ľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec 
na rozdiel od Ladislava Hannikera 
z Finančnej správy SR nepredpokla-
dá, že celkový efekt bude taký, aký 
sa očakával. „Jedným z dôvodov je 
to, že aj pri používaní eKasy tí, ktorí 
nechcú vydať bloček, ho jednoducho 
nedajú. A to i napriek hrozbe postihu, 
čo potvrdzujú informácie Finančnej 
správy SR, že pokuty boli udelené 
až v 60 % prípadov.“ Oravec ako zá-
stanca podnikateľského prostredia 
na Slovensku dodáva: „Namiesto 
konca krátenia daní kompetentní 
zapríčinili, že mnohí uvažujú o konci 
podnikania.“

Otázkou je, o koľko projekt eKasa 
za takmer 20 miliónov eur dokáže 
v skutočnosti eliminovať daňovú 
medzeru na DPH na Slovensku, ke-
ďže v súčasnosti sa výška daňových 
únikov odhaduje až okolo 2 miliárd 
eur.

Desaťtisícové	pokuty
Vzhľadom na krátke obdobie precho-
du z elektronických registračných 
pokladníc na nové eKasy, Finančná 
správa SR narazila na problém. 
Dodávatelia neboli schopní dodať 
nové pokladnice do 1. júla 2019 
všetkým podnikateľom, ktorí si ich 
objednali. Aj preto napokon par-
lament pri novele zákona schválil 
bezsankčné obdobie až do 1. januára 
2020. „Štát vyžadoval nezmyselné 
certifikácie chránených dátových 
úložísk modulov od výrobcov a opa-
kovane ich riešenia ,zhadzoval´ zo 
stola a odporúčal preferovať riešenie 
od štátu blízkej spoločnosti CHDU,“ 
zdôvodnil bezpečnostný špecialis-
ta Pavol Lupták. Výrobcovia eKasy 
si tak boli nútení vybrať chránené 

hotely, reštaurácie a kaviarne, kri-
tické sú aj maloobchod a služby. Už 
v roku 2014 dosahovala suma da-
ňovej medzery v tejto oblasti výšku 
až 491 miliónov eur. Pre boj proti 
daňovým podvodom bolo preto pod-
ľa Finančnej správy SR nevyhnutné 
prijať ďalšie opatrenie na ich elimi-
náciu. „Očakávame, že eKasa zníži 
daňovú medzeru na DPH v sektoroch 
HORECA, v sektore maloobchodu 
a v sektore služieb o 15 %,“ uviedla 
hovorkyňa Finančného riaditeľstva 
SR Ivana Skokanová. 

Od roku 2012 Finančná správa SR 
zaviedla desiatky opatrení, ktoré 
zlepšujú boj proti daňovým podvo-
dom – kontrolný výkaz DPH, daňo-
vá kobra či bločková lotéria. Podľa 
Finančnej správy SR sa týmito opat-
reniami podarilo znížiť daňovú me-
dzeru zo 41 % v roku 2012 na 26,9 
% v roku 2018, a tým priniesť do 
štátnej pokladnice viac o približne 
3,7 mld. eur. Toto navýšenie príjmu 
do štátneho rozpočtu z daní zvýšilo 
naše HDP o 4,3 %. 

Novou eKasou zamierila Finančná 
správa SR pozornosť hlavne na ma-
lých podnikateľov. Počet zaregistro-
vaných e-pokladníc na Slovensku je 
približne 290-tisíc. „Na rok 2020 
odhadujeme zníženie daňovej me-
dzery o približne 120 miliónov eur, 
no s ňou i sekundárne prínosy, ta-
kže z môjho pohľadu prínos bude 
väčší,“ uviedol generálny riaditeľ 
sekcie boja proti podvodom a ana-
lýzy rizík z Finančnej správy SR 
Ladislav Hanniker v rozhovore pre 
Rádio Expres. Podľa neho je systém 
eKasa jeden zo základných nástro-
jov na znižovanie daňovej medzery 
DPH. 

dátové úložisko od CHDU, čím sa 
celý proces zavádzania nových pok-
ladníc predĺžil. 

Finančná správa od 1. januára vy-
konáva kontrolnú činnosť a obja-
vila už niekoľko prípadov, keď sa 
podnikatelia k systému nepripojili, 
alebo sa ho snažili obchádzať. „Za 
prvý mesiac v tomto roku sme vy-
konali zatiaľ 840 kontrol. Hoci 
nie je naším cieľom podnikateľov 
pokutovať, udelili sme pokuty vo 
výške 89-tisíc eur,“ uviedla prezi-
dentka Finančnej správy SR Lenka 
Wittenbergerová. Podnikateľom, 
ktorí ešte neodosielajú informácie 
Finančnej správe SR prostredníc-
tvom novej eKasy, hrozí pokuta až 
vo výške 10-tisíc, okrem toho môžu 
prísť aj o živnostenské oprávnenie. 

Podnikateľov	stáli	eKasy	
viac	ako	60	miliónov	eur
Na jednej strane štátna správa ob-
hajuje svoje kroky k výberu daní na 
financovanie štátu, na druhej strane 
sú tu podnikatelia, ktorým zavádza-
nie nových online pokladníc prinies-
lo nemalé prevádzkové a adminis-
tratívne náklady. Podľa Finančnej 
správy SR im malo nové riešenie on-
line pokladníc zjednodušiť a zmoder-
nizovať život.

Realita sa však u mnohých môže lí-
šiť. Nielenže si podnikatelia museli 
zakúpiť nové online kasy vo veľmi 
krátkom čase, aby sa vyhli pokutám, 
no museli požiadať aj o pridelenie 
kódu eKasa klient do 1. júla 2019. 
Nevyhli sa ani potrebným aktua-
lizáciám pokladničných systémov. 
Tie vyšli podnikateľov na niekoľko 
desiatok až stoviek eur. Podľa cien 
jednotlivých dodávateľov za online 

V takom prípade je výhodou možnosť 
používania online pokladnice aj v of-
fline verzii, treba však dohliadnuť, 
aby výpadok netrval dlhšie časové 
obdobie,“ uviedla hovorkyňa AZZZ 
Miriam Filová. Okrem toho upozor-
ňuje podnikateľov, ktorí predávajú 
tovar na trhoch, že nie každá eKasa 
je prenosná a umožňuje napájanie aj 
na batérie. Preto im odporúča zaob-
starať si radšej novú prenosnú kasu. 

Podozrivý	dodávateľ	
chráneného	dátového	
úložiska
Podnikatelia si začali eKasy objed-
návať u rôznych certifikovaných vý-
robcov pokladničných programov 
a chránených dátových úložísk, ako 
napríklad ELCOM, CHDU, LLARIK 
SYSTEMS a ďalších. Okolo firmy 
CHDU už vzniklo niekoľko podozrie-
vavých debát. V skutočnosti CHDU 
ako jedna z mála firiem dostala mož-
nosť dodávať chránené dátové úlo-
žisko k eKase, no pritom vznikla len 
začiatkom roka 2019 bez predošlých 
skúseností a s nulovým obratom. 

Dnes už bývalý parlamentný poslanec 
Jozef Rajtár v minulom roku upozor-
ňoval na firmu CHDU a jej možné 
prepojenie na ľudí na Finančnej sprá-
ve SR. Firma CHDU je pritom podľa 
Rajtára cez svojho majiteľa a kona-
teľa Branislava Slováka prepojená 
s advokátskou kanceláriou Malata, 
Pružinský, Hegedus (MPH), naprí-
klad cez firmu DM Technology, kde 
je táto kancelária takzvanou opráv-
nenou osobou konať za firmu. „MPH 
je advokátska kancelária, ktorá mala 
za Roberta Kaliňáka bohaté zákaz-
ky na Ministerstve vnútra SR. Je 
to advokátska kancelária, ku ktorej 
má veľmi blízko Ľudovít Makó, šéf 

Kompetentných sme upozorňova-
li, že na bezproblémový prechod na 
nový systém by bolo potrebné pone-
chať minimálne dvojročné obdobie, 
aby sa všetky subjekty mali čas pri-
praviť,“ potvrdil predpokladané oba-
vy Ján Oravec. 

Dlhé	čakanie	na	bločky
O tom, či sú skutočne eKasy rýchle 
a spoľahlivé, sa názory rozchádza-
jú. Keďže eKasa najprv odošle dáta 
na Finančnú správu SR, a až potom 
vydá bloček, zákazníci musia mať po 
novom väčšiu trpezlivosť. Otázkou 
je, či to zákazníka nakoniec od ná-
kupu neodradí. Mnohí podnikatelia 
sa vyjadrili, že odozva zo softvéru 
Finančnej správy SR je pomalá. 

„Nová online kasa ma oproti predo-
šlej elektronickej registračnej pok-
ladnici zdržiava, pretože nie vždy 
funguje tak, ako by mala. Často mu-
sím dlhšie čakať, kým odošle všetky 
údaje, čo ma pri práci spomaľuje. 
Prípadne sa musím k danej transakcii 
spätne vrátiť,“ prezentuje negatívnu 
skúsenosť s eKasou malá podnikateľ-
ka v kaderníctve.

Na problémy s eKasou reagoval aj 
prezident ZPS Ján Oravec, ktorý za 
jeden z hlavných problémov označuje 
tiež predĺžený čas čakania na vydanie 
bloku. „Z pohľadu podnikateľov je 
problémom to, že zatiaľ tento sys-
tém nepriniesol zníženie adminis-
tratívnej záťaže, ktoré im kompe-
tentní sľubovali,“ tvrdí. 

Na špecifické situácie spojené s nový-
mi eKasami upozorňuje aj Asociácia 
zamestnávateľských zväzov a zdru-
žení  (AZZZ).  „Problémy eK asy 
môže spôsobiť aj výpadok internetu. 

pokladňu podnikateľ zaplatil najme-
nej 400 eur. Navyše každý podnikateľ 
musí byť kvôli eKase pripojený na in-
ternet s dostatočným objemom dát. 
To všetko výrazne navyšuje náklady 
podnikateľov. Nové pokladnice vrá-
tane chránených úložísk stáli všet-
kých zapojených podnikateľov podľa 
odhadu poslanca Eduarda Hegera 
z hnutia Obyčajní ľudia 60 až 80 mi-
liónov eur. 

„Moje náklady na prerobenie starej 
kasy na novú online kasu boli v hod-
note 280 eur. Ekasa je však spoma-
lená a časovo trvá dlho, kým vytlačí 
bloček. Tak spomaľuje celý systém. 
Predošlá registračná pokladnica bola 
podľa môjho názoru lepšia,“ hodno-
tí prechod na nový systém predajca 
autodielov, pričom šlo o aktualizáciu 
systému a dokúpenie potrebného fis-
kalu do pokladnice.

Niektorí podnikatelia dokonca zača-
li proti novým online pokladniciam 
protestovať. „Na internete vznikla 
petícia drobných živnostníkov, ktorá 
žiada od štátu preplatenie nákladov 
na nové pokladnice, ktorých použí-
vanie im vnútil,“ uviedol prezident 
Združenia podnikateľov Slovenska 
(ZPS) Ján Oravec.

Situáciu Finančná správa SR ne-
uľahčila ani tým, že podnikatelia ju 
museli vyriešiť v priebehu štyroch, 
respektíve šiestich mesiacov. Od za-
čiatku minulého roka do apríla 2019 
ju mali začať používať novovzniknu-
tí podnikatelia a od 1. júla už všetci 
ostatní. Oproti tomu v susednom 
Česku mali na prechod na online 
pokladnice dva roky. „Celý systém bol 
zavedený v extrémne krátkom čase, 
prakticky počas niekoľkých mesiacov. 

Ekasa má nedostatky. Prinesie do štátnej kasy 120 miliónov eur ročne? ·	PODNIKANIE
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dátovému úložisku je pripojená. 
Testovaním zistili, že eKasa sa môže 
pripojiť aj na iné dátové úložisko 
bez toho, aby to sama vedela rozlí-
šiť. V prípade, že je pokladnica v of-
fline režime sa tak podnikateľ môže 
dopustiť podvodu. Tým, že podni-
kateľ vydá bloček a eKasa dokáže 
odoslať dáta aj inému úložisku, pri-
čom na to pravé úložisko dáta neulo-
ží. „Finančná správa sa tak o danom 
predaji nedokáže dozvedieť,“ tvrdí 
Lupták.

Generálny r iaditeľ  sekcie  boja 
proti podvodom a  analýzy rizík 
z Finančnej správy SR Ladislav 
Hanniker zistenú možnosť napad-
nutia eKasy poprel: „To pre nás nie 
je problémová vec, lebo každý taký-
to podvod môže trvať maximálne 
48 hodín, čo je maximálny možný 
čas, počas ktorého pokladnica môže 
zostať offline. Potom už znova musí 
všetky bločky začať odosielať na fi-
nančnú správu. 

Podľa etického hekera Pavla Luptáka 
si však zákazník môže najskôr po 48 
hodinách overiť, či bloček na finanč-
nú správu dorazil pomocou apliká-
cie Over doklad. „Tá mu vypíše, či je 
bloček pravý, alebo falošný. Zákazník 
tak môže na finančnej správe nahlá-
siť, že dostal falošný bloček od kon-
krétnej prevádzky.“ Väčšina zákaz-
níkov si pravosť bločku neoveruje, 
preto je odhalenie falošného bločku 
komplikované. 

V prípade, že podnikateľ prevádzky 
poprie vystavenie falošného bloku, 
finančná správa mu nemá ako do-
kázať, že podvod urobil, pretože na 
falošnom bločku môžu byť akékoľ-
vek falošné údaje, či už o predajcovi, 

kriminálneho úradu Finančnej sprá-
vy SR a bývalý šéf Finančnej správy 
SR František Imrecze,“ vysvetlil pre 
TA3 ešte vlani Rajtár. 

Finančná správa SR však prepojenie 
s  firmou CHDU popiera. Šéf sek-
cie boja proti podvodom a analýzy 
rizík Finančnej správy SR Ladislav 
Hanniker to obhajuje tým, že CHDU 
je iba dodávateľom chráneného dáto-
vého úložiska a je na výrobcoch rieše-
ní pre eKasu, akého dodávateľa tohto 
úložiska si vyberú. „Nemáme na to 
žiadny vplyv, ktorý výrobca si ktoré 
dátové úložisko zahrnie do svojho 
systému,“ tvrdí Hanniker.

Etickí	hekeri	objavili	viacero	
chýb	
Investigatívne centrum Jána Kuciaka 
oslovilo etických hekerov, medzi kto-
rými je aj bezpečnostný špecialista 
Pavol Lupták, aby preverili, či eKa-
sa dokáže fungovať na sto percent 
a nebude u nej dochádzať k žiadnym 
podvodom. Problém však hekeri na-
šli. Tvrdia, že je ním chránené dá-
tové úložisko. Bez neho online pok-
ladnica nemôže byť plne funkčná. 
Vďaka nemu sa v režime eKasy bez 
internetu informácie o transakciách 
nestratia. Podnikateľ tak môže na-
ďalej vydávať bločky. Znamená to, že 
za predpokladu, že dátové úložisko 
funguje ako má, žiadny podnikateľ 
nemôže podvádzať a obísť štát. 

Hekeri preto testovali, či eKasa do-
káže rozoznať, k akému chránenému 

prípadne schválne aj o jeho konku-
rencii. „Falošný predajca tak sám 
seba nikdy neodhalí,“ dopĺňa Lupták. 

Lupták opisuje i ďalšie podvodné 
scenáre, ktoré môžu nastať. Predajca 
môže údajne vďaka falošnému chrá-
nenému dátovému úložisku tie isté 
„validné“ bločky klonovať. A viacerým 
zákazníkom v danom čase vystavo-
vať presne ten istý bloček, ktorý je 
pravý, ale dostane ho desať zákazní-
kov naraz. Môže ísť napríklad o blo-
ček za obedové menu alebo hotelovú 
izbu, vystavený tak, aby všetkým se-
delo to, čo si kúpili. Takto zákazníci 
prakticky nemajú ako odhaliť falošný 
bloček ani po 48 hodinách, lebo je 
vždy pravý. 

Etickí hekeri výsledky testovania 
veľkej medzery eKasy potvrdzu-
jú aj súhlasom ďalších odborníkov. 
„Samozrejme, zistenú medzeru eKa-
sy sme konzultovali s odborníkmi 
a výrobcami eKasy, ktorí nám potvr-
dili, že táto možnosť problému exis-
tuje a môže nastať,“ priblížil Lupták, 
ktorý je známym odporcom eKasy. 
Poukazuje tiež na neprijateľný fakt, 
že eKasa odosiela finančnej správe, 
teda štátu, informácie o všetkých 
položkách, ktoré zákazníci nakupujú. 
„Tieto informácie sa dajú previazať 
s informáciami kartových spoločnos-
tí alebo s informáciami mobilných 
operátorov a dodatočne teda odhaliť, 
aký tovar si dotyčný človek kupuje,“ 
dodáva Pavol Lupták na záver.

Tí, ktorí nechcú vydať 
bloček, ho jednoducho 
aj tak nevydajú.

Výrobcovia eKasy 
potvrdili, že možnosť 

problému existuje 
a môže nastať.

www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 200
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aj mestá a obce. Takto to funguje aj v praxi, preto 
sa u jednotlivých miest daň z nehnuteľností zvy-
čajne líši. 

Vyššia	daň	berie	podnikateľom	až	
20 %	tržieb
O tom, že zvýšenie dane z nehnuteľností postihne 
podnikateľov, niet pochýb. Pravdepodobne to po-
cítia najmä malí a strední podnikatelia, ktorí vlast-
nia sklady či administratívne priestory. Zmeny sa 

Daň z nehnuteľností je definovaná v zákone 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Skladá sa z troch hlavných kategórií, ktoré zahŕ-
ňajú daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z by-
tov, podnikateľov sa týkajú najmä prvé dve. Dane 
z nehnuteľností vyberajú jednotlivé mestá a obce 
podľa toho, na koho území sa nehnuteľnosti na-
chádzajú. Výška sadzieb dane je určená zákonom, 
ale súčasne majú možnosť rozhodovať o ich výške 

VYŠŠIA DAŇ 
Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
SA DOTKLA NAJMÄ MALÝCH 
FIRIEM A PODNIKATEĽOV

Daň z nehnuteľností sa od januára výrazne 
zvýšila vo väčšine slovenských miest. Zmeny 
sa dotkli najmä menších firiem a podnikateľov, 
ktorí vlastnia administratívne priestory 
a sklady. Mnohým z nich môžu po zvýšení 
dane z nehnuteľností chýbať finančné 
prostriedky na jej zaplatenie. Sekundárne tak 
môžu rásť aj ceny nájomného podnikateľských 
priestorov pre iné podnikateľské subjekty. 
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dotknú určite aj veľkých firiem s väčšími areálmi. 
Negatívny vplyv to môže mať tiež na podnikate-
ľov, ktorí si priestory na podnikanie prenajímajú. 
Zvýšenie dane z nehnuteľností sa im tak môže ná-
sledne premietnuť do ceny nájmu. 

U podnikateľov, ktorí nehnuteľnosti prenají-
majú, dosahuje výška dane po zvýšení takmer 
20 % z ich hrubých ročných tržieb z prenájmu. 
Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov 

Slovenska (ZPS), kritizuje odsúhlasené zvy-
šovanie dane, ktoré vraj nerešpektuje princíp 
primeranosti. Podnikatelia sú dnes podľa neho 
zaťažení aj z ďalších strán, preto vyššie dane 
z nehnuteľností odmieta. „Keďže podnikateľ 
musí platiť ďalšie druhy daní a odvody, je táto 
daň, ktorá mu berie 20 % tržieb, absolútne ne-
primeraná a dokazuje, že tí, čo ju takto schválili, 
sa vôbec nezamýšľali nad dôsledkami na hospo-
dárenie firiem.“

Vyššia daň z nehnuteľností môže potopiť malé firmy a podnikateľov ·	DANE	A	ODVODY

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock
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kde sa sadzba dane zvýšila z 3,50 eura na 5 eur. 
V Bratislave zo 6 eur na 8,50 eura za meter štvor-
cový. Miernejšie navýšenie o 1 euro dosiahli na-
pokon v Žiline. V Prešove sa sadzba dane zvýšila 
o 0,85 eurocenta z 3,40 eura na 4,25 eura za meter 
štvorcový. 

Výnimkou bola len Nitra, kde v novom roku ne-
došlo k zvyšovaniu dane na stavby na ostatné 
podnikanie. U ostatných kategórií stavieb, ako 
napríklad stavby na bývanie či garáže, sa sadzby 
dane menili, no tieto kategórie sa podnikateľov 
v takej miere nedotkli.

„Mesto Nitra malo na konci roka 2019 sadzbu 
dane za ostatné podnikanie najvyššiu zo všet-
kých porovnateľných krajských miest, preto ne-
zvyšovalo túto sadzbu, ale radšej zvýšilo sadzby 
za priemyselné stavby a ostatné stavby, kde ten 
priestor na zvyšovanie bol,“ vysvetľuje hovorca 
mesta Nitra, Tomáš Holúbek. 

Najviac	sa	zvýšila	daň	za	zastavané	
plochy	a	nádvoria	v Trnave	
V ďalšej z troch kategórií daní z nehnuteľností – 
daň z pozemkov, sa podnikateľov týkajú najmä 
daň zo zastavaných plôch a nádvorí a taktiež daň 
z ostatných plôch. Pri porovnávaní vývoja sadzieb 
dane od roku 2018 až 2020 u dvoch vybraných 
skupín sa vo väčšine krajských miest v tomto 
roku daň zvýšila, zatiaľ čo vlani k zmene sadzieb 
nedošlo.

Najzásadnejšie zvýšenie sadzby dane z pozemkov 
pre zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 
sa uskutočnilo v Trnave, kde sa táto daň zvýši-
la až o 114,29 %. Nasledovala Žilina so zvýšením 
o 56,25 %. V Banskej Bystrici narástla daň o 42,86 
%, v Trenčíne už len o 28,21 %. Na konci rebríčka 
sa ocitli na rozdiel od dane zo stavieb na ostatné 
podnikanie Košice, kde daň z pozemkov pre za-
stavané plochy, nádvoria a ostatné plochy narást-
la o 25 %, v Prešove o 24,14 % a v Bratislave len 
o 8,70 %. Jedine v Nitre sa daň z pozemkov pre za-
stavané plochy, nádvoria a ostatné plochy od roku 
2020 nezvyšovala. 

Okrem daní a odvodov sa podnikatelia musia 
neustále prispôsobovať citeľnému zvyšovaniu 
nákladov, ktoré im spôsobili vládne opatrenia. 
K nim patrí skokovité dvíhanie minimálnej 
mzdy, zavádzanie mimoriadnych odvodov, vyš-
šie príplatky za prácu cez víkend, v noci a počas 
sviatkov či rekreačné poukazy. ZPS sa obáva, že 
zvyšovanie dane z nehnuteľností môže ohro-
ziť fungovanie hlavne drobných podnikateľov. 
„Z radov najmä menších firiem alebo vlastníkov 
špecifických typov nehnuteľností prichádzajú 
signály, že zvýšené sadzby dane prekračujú eko-
nomicky únosnú mieru,“ tvrdí prezident ZPS Ján 
Oravec.

Zmeny sadzieb dane by sa však mohli dotknúť 
širšieho okruhu firiem. „Ďalšie zvyšovanie tejto 
sadzby by bolo neúnosné nielen pre malých, ale aj 
pre veľké podnikateľské subjekty,“ varuje hovorca 
Nitry Tomáš Holúbek.

„Aj keď ide o nepopulárny krok, bol nevyhnutný 
pre ďalšie fungovanie hlavného mesta a mest-
ských častí,“ oponuje Peter Bubla z oddelenia 
komunikácie Kancelárie primátora Bratislavy. 
„V Bratislave je hodnota nehnuteľností v priemere 
najvyššia na Slovensku. Daň z nehnuteľností dnes 
neodzrkadľuje v plnej miere rozdiel v jej cene v po-
rovnaní s inými mestami,“ dopĺňa. 

V Košiciach	vzrástla	daň	zo	stavieb	na	
ostatné	podnikanie	až	o	polovicu
V jednej z troch kategórií daní z nehnuteľností – 
daň zo stavieb, sa podnikateľov týkajú predovšet-
kým dane z priemyselných stavieb a dane zo sta-
vieb na ostatné podnikanie. A práve daň zo stavieb 
na ostatné podnikanie sa od nového roku zvyšova-
la vo väčšine krajských miest. Pritom v predošlých 
dvoch rokoch sa sadzby tejto dane v krajských mes-
tách nemenili. 

Spomedzi všetkých krajských miest k najvyššiemu 
zvýšeniu došlo v Košiciach, kde sa daň zo stavieb 
na ostatné podnikanie zvýšila z 5 eur na 7,50 eura 
za meter štvorcový, čo predstavuje 50-percent-
né navýšenie. Za Košicami nasledovala Trnava, 
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K	zvýšeniu	dane	prispeli	opatrenia	
vlády	
Na financovanie chodu miest je potrebné zabez-
pečiť dostatok financií. Medzi najväčšie výdavky 
miest patria oblasť starostlivosti o sociálne slab-
ších občanov, ohrozené rodiny či seniori, vzdeláva-
nie a doprava. Okrem toho však samotné financie 
miest vo veľkej miere ovplyvňuje aj politika a hos-
podárenie vlády. V predošlom období vláda prijala 
niekoľko opatrení, ktoré mestám negatívne zasiah-
li do rozpočtov a zvýšili finančné nároky. 

V máji 2018 bola schválená tzv. chodníková no-
vela, ktorá ukladá mestám a obciam povinnosť 
odstraňovať nedostatky z chodníkov vzniknuté 
znečistením, poľadovicou alebo snehom. Novelou 
prešla táto povinnosť z vlastníkov, správcov alebo 
užívateľov nehnuteľností na správcov miestnych 
komunikácií, teda na mestá a obce, ktoré tak boli 
nútené alokovať dodatočné zdroje na túto oblasť 
na úkor iných už plánovaných aktivít. „Výpadok 
príjmov z opatrení vlády alebo parlamentu v kom-
binácii s negatívnou prognózou ekonomického vý-
voja totiž znamenal, že mesto ani mestské časti by 
nemohli realizovať všetky svoje očakávané, a v nie-
ktorých prípadoch aj dlho odkladané, investičné 
a rozvojové projekty,“ vysvetľuje Peter Bubla z bra-
tislavského magistrátu. 

Ďalšími opatreniami vlády, ktoré zasiahli do roz-
počtov miest a obcí, je zvyšovanie miezd vo verej-
nej správe o 10 %, príplatky za prácu cez víkend 
a v noci, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane 
na daňovníka alebo posledné zníženie sadzby dane 
z príjmu fyzických osôb – podnikateľov. Aj z tohto 
dôvodu obce predpovedajú na tento rok výrazne 
nižšie príjmy, keďže 70 % z dane z príjmov fyzic-
kých osôb je poukazovaných príslušným obciam 
a predstavujú najväčšiu časť ich príjmov. 

Keďže mestá a obce na Slovensku dbajú o zacho-
vanie doterajšej úrovne kvality poskytovaných 
služieb občanom, väčšina z nich sa preto rozhodla 
zvýšiť miestne dane, kde spadá aj daň z nehnu-
teľností. „Len samostatná nižšia daň z príjmu 
fyzických osôb znamená čistý ročný výpadok 

príjmov mesta Bratislava vo výške 8 miliónov eur 
a o ďalšie 4 milióny eur menej dostanú v dôsled-
ku tohto opatrenia mestské časti,“ uviedol Bubla 
z Kancelárie primátora Bratislavy. 

Druhé najväčšie mesto, Košice, zvýšenie dane 
z nehnuteľností zdôvodňovalo tým, že daň sa ne-
zvyšovala sedem rokov a príjmy z nej získané sú 
od roku 2013 v rovnakej výške, a to okolo 20 mi-
liónov eur ročne. Súčasne však výdavky mesta za 
rovnaké obdobie vzrástli o 95 miliónov eur. „Ak 
by sme dane neschválili, bude to pre mesto Košice 
kolaps,“ komentoval pred hlasovaním o dani pri-
mátor Jaroslav Polaček. Očakáva, že príjem z dane 
z nehnuteľností by mal byť oproti minulosti pri-
bližne o 11 miliónov eur vyšší, čo by čiastočne po-
krylo 20,5 milióna eur, ktoré Košiciam odhadom 
chýbajú. 

Aj v Nitre sa ostatné sadzby dane z nehnuteľnos-
tí pre rok 2020 zvyšovali najmä z dôvodu zmeny 
zákonov, ktorými štát preniesol na obce nové kom-
petencie, ale bez finančného krytia. „Ak má byť 
dlhšie stabilizovaná úroveň sadzieb dane z nehnu-
teľností, tak nesmie dochádzať k takýmto legisla-
tívnym zmenám,“ upozorňuje hovorca Nitry Tomáš 
Holúbek. 

Zmenou	financovania	by	sa	daň	dala	
stabilizovať
Zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu dane z nehnuteľnos-
tí v budúcnosti či docieliť zníženie dane by sa dalo 
zmenou financovania miest a obcí tak, aby štát 
plne financoval všetky ich kompetencie, predovšet-
kým školstvo a sociálne služby, čím by sa znížil tlak 
z rastúcich nákladov týchto služieb na ich rozpočet.

Peter Bubla z oddelenia komunikácie Kancelárie 
primátora mesta Bratislava ako ďalšiu možnosť 
uviedol spravodlivejšie rozloženie daňovej záťaže, 
aby sa zdaňovala nie zastavaná plocha, ale celková 
podlažná plocha. Súčasne si odľahčenie financo-
vania mesta predstavuje prostredníctvom samo-
statnej položky v štátnom rozpočte, ktorá by pl-
nila funkciu samostatného financovania hlavného 
mesta.

Vyššia daň z nehnuteľností sa dotkla najmä malých firiem a podnikateľov ·	DANE	A	ODVODY
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PODNIKATELIA SI MÔŽU 
ZNÍŽIŤ DAŇ SUPERODPOČTOM, 
TEN SA ZVYŠUJE NA 200 %

DANE	A ODVODY	· Podnikatelia si môžu znížiť daň superodpočtom, ten sa zvyšuje na 200 %

uplatňujú najmä firmy, ktoré pod-
nikajú v priemyselnej výrobe, infor-
mačných technológiách, zdravotníc-
tve či potravinárstve. Zoznam firiem, 
ktoré si dosiaľ uplatnili superodpo-
čet, je verejne dostupný na webových 
stránkach Finančnej správy SR.

Podmienky	superodpočtu
Superodpočet si môže firma uplat-
niť, ak realizuje projekt zameraný na 
vývoj a inovácie, na ktoré jej vznika-
jú náklady. Ide napríklad o mzdové 
alebo režijné náklady či náklady na 
subdodávateľov. Tí však musia mať 
osvedčenie na výkon výskumu a vý-
voja. Ak vynaložené náklady na vý-
voj súvisia s realizáciou projektu len 

Na	koho	sa	superodpočet	
vzťahuje?
Superodpočet bol na Slovensku ako 
forma daňovej úľavy zavedený už 
v roku 2015. Dosiaľ si mohli spoloč-
nosti uplatniť superodpočet vo výške 
150 % oprávnených nákladov. Od 1. 
januára 2020 však prešiel výraznou 
zmenou a za zdaňovacie obdobie 
v roku 2020 to už bude 200 % nákla-
dov na vývoj a inovácie.

Vývoj a  inovácie robia takmer 
všetky firmy, aj keď sa to tak na 
prvý pohľad nemusí zdať. Väčšina 
firiem totiž počas svojej existencie 
pristúpi k vývoju alebo inováciám 
svojich produktov, procesov alebo 
služieb. Superodpočet si v súčasnosti 

sčasti, je možné uplatniť superodpo-
čet len z rozdielu medzi skutočnými 
nákladmi a nákladmi nesúvisiacimi 
s realizáciou projektu.

Na to, aby sme mohli hovoriť 
o vývoji, musíme sledovať, či je prí-
tomný oceniteľný prvok novosti. Tak 
bude možné odlíšiť vývoj od iných 
aktivít spoločnosti. Zároveň je po-
trebné sledovať časovú hranicu, keď 
náklady vznikajú v súvislosti s vývo-
jom a keď dochádza k ukončeniu vý-
voja, napríklad uvedením produktu 
alebo služby na trh. Takéto náklady 
už totiž nemožno zahrnúť do su-
perodpočtu. To, či si firma uplatni-
la superodpočet oprávnene, môže 
byť predmetom daňovej kontroly, 

Superodpočet a PatentBOX predstavujú 
daňové úľavy na podporu výskumu, vývoja 
a inovácií. Od roku 2020 je superodpočtom 
možné od základu dane odpočítať až 200 
% nákladov na vývoj a inovácie firmy. 
Napriek tomu mnohé firmy nevedia, že 
táto výhoda sa týka aj ich činnosti.

Autor:	Natália	Hučková	

Foto:	Shutterstock

Čo	je	PatentBOX
PatentBOX umožňuje oslobodenie 
od dane vo výške 50 % z tržieb, kto-
ré firme vznikli z odplát za použi-
tie vynálezu chráneného patentom, 
technického riešenia chráneného 
úžitkovým vzorom alebo softvéru 
chráneného autorským zákonom.

Túto daňovú úľavu si môžu spo-
ločnosti uplatniť v prípadoch, ak je 
patent, úžitkový vzor alebo softvér 
výsledkom vývoja firmy, ktorá plánuje 
uplatniť PatentBOX. Oslobodenie od 
dane je možné uplatniť počas zdaňo-
vacích období, v ktorých sa realizuje 
odpis z takéhoto nehmotného majet-
ku zahrnutého do aktív firmy.

v najbližšom nasledujúcom zdaňo-
vacom období, najviac však v piatich 
zdaňovacích obdobiach po vzniku 
nároku na superodpočet.

Vývoj	superodpočtu
V zdaňovacom období za rok 2016 
si superodpočet uplatnilo viac než 
100 firiem, za rok 2017 to bolo 
viac než 150 firiem. Celková suma 
odpočtu nákladov na výskum, vý-
voj a inovácie bola v zdaňovacom 
období za rok 2017 až 41 miliónov 
eur, čo predstavuje výrazný nárast 
s predošlým zdaňovacím obdobím, 
kde superodpočet dosiahol sumu 
16 miliónov eur.

v ktorej bude preskúmaný aj projekt 
vývoja alebo inovácie. 

Taktiež sa kladú požiadavky na 
vedenie dokumentácie. Firma musí 
viesť oddelenú evidenciu nákladov na 
vývoj a inovácie a tiež musí spraco-
vať dokumentáciu s opisom projektu. 
Dokumentácia projektu sa neprikla-
dá k daňovému priznaniu, jej predlo-
ženie sa vyžaduje v prípade daňovej 
kontroly. 

Superodpočet si nie je možné 
uplatniť, ak firma vykazuje daňovú 
stratu, alebo ak je daňový základ po 
odpočítaní daňovej straty nižší ako 
možný superodpočet. V takomto 
prípade sa dá superodpočet uplatniť 

Firmy s najväčším superodpočtom (zdaňovacie obdobie 2017)

U. S. Steel Košice, s. r. o. 18,5 mil.
TATRAVAGÓNKA, a. s. 2,2 mil.
Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. 1,5 mil.
Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o. 1,3 mil.
Siemens, s. r. o. 1,2 mil.

Firmy s najväčším superodpočtom (zdaňovacie obdobie 2016)

U. S. Steel Košice, s. r. o. 2,7 mil.
ESET, spol. s r. o. 2,6 mil.
TATRAVAGÓNKA, a. s. 1,2 mil.
Continental Matador Rubber, s. r. o. 1 mil.
Alcatel-Lucent Slovakia, a. s. 723 tis.
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najmä blízke osoby, ekonomicky, personálne alebo 
inak prepojené osoby. V praxi tak môže ísť naprí-
klad o transakcie medzi manželmi, súrodenca-
mi alebo inými príbuznými, ktorí sú si vzájomne 
predkami a potomkami, ako aj medzi osobami, pri 
ktorých by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

Taktiež môže ísť o transakcie medzi spoločníkom 
a spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej 
má takýto spoločník najmenej 25 % na základnom 

Čo	sú	závislé	osoby
V rámci podnikateľského prostredia dochádza 
k mnohým transakciám, ktoré sa uskutočňujú me-
dzi vzájomne prepojenými osobami. Takéto tran-
sakcie sa označujú ako kontrolované a podliehajú 
transferovému oceňovaniu, ktorého hlavným úče-
lom je zabezpečiť spravodlivé ocenenie kontrolova-
ných transakcií.

Preto je potrebné v prvom rade sledovať, aké sub-
jekty do transakcie vstupujú. Závislou osobou sú 

POZOR 
NA OBCHODOVANIE 
S BLÍZKYMI OSOBAMI

Transferové oceňovanie nie je v oblasti daní 
žiadnym novým pojmom. Slúži ako kontrolný 
mechanizmus obchodných transakcií medzi 
osobami, ktoré sú prepojené napríklad rodinne 
alebo podnikateľsky. Zatiaľ čo do roku 2015 
sa týkalo len obchodovania so zahraničnými 
závislými osobami, v súčasnosti platí už aj 
pre transakcie v rámci Slovenska. Napriek 
tomu nie je mnohým firmám zrejmé, či 
sa na ne transferové oceňovanie vzťahuje 
a aké povinnosti im z neho vyplývajú. 

PODNIKANIE	· Pozor na obchodovanie s blízkymi osobami

Autor:	Natália	Hučková	

Foto:	Shutterstock

imaní, hlasovacích právach 
či na zisku. Situácií, keď je 
možné hovoriť o závislých 
osobách, je však mnoho.

Podmienky	ako	pri	
nezávislom	obchode
Žiaden zo zákonov nezaka-
zuje uskutočňovať obchody 
medzi závislými osobami. 
Vyžadujú sa však pri nich 
rovnaké podmienky ako 
v prípade nezávislého vzťa-
hu. Pri posudzovaní pod-
mienok sa zohľadňujú najmä činnosti, ktoré závislé 
osoby vykonávajú, podnikateľské riziká, vlastnosti 
porovnávaného majetku alebo služby, dohodnuté 
zmluvné podmienky či obchodná stratégia. 

Na posúdenie rovnakých podmienok slúžia metódy 
transferového oceňovania, ktoré vychádzajú z po-
rovnávania ceny alebo zisku. Žiadna z metód trans-
ferového oceňovania však nie je vhodná a aplikova-
teľná v každej situácii.

Najvyužívanejšou metódou je určenie nezávislej 
trhovej ceny, ktorá vychádza z porovnávania ceny 
produktu alebo služby dohodnutou medzi závislý-
mi osobami s cenou porovnateľného produktu ale-
bo služby dohodnutou medzi nezávislými osobami. 
Ak sa zistí medzi cenami rozdiel, závislá cena sa 
nahradí nezávislou cenou. Táto metóda sa zakladá 
na vysokej porovnateľnosti produktov.

Príklad: Spoločnosť ABC predáva záhradný nábytok 
spoločnosti XYZ za 400 €. Zároveň rovnaký produkt 
predáva aj svojej dcérskej spoločnosti DEF za 250 €. 
Je potrebné preskúmať, či ide o rovnaký model ná-
bytku a či bol dodaný za rovnakých podmienok. Ak sa 
zistí zhoda medzi kontrolovanou a nekontrolovanou 
transakciou, bude potrebné nahradiť závislú cenu 
nezávislou.

V rámci transferového oceňovania je možné vyu-
žiť tiež metódu následného predaja, metódu zvý-
šených nákladov, metódu delenia zisku či metódu 

čistého obchodného rozpätia. Prostredníctvom 
týchto metód upravuje závislá osoba transakciu 
tak, ako by ju vykonali nezávislé osoby za porov-
nateľných podmienok. Použitie zvolenej metódy 
je daňovník v prípade daňovej kontroly povinný 
správcovi dane zdôvodniť a predložiť príslušnú 
dokumentáciu.

Spracovanie	internej	dokumentácie
V prípade, že vo vašej spoločnosti dochádza ku 
kontrolovaným transakciám so závislými osobami, 
je zároveň potrebné posúdiť, či ide o významnú 
alebo nevýznamnú transakciu. Pri posudzovaní 
významnosti transakcie sa odporúča zohľadňovať 
napríklad jej pomer hodnoty k brutto alebo netto 
majetku spoločnosti. Stanovenie takejto hodnoty 
závisí aj od charakteru spoločnosti. Napríklad pri 
menšej spoločnosti, v ktorej je spoločníkom a ko-
nateľom tá istá osoba, môže byť hladina význam-
nosti stanovená ako 0,5 % z obratu spoločnosti.

Ak spoločnosť zistí, že ide len o nevýznamnú tran-
sakciu, nie je potrebné viesť žiadnu samostatnú 
dokumentáciu. Postačuje takúto transakciu uviesť 
v daňovom priznaní (časť týkajúca sa transakcií so 
závislými osobami). V ostatných prípadoch bude 
potrebné spracovať zväčša skrátenú transferovú 
dokumentáciu. Zákon však v niektorých prípadoch 
vyžaduje spracovanie základnej alebo úplnej doku-
mentácie. To, čo by mala takáto dokumentácia ob-
sahovať, upravuje priamo usmernenie Ministerstva 
financií SR.
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Nestálo to však za tie stresy pri daňovej kontrole, 
ktorá im vyčíslila veľké rozdiely a často uštedrila 
pre firmu likvidačné doruby dane aj s príslušen-
stvom. To znamená, že k rozdielu dane v rámci 
zákonných sankcií museli zaplatiť aj penále a po-
kuty. Z toho vyplýva, že šetriť na účtovníkovi, ak 
ide o kvalitu, sa nevypláca. Pri ich výbere sa opla-
tí opierať o referencie a heslo múdrych predkov: 
,,Pokiaľ vyberieš, tak najskôr trikrát zmeraj.“ 

Výhody	a nevýhody	zverenia	účtovníctva
Ak podnikateľ zverí spracovanie účtovníctva a zo-
stavenie daňového priznania kvalifikovanej osobe, 
môže mať z toho viaceré výhody, napríklad:
 y podnikateľ sa môže naplno venovať podnikaniu,
 y systém kolobehu dokladov môže byť efektívne 

nastavený, aby daňové priznanie mohlo byť spra-
cované včas, kvalitne a bez stresu,
 y riziko vzniku chýb je nižšie,
 y prípadné sankcie kryje poistenie zodpovednosti 

za škodu.

Šetriť	na	kvalifikovanom	účtovníkovi	
sa	neoplatí
V začiatkoch rozbiehania biznisu zvyčajne každý 
podnikateľ maximálne šetrí svoje výdavky a zbie-
ra skúsenosti. K tomu mnohým z nich napadne, že 
účtovníctvo nemusí viesť odborník, ale podľa prí-
ručky (brožúrky, knihy o účtovníctve) ho zvládnu 
aj sami. Je to veľká chyba. 

V 90-tych rokoch bolo častou praxou v účtovníc-
tve na Slovensku vidieť dva trendy. Prvým bolo, že 
obchodný obrat spoločnosti (tržby) zvyčajne pova-
žovali niektorí podnikatelia za svoj zisk. Dôvodom 
bola neznalosť účtovníctva. Druhým trendom bolo, 
že veľa živnostníkov i majiteľov spoločností si úč-
tovníctvo dalo radšej robiť svojim známym alebo 
rodinným príslušníkom s ekonomickým vzdelaním 
bez uzatvorenia písomnej zmluvy o vedení účtov-
níctva. V prípade, že bola uzavretá, tak bez zmluv-
nej pokuty a poistky voči chybovosti a možnej ná-
slednej finančnej škode.

AKO SI NÁJSŤ 
KVALITNÉHO ÚČTOVNÍKA

Účtovníctvo je časť podnikania, ktorú 
nie je možné zanedbať a musí ho viesť 
každý podnikateľ. Preto sa pri vstupe do 
podnikania majitelia spoločností často pasujú 
s otázkou, ako nájsť kvalitného účtovníka. 

PODNIKANIE	· Ako si nájsť kvalitného účtovníka

Autor:	Emil	Burák	

Foto:	Shutterstock

Riziká	pri	zverení	účtovníctva	
nekompetentnej	osobe
 y daňové priznanie nemusí byť zostavené podľa 

aktuálnej legislatívy,
 y je tu možnosť, že transakcie, ktoré zrealizovala 

počas roka, nebudú správne posúdené z účtovného 
a daňového hľadiska,
 y môže obsahovať formálne chyby,
 y daňové priznanie nebude spracované včas 

a v dôsledku toho sa aj prípadná daň neuhradí 
v termíne,
 y ak sa zistí, že daň mala byť vyššia, než je v pri-

znaní, správca dane vyrubí aj úrok z omeškania.

Desatoro	k nájdeniu	dobrého	účtovníka
1. Stavovské organizácie – Pri hľadaní kvalit-
ného účtovníka sa treba informovať u organizácií, 
ktoré účtovníkov združujú (napr. skcu.sk, rusr.sk, 
cus.sk).

2. Referencie – Životopis nestačí, zistiť a vyžiadať 
si treba aj referencie na prácu účtovníka od firiem, 

ktoré doteraz účtoval, alebo v ktorých ako účtovník 
pracoval.

3. Špecializácia – Hľadať účtovníka čo najtesnej-
šie k charakteru nášho účtovníctva (napr. ak som 
fyzická osoba – tak na jednoduché účtovníctvo, ak 
právnická osoba – tak experta na podvojné účtov-
níctvo) a so skúsenosťami i znalosťami charakteru 
biznisu, v ktorom hľadajúci podniká.

4. Prax – Účtovníctvo neskúšajte zveriť človeku bez 
primerane dlhej (aspoň 10-ročnej) odbornej praxe. 

5. Fyzická alebo právnická osoba – Zvážiť treba, 
či ide o fyzickú osobu (napr. živnostníka – účtov-
níka), alebo o právnickú osobu (napr. spoločnosť 
s viacerými účtovníkmi).

6. Garancia, poistka – Od účtovníka je vhodné 
vyžiadať si poistku voči chybe (napr. profesionál-
na zodpovednosť za škodu pri výkone povolania). 
Nestačí ústna dohoda, ale treba písomnú zmluvu 
aj s nejakou garanciou (napr. doložka tzv. zmluvnej 
pokuty za chyby v účtovníctve – z toho možné da-
ňové konzekvencie a finančné škody).

7. Daňový kontext – Uprednostniť je vhodné úč-
tovníka, ktorý má aj daňový prehľad a dokáže vyplniť 
daňové priznanie (minimálne na dani z príjmov).

8. Interný verzus externý účtovník – Zvážiť 
všetky fakty a efekty, výhody a nevýhody k tomu, 
či prijať interného účtovníka ako zamestnanca, ale-
bo zakúpiť účtovné služby externe u dodávateľskej 
externej účtovnej firmy.

9. Osobná chémia – Porovnať štýl práce, charak-
ter predstavy o profesionalite i osobnú vzájomnosť, 
či si dokážete rozumieť a budete vedieť spolu fun-
govať v spolupráci s dotyčnou účtovníčkou (dotyč-
ným účtovníkom).

10. Profesionalita – Málokoho vskutku zláka ťažká 
práca účtovníka. Pri hľadaní profesionála je vhodné 
vyžiadať si a porovnať viac atribútov – dôkazov vyso-
kej profesionality od uchádzača na účtovníka.

Ako si nájsť kvalitného účtovníka ·	PODNIKANIE
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Evidovať zmluvy a prílohy: poistenie, lízing,

hypotékyImportovať provízne listy

Automatizovane rozpočítavať a vyplácať provízie:

        MLM – štrukturálny marketing

        Brokerpool a Agentúrny provízny systém

Vyhodnocovať súťaže

Kontrolovať licencie podriadených finančných agentov

Sledovať plnenie kariérneho plánu

Vytvárať reporty:

        výročných zmlúv

        výkazy pre NBS

        prírastky a úbytky poistného kmeňa

Zdielať novinky a dokumenty z poisťovní

Predkladať poistné zmluvy online  - 

prostredníctvom KalkulackaOnline.sk

ICM2 je určený pre každého kto potrebuje:

www.icm2.sk
info@positive.sk
+421 902 600 700
positive so�ware s.r.o.

Provízie 
rozpočítavajte
v

So�vér a služby
pre �nančný trh
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AKO VPLÝVAJÚ DANE  
NA FINANČNÝ TRH 
A ČO SA ZMENILO ZA ROK 2019

FINANCIE	· Ako vplývajú dane na finančný trh a čo sa zmenilo za rok 2019

Daňové zaťaženie ale nevplýva ne-
gatívne len na klientov a finančných 
agentov, ale aj na finančné inštitúcie. 
„Vysoké zdanenie finančného sektora 
prispieva k tomu, že časť poisťov-
ní a bánk opúšťa slovenský trh, čo 
znižuje konkurenciu. Tým sa vytvá-
ra priestor pre perspektívne horšie 
podmienky a drahšie produkty,“ ob-
jasňuje Marián Búlik zo spoločnosti 
OVB Allfinanz Slovensko.

Avšak neboli prijaté len daňovo zaťa-
žujúce opatrenia. „Pozitívne ovplyvni-
la segment kapitálového trhu daňová 
úľava na vybrané cenné papiere, resp. 
niektoré fondy, kde pri dobe držby nad 
jeden rok nie je nutné zdaňovať výnos 
z investície,“ uviedol Zoltán Čikes. 

Dane	a	finančný	trh
Daňové zaťaženie významne ovplyv-
ňuje popularitu produktov na finanč-
nom trhu. Zvyšuje ich cenu, čím pri-
rodzene znižuje ich atraktivitu, bez 
ohľadu na to, či sú pre klienta vhod-
né, alebo nie. V roku 2019 bolo par-
lamentom schválených viacero úprav, 
ktoré majú na ich priamy dopad.

„Najvýznamnejší dopad mala daň z 
neživotného poistenia. Na jednej stra-
ne navýšila ceny produktov, čo klienti 
hodnotia značne negatívne, na druhej 
strane však znížila provízie agentov, 
keďže provízia sa vypláca z ročného 
poistného očisteného o daňový od-
vod,“ hovorí prevádzkový riaditeľ spo-
ločnosti FinGO.sk, Zoltán Čikes.

Autor:	Arian	Ali

Daňové úpravy sú len jedným z faktorov, 
o ktorých musí mať finančný agent 
prehľad, ak chce poskytnúť klientovi 
kvalitnú starostlivosť. V neposlednom 
rade sa ho daňové zmeny dotýkajú aj ako 
podnikateľského subjektu. Viete aké sú 
najvýznamnejšie z nich za rok 2019?

„Zároveň sa zredukovala aj výška – 
z pôvodných 12-tisíc slovenských 
korún (398 eur) na dnešných 180 
eur,“ uvádza Marián Búlik. „Avšak aj 
toto postačuje na to, aby to bol veľmi 
zaujímavý sporiaci nástroj v portfó-
liu klienta. Poskytuje totiž násobne 
vyšší benefit ako napríklad stavebné 
sporenie, pri ktorom by ste pre získa-
nie rovnakého benefitu potrebovali 
realizovať vklad na úrovni 1 370 eur,“ 
uzatvára Zoltán Čikes.

Stále ale platí, že spomínané možnos-
ti sú chabé oproti benefitom, ktoré na 
tieto produkty poskytujú vlády v iných 
štátoch. Pri sporení, a najmä dôchodko-
vom, je motivácia obyvateľstva štátom 
nevyhnutná. V drvivej väčšine prípadov 
si ľudia nie sú schopní predstaviť, ako 
veľmi ho potrebujú, pretože je dôcho-
dok pre nich z časového hľadiska veľmi 
vzdialený. Prirodzená potreba riešiť 
túto situáciu sa objavuje približne v 40-
tom až 50-tom roku života, keď už ale 
človek nemá k dispozícii dostatok času, 
aby si nasporil potrebné peniaze.

daňovom priznaní. Napriek tomu pred-
stavuje jednoznačné pozitívny vplyv.

OVB Allfinanz Slovensko aj FinGO.
sk sa zhodujú, že táto úprava výraz-
ne pomôže dotknutým subjektom. 
„Väčšine sprostredkovateľov, ale sa-
mozrejme aj iným SZČO, ušetrí sluš-
nú sumu na odvodoch a na daniach,“ 
tvrdí Zoltána Čikes. Marián Búlik ho 
vníma zasa ako „vítanú kompenzáciu 
za opatrenia, ktorými štát v uply-
nulých rokoch prispel k sťaženiu 
podmienok – napríklad zavedením 
poistnej dane, ktorá zvýšila ceny po-
istného a znížila záujem o poistenie.“ 

Zníženie dane z príjmu na 15 % je 
jednoznačne pozitívne, no finanč-
ným agentom až takú úľavu nemusí 
priniesť. Neustále sa zvyšujúce odvo-
dy a ostatné náklady súvisiace s pod-
nikaním túto pozitívnu zmenu môžu 
takmer vymazať.

Dane	a	budúcnosť	
finančného	trhu
Obe spoločnosti sa tiež zhodujú, že 
najprospešnejšou daňovou zmenou 
by bolo podporenie vkladových a 
sporiacich produktov. „Napriek tomu, 
že demografia ukazuje veľmi rýchle 
starnutie slovenského obyvateľstva 
v ďalších desaťročiach, štát nijako ne-
motivuje ľudí vytvárať si dôchodkové 
aktíva,“ tvrdí Marián Búlik. „Najmä z 
dôvodu nízkych úrokových sadzieb na 
sporiacich produktoch by som osobne 
vôbec neuplatňoval zdaňovanie výno-
sov vkladových produktov v momen-
tálnej situácii,“ dopĺňa Zoltán Čikes.

Obaja sa zhodujú, že akákoľvek pod-
pora štátu sa v tejto oblasti zúžila na 
daňovú úľavu pri dani z príjmu pri 
sporení na dôchodok v treťom pilieri. 

Táto úprava zvýšila ich atraktivitu 
oproti podobným typom produktov, 
ktoré od dane oslobodené neboli.
„Naopak, sprostredkovateľský trh 
neovplyvnila asi vôbec zmena zvý-
hodňovania hypoték pre mladých 
zo štátneho príspevku na daňový 
bonus,“ tvrdí Zoltán Čikes. Aj keď 
tým prišlo k zníženiu reálnej štátnej 
dotácie na bývanie pre mladých pri-
bližne o 50 %. „Klienti riešia hypo-
téku keď potrebujú kupovať bývanie, 
a to, akým spôsobom ich podporí 
štát, berú ako fakt, ktorý nijako ne-
ovplyvnia,“ vysvetľuje Zoltán Čikes. 
Táto zmena tak dopyt po hypotékach 
zmenila minimálne.

Vplyv	daňových	zmien	na	
finančných	agentov
Podľa spoločnosti OVB Allfinanz 
Slovensko sa za jednu z pozitívnych 
udalostí z nedávnej minulosti dá pova-
žovať neprijatie navrhovanej osobitej 
daňovej úpravy ešte v roku 2015. Jej 
cieľom bolo zaviesť osobitné zdanenie 
provízií finančných agentov. Sadzba 
dane mala byť stanovená na 20 % z 
vyplatených provízií. Následkom by 
bolo zvýšenie nákladov podnikania, 
kvôli čomu by došlo k poklesu subjek-
tov vykonávajúcich túto činnosť. Tým 
by došlo k poklesu konkurencie, kva-
lity a aj dostupnosti. Úprava nakoniec 
ale prijatá nebola. „Finanční agenti sú 
podnikatelia ako všetci ostatní, nie je 
dôvod zaťažovať ich osobitným zdane-
ním,“ konštatuje Marián Búlik s tým, 
že záver celého procesu uvítali.

Čerstvejšou kladnou zmenou je zníže-
nie dane z príjmu pre malé firmy a živ-
nostníkov s obratom do 100-tisíc eur 
na 15 %. Táto zmena je platná až v zda-
ňovacom období od 1. januára 2020, 
a teda prejaví sa až pri budúcoročnom 

Zoltán	Čikes	
prevádzkový riaditeľ, 
FinGO.sk

Marián	Búlik		
finančný analytik, 
OVB Allfinanz Slovensko

Foto: Archív Zoltána Čikesa

Foto: Archív Mariána Búlika

Ako vplývajú dane na finančný trh a čo sa zmenilo za rok 2019 ·	FINANCIE
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POISTENIE 
PRE PODNIKATEĽOV

BANKY	A POISŤOVNE	· Poistenie pre podnikateľov

V oboch prípadoch by pri poistnej 
udalosti poisťovňa krátila poistné pl-
nenie. Zmenšila by vyplatenú sumu 
toľkokrát, koľkokrát je vec podpois-
tená alebo nadpoistená vzhľadom na 
jej skutočnú hodnotu.

Poistenie prerušenia prevádzky 
podniku kryje všetky finančné straty, 
ktoré vzniknú poistnou udalosťou 
v poistení ochrany majetku. To kryje 
ušlý zisk a fixné náklady, ako splátky 
úverov, lízingu a energie. Výhodou 
je, že sa vzťahuje aj na situácie, ktoré 
spôsobili ľudské chyby alebo omyly. 
Rozsah krytia je však vyvážený po-
merne vysokou cenou.

Do tejto kategórie patrí tiež po-
istenie strojov. To sa vzťahuje na 
poškodený majetok, ktorý je pria-
mo zapojený do výrobného procesu 

Poistenie	majetku	
a prerušenia	prevádzky
Kryje škody spôsobené na majetku 
firmy tradičnými živelnými a inými 
rizikami. Požiar, blesk, výbuch a pád 
lietadla tvoria minimálny nevyhnutný 
základ každého takéhoto poistenia. 
K týmto rizikám sa dajú podľa požia-
daviek klienta pridať ďalšie (napríklad 
vandalizmus alebo víchrica).

Pri poisťovaní budovy hrá dôleži-
tú úlohu správne stanovenie jej hod-
noty. V prípade nového majetku sa 
hodnota spravidla rovná kúpnej cene. 
Pri starších nehnuteľnostiach je však 
dôležité mať aktuálny znalecký po-
sudok. Ak by bola hodnota poistenej 
veci, a teda poistná suma zle nasta-
vená, mohlo by dôjsť k podpoisteniu 
alebo nadpoisteniu daného majetku. 

alebo je preň nevyhnutný. Môže ísť 
o stacionárne, ale aj pohyblivé stroje 
a zariadenia s evidenčnými číslami. 
Zahŕňa všetky typy poistných uda-
lostí okrem tých, ktoré sú priamo 
uvedené vo výlukách. V praxi tak 
podnikateľa chráni pred škodami 
spôsobenými chybou alebo nedban-
livosťou obsluhy, či napríklad tlakom 
alebo nedostatkom vody v kotloch.

Poistenie	vozidiel
Tak ako pri osobných autách, aj pre 
tie firemné existuje povinné zmluv-
né poistenie (PZP) a havarijné pois-
tenie. Právnická osoba si teda môže 
uzatvoriť individuálne alebo floti-
lové poistenie, rovnaké podmienky 
platia pre PZP aj havarijné poiste-
nie. Individuálne sa uzatvára na 
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Dá sa podnikať bez rizika? Práve jeho 
prítomnosť väčšinu ľudí od myšlienky začať 
podnikať odradí. Aj keď úplne bez toho sa 
to nedá, sú riešenia. Dnes už na poistnom 
trhu existujú produkty, ktorých cieľom je 
podnikateľa ochrániť pred väčšinou súvisiacich 
rizík. Ktoré to sú? Podľa čoho si vybrať?

úverového ratingu v príslušnom 
registri.

Poistenie	profesijnej	
zodpovednosti
Poisťovne poskytujú širokú paletu 
rôznych poistení, ktoré sa špecia-
lizujú na krytie zodpovednosti pri 
výkone profesie. Podnikanie v urči-
tých oblastiach so sebou často nesie 
zákonnú povinnosť si poistenie pro-
fesijnej zodpovednosti uzatvoriť. Nie 
pri každej profesii je to nevyhnutná 
podmienka, no v prípade omylu ale-
bo chyby vie pokryť často vysoké 
finančné straty. Tie môžu byť spô-
sobené zákonnými alebo zmluvnými 
pokutami.

Patrí sem poistenie výkonu po-
volania alebo podnikania v oblasti 
advokácie, geodézie a kartografie, 
architektúry, lekární, nemocníc a sa-
natórií, účtovníctva, IT služieb, ta-
xislužieb, farmárov alebo znaleckých 
posudkov, tlmočníctva a prekladateľ-
stva. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj 
poistenie živnostníkov a remeselní-
kov, ktoré sa vzťahuje aj na majiteľov 
obchodov alebo malých výrobných 
podnikov

poskytuje klientovi právnu asisten-
ciu. Poskytuje poistenému možnosť 
kedykoľvek konzultovať svoje právne 
problémy s právnikom poisťovne 24 
hodín denne. Súčasťou je aj hradenie 
správnych a súdnych poplatkov, ná-
kladov na kauciu, ako aj zastupova-
nie v prípadnom spore (aj s poisťov-
ňou samotnou).

Poistenie	pohľadávok
Poskytuje krytie v prípade platobnej 
nevôle alebo platobnej neschopnosti 
odberateľa. Ak sa zákazník dostane 
do finančných problémov (napríklad 
konkurz alebo strata hodnoty majet-
ku), tak má klient (poistený dodáva-
teľ) nárok na finančné odškodnenie 
poisťovňou. Tiež ak odberateľ neza-
platí pohľadávku do šiestich mesia-
cov od pôvodného dátumu splatnos-
ti, vzniká poistenému dodávateľovi 
nárok na poistné plnenie. Súčasťou 
tohto produktu môže byť krytie 
v prípade politických rizík alebo hra-
denia nákladov na mimosúdne vy-
máhanie. Hlavným účelom poistenia 
je teda najmä ochrana pred druhot-
nou platobnou neschopnosťou, čím 
prichádza napríklad aj k zlepšeniu 

jednotlivé vozidlo, ktoré sa využíva 
na podnikateľské účely. Je jedinou 
možnosťou pre všetkých podnikate-
ľov, ktorí na prácu využívajú menej 
ako päť áut. To je totiž minimálny 
počet pre uzavretie flotilového PZP.

Ďalšou podmienkou flotilového 
poistenia je, že ho uzatvára právnic-
ká osoba. Keďže má mnoho výhod, 
je vhodné ho po splnení dvoch zák-
ladných podmienok zvážiť. Prvou je 
účtovnícka prehľadnosť, podnikateľ 
platí jednorazovo len jednu sumu. 
Ďalšou výhodou je možnosť mať na 
tej istej zmluve druhovo rôzne vozidlá. 
Teda osobné autá, dodávky a taktiež 
autá nad tri a pol tony. V neposled-
nom rade poteší aj spravidla zvýhod-
nená cena, ktorá je nižšia, ako keby 
boli autá poistené individuálne.

Poistenie	zodpovednosti	
a právnej	ochrany 
Poistenie zodpovednosti pre podni-
kateľov je veľmi podobné poisteniu 
zodpovednosti fyzických osôb. Tento 
produkt kryje finančné straty spôso-
bené z nedodržania svojich záväzkov 
voči druhým subjektom, prípadne 
škody na majetku a zdraví. Napríklad 
ak nastane situácia, pri ktorej pod-
nikateľ v pozícii dodávateľa nedodá 
tovar v dohodnutom čase, musí od-
berateľovi spravidla zaplatiť pokutu. 
Presne pre takýto prípad slúži poiste-
nie zodpovednosti. Taktiež rieši situ-
ácie, ak majetok podnikateľa spôsobí 
škodu niekomu inému. Príčinou po-
istnej udalosti je teda väčšinou chy-
ba, nedodržanie lehoty alebo právnej 
povinnosti.

Poistenie právnej ochrany pri 
p o dnik ateľo ch  f ung u j e  v  p o d-
state rovnako ako pri ostatných 
klientoch. Rozdiel je len v oblas-
tiach práva, v ktorých poisťovňa 

Poistenie pre podnikateľov ·	BANKY	A POISŤOVNE



Marec/Apríl 2020 5352

V EGYPTE ZNEUŽÍVALI 
IDENTITY SLOVÁKOV 
A PREPLÁCALI SI NA NICH FIKTÍVNE 
VYŠETRENIA

BANKY	A POISŤOVNE	· V Egypte zneužívali identity Slovákov a preplácali si na nich fiktívne vyšetrenia

Táto krajina sa totiž stala epicentrom 
krádeže identít a fiktívneho vymáha-
nia poistného. Faktúry za ošetrenia 
vystavovali nemocnice, ktoré reálne 
buď vôbec neexistovali, alebo išlo len 
o jednu miestnosť s jednou sestrič-
kou, posteľou a jediným stojanom na 
infúziou. Od poisťovní potom faktu-
rovali vysoké čiastky. 

„Na poistné podvody na klini-
kách v Egypte sme boli upozornení 
asistenčnou službou EUROCROSS 
Assistance Praha. Spolu s upozorne-
ním nám bol zaslaný zoznam kliník 

Obeťami	boli	hlavne	Česi	
a Slováci
Kradnutie identít nie je obvyklý ani 
častý poistný podvod. „Nezaznamenali 
sme za posledné obdobie prípady krá-
deže identít v cestovnom poistení,“ 
hovorí  Helena Kanderková z Allianz 
– Slovenskej  poisťovne.

Napriek tomu v minulosti sa ta-
kéto podvody diali, a preto sa pois-
ťovne rozhodli venovať pozornosť 
varovaniu cestujúcich, ktorí práve 
v prvých jarných mesiacoch smerujú 
svoju cestu na dovolenky do Egypta. 

v letovisku v Egypte, ktoré v rokoch 
2014 až 2015 vystavovali fiktívne 
faktúry za ošetrenia klientov,“ hovo-
rí Matej Neumann z Union poisťov-
ne. Poisťovne na základe podozrení 
preverovali stovky faktúr a údajov 
o klientoch uvedených v uzavretých 
poistných zmluvách, z ktorých im 
vznikol nárok na poistné plnenie za 
vzniknuté zdravotné problémy. 

„Klientov sme postupne oslovovali, 
aby nám potvrdili, či boli v uvedenom 
termíne v Egypte a či boli ošetrení 
počas pobytu. Viac ako 90 % klientov 
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Cestovné poistenie je bežnou súčasťou 
dovolenkovej výbavy. V zahraničných 
destináciách sa však stalo zdrojom 
podvodného zisku. Pomocou ukradnutej 
identity žiadali podvodníci spriahnutí s lekármi 
preplácanie nákladov za fiktívne ošetrenia. 
Ako sa môžete pred krádežou identity chrániť?

Tento pokus o poisťovací podvod 
odhalili. Pri vyšetrovaní poisťovňa 
zistila, že páchateľ mal živnosť na 
polygrafickú činnosť a teda sfalšovať 
dokumenty pre neho nebol žiaden 
problém. „Vo všeobecnosti sa však 
s poisťovacími podvodmi v cestov-
nom poistení stretávame len zried-
kavo, dodáva Kukurová. 

V súvislosti so spomínaným prí-
padom odporúčajú poisťovne ve-
novať zvýšenú pozornosť ochrane 
svojich dokladov, ako aj osobných 
údajov, ktoré by mohli byť akokoľvek 
zneužité. 

„ D o k l a d y  j e  p o t r e b n é  m a ť 
uschované tak, aby sa k nim nedo-
stala žiadna neoprávnená osoba. 
Akékoľvek podozrenie na zneužitie 
osobných údajov je potrebné nahlá-
siť na polícii.

Rovnako dôrazne odpor úča-
me nezdieľať fotografie dokladov 
alebo akékoľvek osobné údaje na 
sociálnych sieťach, a taktiež tieto 
neposielať ani v rámci súkromných 
konverzácií iným užívateľom, či už 
známym alebo neznámym,“ uzatvára 
Kukurová.

v Prahe, kde obvinený pán Lukáš M. 
detailne opísal fungovanie celého 
systému. V priebehu pojednávania 
potvrdil doterajšie zistenia z vyšetro-
vania Union poisťovne a doplnil ich 
o nové poznatky. Informácie zistené 
pri súdnom pojednávaní boli odo-
vzdané vyšetrovateľovi, ktorý krok 
za krokom rozkrýva pozadie tohto 
organizovaného podvodu,“ dodal 
Neumann.

Pozor	na	doklady	na	celom	
svete
K poistnému podvodu môže prísť 
aj v prípade, že nespadnete do rúk 
organizovanej skupiny. To sa môže 
stať na celom svete. „Pokus o poistný 
podvod sme zaznamenali v tom, že 
páchateľ zneužil osobné údaje inej 
osoby, ktorá stratila občiansky pre-
ukaz, na uzavretie cestovného pois-
tenia, z ktorého nám bola následne 
nahlásená škodová udalosť. Páchateľ 
nám v rámci uplatnenia si škody, kto-
rá sa mala stať v Rusku, doložil fiktív-
ne dokumenty o lekárskom ošetrení 
vypísané azbukou,“ hovorí Katarína 
Kukurová z poisťovne Generali.

nám uviedlo, že na dovolenke v Egypte 
síce boli, ale nie v termíne údajného 
ošetrenia. Zároveň potvrdili, že nikdy 
neboli ošetrovaní v podozrivých klini-
kách,“ dodáva Neumann. Vďaka tomu 
poisťovne zistili, že vybavenie kliniky v 
letovisku bolo veľmi jednoduché a jej 
personál komunikoval v českom alebo 
v slovenskom jazyku.

Išlo	o organizovanú	skupinu
„Okrem informácií a dôkazov o fik-
tívnych faktúrach sa nám podarilo 
zistiť, iný veľmi dôležitý fakt, a tým 
bola zhoda účtov medzi podozrivými 
klinikami. Po vyhodnotení všetkých 
skutočností to viedlo k záveru, že 
v letovisku Hurgada pôsobí organi-
zovaná skupina, ktorej predmetom 
činnosti je vystavovanie fiktívnych 
faktúr za zranenia, ktoré sa nikdy ne-
stali,“ vysvetľuje Neumann z Unionu.

Jednu z podozrivých kliník pre-
vádzkovala trestne stíhaná osoba 
v Českej republike, ktorá vystupovala 
pod falošným menom Daniel Herster, 
v skutočnosti išlo o Lukáša M. 

 „V máji 2019 sa konali prvé dve 
pojednávania na Mestskom súde 
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ALIANZ – SP MINULÝ ROK ODHALILA 
NAJVÄČŠÍ OBJEM PODVODOV ZA 
POSLEDNÝCH 15 ROKOV

BANKY	A POISŤOVNE	· Allianz – SP minulý rok odhalila najväčší objem podvodov za posledných 15 rokov

portálov, registrov, najmä registra 
poistných udalostí, sociálne siete a 
satelitné snímky.  

Nadhodnotené	následky	
škôd	na	zdraví
Pri poistných udalostiach z PZP sa 
niektorí klienti s pomocou lekárov 
snažia nadhodnocovať následky 
škôd na zdraví. Najmä pri trvalých 
následkoch úrazu skúšajú nadhod-
notiť poškodenie aj o desiatky per-
cent. Častým javom je aj využívanie 
tzv. predchorobia, keď má klient ne-
jaké zdravotné problémy, poistí sa a 
v prípade zranenia či úrazu sa snaží 
uplatniť si v rámci odškodnenia aj 
svoje dlhoročné zdravotné problémy.

„Mali sme prípad, keď si spolu-
jazdkyňa pri dopravnej nehode nara-
zila krčnú chrbticu. V rámci nárokov 
si chcela uplatniť vyše 10-tisíc eur za 
neurologické ťažkosti ovplyvňujúce 
hybnosť hornej končatiny, ktoré ne-
hoda nemohla spôsobiť. Po preskú-
maní zdravotnej dokumentácie sme 
zistili, že poškodená mala niekoľ-
koročné chronické ochorenie, ktoré 

„V roku 2019 sa nám podarilo odha-
liť rekordný počet aj sumu poisťo-
vacích podvodov za posledných 15 
rokov. V rámci šetrenia sme odhalili 
2398 poisťovacích podvodov v sume 
viac ako 7 miliónov eur,“ konštatuje 
vedúca oddelenia kontroly a špeciál-
nych činností Allianz – SP Jaroslava 
Zemanová. Za rekordným odhalením 
stojí najmä cielená kontrola, špičko-
vé systémy a v neposlednom rade vy-
školení profesionáli. 

Viac ako tretinu tejto sumy, vyše 
2,55 milióna eur, tvorili podvody v 
oblasti poistenia vozidiel, pričom po-
čet odhalených podvodov v havarij-
nom aj povinnom zmluvnom poiste-
ní (PZP) medziročne stúpol. „V roku 
2008 sme prvýkrát spustili identifi-
kačný systém, ktorý nás upozorňuje 
na podozrivé prípady, na ktoré sa po-
tom bližšie pozrieme. Tento systém 
neustále vylepšujeme,“ objasňuje J. 
Zemanová. Veľkou pomocou pri od-
haľovaní podvodov sú aj moderné 
technológie ako softvér porovnáva-
nia poškodení, simulačné softvéry, 
ale aj údaje z verejne dostupných 

bolo spôsobené degeneratívnymi 
zmenami na chrbtici a poistné plne-
nie sme zamietli,“ vysvetľuje vedúci 
skupiny špeciálnych činností Allianz 
– SP Vojtech Kosík.

Rastú	podvody	v	životnom	
poistení
Najväčší, až 2,5-násobný nárast v po-
kusoch o poisťovací podvod, bol pri 
životnom poistení, kde Allianz – SP 
v minulom roku odhalila 440 pod-
vodov za takmer 330-tisíc eur, rok 
predtým ich bolo 154. Aj v tomto 
druhu poistenia sa niektorí snažili 
nadhodnotiť následky úrazu alebo 
zamlčať predchorobie.

„Riešili sme prípad, keď pozo-
stalí nahlásili smrť poistenej osoby. 
Príčinou smrti bola rakovina pros-
taty, o ktorej je známe, že postupu-
je pomaly a pri včasnej diagnostike 
je liečenie úspešné. Poistná zmluva 
bola uzatvorená asi rok pred smrťou 
poisteného, pričom poistený v dotaz-
níku o zdravotnom stave na otázky o 
aktuálnych chorobách a liečeniach 
za posledných 5 rokov odpovedal 
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Poisťovací podvodníci sa v minulom roku 
neoprávnene pokúsili vylákať z Allianz – 
Slovenskej poisťovne vyše 7,07 milióna eur.

eur. Dôvodom mala byť silná búrka 
spojená s krupobitím. Pri prevero-
vaní sme zistili, že v tom čase podľa 
záznamov SHMÚ v danej lokalite ne-
bola zaznamenaná búrková činnosť. 
Na základe externého posudku bolo 
príčinou poškodenia prevádzkové 
opotrebenie, ktoré poistenie nekryje. 
Plnenie sme preto zamietli,“ uviedla 
J. Zemanová.

Za	podvod	až	15	rokov	za	
mrežami
Poisťovací podvod je podľa zákona 
trestný čin, za ktorý páchateľovi hro-
zí 8 až 15 rokov za mrežami. Napriek 
tomu sa oň každý rok pokúsia stovky 
páchateľov. „Vždy nás prekvapí naivi-
ta mnohých páchateľov pri pokusoch, 
najmä o podvody v životnom poiste-
ní. Problémom je aj skrytá tolerancia 
poisťovacích podvodov. Poisťovací 
podvod je, žiaľ, spoločensky tolerova-
ný delikt, s ktorým sa dokonca mno-
hí radi pochvália. Ak však poisťovňa 
zaplatí podvod, doplatia na to všetci 
klienti, najmä tí poctiví, pretože sa 
umelo navýši škodovosť a tá zvyšuje 
cenu poistenia. To nechceme dopus-
tiť, naopak, chránime budúcnosť na-
šich klientov aj v tomto ohľade,“ uza-
tvára J. Zemanová.

rozsiahle poškodenie strechy staršie-
ho domu, ktorý zdedil po rodičoch a 
v ktorom trvale nebýval. Poškodenie 
malo vzniknúť počas prudkého vetra, 
ktorý dolámal drevenú konštrukciu 
strechy. Obhliadkou sme zistili, že 
strecha bola v dezolátnom stave už 
pred vznikom škody a trámy boli 
prehnité a čiastočne polámané pod 
ťarchou strešnej krytiny. Navyše, 
dezolátny stav strechy bol zdoku-
mentovaný už pri predošlej škodo-
vej udalosti pol roka predtým, kedy 
poškodený hlásil menej rozsiahle 
poškodenie strechy, ktoré bolo pre 
nevyhovujúci, zanedbaný stav kon-
štrukcie zamietnuté. Klient teda o 
stave trámov vedel, a keďže v prvom 
kole neuspel a peniaze nezískal, zrej-
me čakal na nepriaznivé počasie a 
vznik poškodenia sa snažil nahlásiť 
opäť v nádeji, že získa peniaze na re-
konštrukciu strechy. Plnenie vo výš-
ke 11-tisíc eur sme zamietli,“ hovorí 
J. Zemanová.

Z oblasti priemyslu, kde sú kaž-
doročne odhalené najvyššie sumy 
podvodov, minulý rok Allianz – SP 
odhalila podvody za viac ako 2 mi-
lióny eur. „Klient nám nahlásil po-
škodenie fotovoltických panelov 
slnečnej elektrárne za pol milióna 

záporne. Pri preštudovaní zdravotnej 
dokumentácie sme však zistili, že 10 
mesiacov pred uzatvorením poistenia 
mu diagnostikovali karcinóm v stred-
ne pokročilom štádiu. Nárok vo výš-
ke 15-tisíc eur sme museli zamietnuť 
z dôvodu, že smrť spôsobilo ochore-
nie, ktoré vzniklo pred uzatvorením 
poistenia, a ktoré úmyselne zamlčal,“ 
hovorí V. Kosík. 

Z	pošmyknutie	ploché	nohy
V inom prípade sa klient pošmykol 
na schodoch a poranil si členok ľavej 
nohy. Pri páde si zlomil kosť chodidla, 
kde sa po vyliečení nepredpokladali 
trvalé následky. Napriek tomu klient 
predložil lekársku správu, ktorá po-
pisovala trvalé následky, a to tzv. 
progresiu plochonožia. Po predvolaní 
klienta na lekársku prehliadku bolo 
zistené, že hybnosť v oboch členkoch 
bola rovnaká a plochá klenba nohy ne-
bola zistená. Nárok klienta vo výške 
5000 eur bol zamietnutý.

Kvôli	dlhom	podpálil	vlastný	
dom
Pri majetkovom poistení sa poškode-
ní často snažia uplatniť si z poistenia 
opravu schátraného či zanedbané-
ho majetku. „Poistený nám nahlásil 
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2019 Počet odhalených 
podvodov

Objem odhalených 
podvodov v EUR 2019

Šetrená hodnota v EUR
Objem odhalených 

podvodov v EUR 2018

Havarijné poistenie 449 846 485,64 1 047 829,62 727 785

Povinné zmluvné poistenie 660 1 530 580,25 1 707 572,54 1 111 630

Poistenie privátneho majetku 473 763 312,13 786 190,54 669 029

Poistenie podnikateľov 191 1 502 661,24 1 678 139,75 2 440 084

Poistenie priemyslu 177 2 084 041,21 2 107 517,54 1 190 021

Životné a úrazové poistenie 440 328 535,46 437 424,67 170 405

Cestovné poistenie 8 14 476,08 16 890,08 4911

Celkom 2 398 7 070 092,01 7 781 564,74 6 313 865

Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2019

Zdroj: Alianz – SP
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PODNIKATEĽOM 
PRI ÚVEROCH POMÔŽE 
AJ EURÓPSKA ÚNIA
Úver na podnikanie je možné si vziať 
v nebankovke, alebo za výhodnejších 
podmienok v niektorej zo slovenských bánk. 
Ešte výhodnejší úver získate, ak využijete 
podporné schémy európskych inštitúcií, 
s ktorými slovenské banky priamo spolupracujú. 

PODNIKANIE	· Podnikateľom pri úveroch pomôže aj Európska únia

Autor:	Marek	Mittaš

Takýto úver sa nezaobíde bez kvalit-
ného investičného zámeru a biznis 
plánu. No nie vždy musí ísť o finan-
cie na rozvoj. V niektorých prípadoch 
je možné financovať aj nevyhnutné 
prevádzkové náklady výhodnejšie 
ako bežným úverom. O úver môže-
te požiadať v konkrétnej slovenskej 
banke, ktorá financovanie cez daný 
program poskytuje. Aktuálne ich je 
v ponuke deväť. 

O čom	sú	jednotlivé	
programy?
Každý má isté špecifiká a okrem 
programu SLOVSEFF III sú viac-me-
nej všetky určené na možnosť niž-
šej záruky a výhodnejšie úročenie. 
Prístupné sú aj mladým podnikate-
ľom bez dlhej histórie. 

Výhodnejšie	biznis	úvery	
s podporou	Európy
Požičať si  na podnikanie nie je 
často jednoduché. Dokladovanie 
solventnosti, záruky či vyššia mie-
ra úročenia sú problémom najmä 
pre malé firmy. Aj preto banky 
v spolupráci s európskymi fondmi 
a podpornými programami umož-
ňujú financovať podnikanie firmám 
efektívnejšie. 

Viacero rôznych európskych inštitúcií 
realizuje programy zamerané na pod-
poru financovania podnikateľských 
subjektov. Takáto forma podpory 
prebieha najčastejšie vo forme zá-
ruky, vďaka čomu financujúce banky 
ponúknu nižšiu úrokovú sadzbu pri 
úvere. 

Program SLOVSEFF III – Je určený 
na podporu energetickej efektívnosti 
v súkromnom sektore. Poskytuje ne-
návratný finančný príspevok vypla-
tený po úspešnej realizácii projektu. 
Výška úveru je do 5 miliónov eur, do 
10 miliónov eur pri projektoch využí-
vajúcich obnoviteľné zdroje energie. 
Po úspešnej realizácii projektu je ne-
návratný príspevok od 5 % do 20 % z 
výšky úveru v závislosti od dosiahnu-
tej úspory emisií CO2.
 
Úver zo zdrojov Európskej inves-
tičnej banky – V projekte môžete 
skombinovať zdroje od Európskej 
investičnej banky (EIB), samot-
nej komerčnej banky a EÚ fondov. 
Výsledkom bude úver s nižšou úro-
kovou sadzbou v porovnaní s klasic-
kým biznis úverom. Výška úveru je 
od 40-tisíc eur do 12,5 milióna eur.
 
EÚver – ROZVOJ – Finančné zdroje 
pochádzajú z operačného programu 
Výskum a inovácie, ktorý je spolufi-
nancovaný z Európskych štrukturál-
nych a investičných fondov. Výhodou 
je zľava z úrokov. Výška úveru je do 1 
milióna eur.

Podnikateľom pri úveroch pomôže aj Európska únia ·	PODNIKANIE

o ručení. EIF presadzuje ciele EÚ 
formou podpory inovácií, výskumu 
a vývoja, podnikania, hospodárske-
ho rastu a zamestnanosti. Výška 
úveru je od 3 500 eur do 25-tisíc eur. 

Úver so zárukou Európskej únie 
v oblasti zamestnanosti a sociál-
nej inovácie – Je určený aj pre za-
čínajúcich podnikateľov bez histórie. 
Podporuje financovanie investícií, 
ktoré budú vytvárať udržateľné pra-
covné miesta. Výhodou je znížená 
úroková sadzba bez ručenia hnuteľ-
ným alebo nehnuteľným majetkom. 
Výška úveru je do 25-tisíc eur.

Úver so zárukou Portfóliovej zá-
ruky prvej straty – Program je pri-
márne orientovaný na malé a stredné 
podniky. Vďaka programu vyžaduje 
banka nižšiu mieru zabezpečenia 
a dáva výhodnejší úrok. Výška úveru 
je do 1 milióna eur.

aj z pohľadu maximálnej splatnosti 
úveru, a teda možnosti nižších splátok,“ 
vysvetľuje Anna Jamborová z ČSOB.

Ku koncu roka 2019 už využi-
lo program viac ako 2 100 malých 
podnikateľov na Slovensku. Vďaka 
tejto podpore tak dosiaľ prefinan-
covala podnikateľské plány v obje-
me 82,4 milióna eur. Výška úveru 
je od 4-tisíc eur do 500-tisíc eur. 
 
Program InnovFin  – Program 
je  súčasťou rámcového progra-
mu Európskej komisie pre výskum 
a inovácie Horizon 2020. Cieľom 
programu InnovFin je financovanie 
inovatívnych projektov a spoločnos-
tí. Výška úveru je 7,5 milióna eur. 

Úver so zárukou od Európskeho 
investičného fondu – Je určený 
pre malé podniky. Tento úver je so 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou 
a ručením iba na základe dohody 

Úver z úverovej linky Rozvojovej 
banky Rady Európy – Program 
nemá špecifické vymedzenie účelu 
financovania a úroková sadzba bude 
znížená oproti štandardnej ponuke 
pri podnikateľských úverov. Výška 
úveru je do 1 milióna eur pre malé 
a stredné podniky a do 2,5 milióna 
eur pre verejný a neziskový sektor. 
 
Program COSME – Umožňuje ban-
ke ponúknuť podnikateľom nižšiu 
úrokovú sadzbu a dlhú splatnosť úve-
ru. Program je súčasťou Junckerovho 
plánu pre naštartovanie investí-
cií v Európskej únii. Práve záruky 
Európskeho investičného fondu (EIF) 
robia toto financovanie pre podnika-
teľov dostupnejšie. „Záruky, a teda 
nástroje zdieľaného rizika pri tomto 
type úverov, umožňujú banke sčasti 
uvoľniť úverové podmienky, vďaka 
čomu je úver pre klienta dostupnejší. 
Nielen z pohľadu úrokovej sadzby, ale 

Program Spolupracujúca banka Typ zvýhodnenia Výška úveru v eur

SLOVSEFF III
UniCredit Bank, 

Slovenská sporiteľňa, 
VÚB banka, OTP banka 

nenávratný grant do 10 miliónov

Úver zo zdrojov Európskej 
investičnej banky

Slovenská sporiteľňa, 
VÚB banka

výhodnejší úrok od 40-tisíc do 12,5 milióna 

EÚver – ROZVOJ
Slovenskou záručnou 
a rozvojovou bankou

výhodnejší úrok do 1 milióna

Úver z úverovej linky Rozvojovej 
banky Rady Európy Slovenská sporiteľňa výhodnejší úrok

do 1 milióna pre malé 
a stredné podniky 

a do 2,5 milióna pre verejný sektor

COSME ČSOB výhodnejší úrok od 4-tisíc do 500-tisíc 

InnovFin ČSOB výhodnejší úrok Do 7,5 milióna 

Úver so zárukou od Európskeho 
investičného fondu Tatra banka výhodnejší úrok od 3 500 do 25-tisíc

Úver so zárukou Európskej únie v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie Slovenská sporiteľňa výhodnejší úrok do 25-tisíc

Úver so zárukou Portfóliová 
záruka prvej straty UniCredit Bank výhodnejší úrok do 1 milióna
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BANKÁM KLESLI ZISKY O VIAC 
NEŽ POLOVICU, 
MÔŽE ZA TO DVOJNÁSOBNÝ BANKOVÝ 
ODVOD

BANKY	A POISŤOVNE	· Bankám klesli zisky o viac než polovicu, môže za to dvojnásobný bankový odvod

však tento cieľ stále ohrozený, preto 
som predložil vládny návrh novely 
zákona o osobitnom odvode vybra-
ných finančných inštitúcií,“ vysvetľo-
val v novembri. 

Národná banka Slovenska infor-
movala, že zisk bankového sektora 
v dôsledku zvýšených bankových 
odvodov sa v januári medziročne 
znížil o 55,8 % na 20,8 milióna eur. 
Najväčšiu časť výnosov bánk tvoria 
čisté úrokové výnosy, ktoré medzi-
ročne poklesli v prvom mesiaci tohto 
roka o 4,6 % na 142,3 milióna eur. 

Zv ýšenie  odvodov bánk malo 
priniesť do štátnej kasy 144 

miliónov eur. Vláda Smeru, SNS 
a Most-Híd tak chcela kompenzo-
vať stratu za prijaté sociálne balíčky. 
Zvyšovanie odvodov v minulom roku 
podporil aj minister financií Ladislav 
Kamenický: „Mojím prvoradým cie-
ľom je, aby bol rozpočet na budúci 
rok schválený tak, aby deficit verej-
ných financií v roku 2020 nepresia-
hol 0,49 % HDP. V predvolebnom 
období a  pri opatreniach, ktoré 
prechádzajú Národnou radou SR, je 

V porovnaní s krajinami zo strednej 
a východnej časti Európskej únie je 
ziskovosť bánk na Slovensku pod-
ľa NBS pomerne nízka. Dostala 
sa medzi najhoršie v rámci náš-
ho regiónu, pričom ešte do roku 
2016 patr il  slovenský bankový 
sektor k najziskovejším v regióne. 
Analytik Slovenskej bankovej aso-
ciácie (SBA) Marcel Laznia očaká-
va, že vplyvom zvýšeného odvodu 
ziskovosť bankového sektora na 
Slovensku klesne na úroveň blízku 
hodnote 7 %. 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Slovenské banky doplácajú na dvojnásobne 
vyšší bankový odvod, ktorý im v novembri 
schválil parlament za podpory vtedajších 
vládnych strán. Podľa Národnej banky 
Slovenska (NBS) zisk bankového sektora 
sa v januári medziročne znížil o 55,8 % na 
20,8 milióna eur. Ak banky nebudú schopné 
tvoriť zisk, môže to spôsobiť ich odchod 
z trhu a dlhodobé ohrozenie finančnej 
stability, varujú finanční analytici aj NBS.

zabezpečenie prostriedkov na rieše-
nie kríz v bankovom sektore. Naopak 
sa stáva pre banky rizikovým fak-
torom, ktorý ohrozuje ich stabilitu,“ 
približuje analytik Marcel Laznia.

Jedna	česká	banka	s vyšším	
ziskom	ako	26	slovenských	
dokopy
NBS vo svojej správe zhodnotila 
ziskovosť bánk na Slovensku do-
posiaľ ako stabilnú a na veľmi dob-
rej úrovni, čo však zvýšené odvody 
zmenili. Európska banková autorita 
meria ziskovosť bankového sektora 
priemernou hodnotou rentability 
vlastného kapitálu bánk, za rok 2019 
bola v krajinách EÚ priemerne 6,5 %, 
zatiaľ čo na Slovensku bola ziskovosť 
viac ako 11 %. 

Zisk slovenského bankového sek-
tora vlani stúpol len mierne o 0,5 % 
na 643,2 mil. eur. „Rast ziskovosti 
pozitívne ovplyvnila nižšia tvorba 
opravných položiek a rezerv, niž-
šie prevádzkové náklady a prijaté 
dividendy,“  komentovala minulo-
ročné výsledky Slovenská banková 
asociácia.

„Druhá najziskovejšia banka 
v Českej republike dosiahla v minu-
lom roku vyšší zisk ako všetkých 26 
bánk pôsobiacich na Slovensku,“ opi-
suje analytik Laznia výrazný rozdiel 
v ziskovosti našich a českých bánk. 
Ako dôvod uviedol to, že v Českej 
republike neexistuje bankový odvod, 
ale tiež vyššie výnosy českých bánk 
napríklad z menových operácií vďa-
ka existencii českej koruny. V Česku 
dosiahol bankový sektor historicky 
najvyšší zisk, v prepočte 2,4 miliar-
dy eur, a medziročne si polepšil až 
o takmer 13 %. Oproti slovenským 
bankám tak mali tie české takmer 
štyrikrát vyšší zisk. 

Aj analytici vidia zdvojnásobe-
nie bankového odvodu z 0,2 % na 
0,4 % negatívne. Finančný analytik 
OVB Allfinanz Slovensko Marián 
Búlik pre TA3 potvrdil, že zvýšené 
odvody budú mať vplyv na ziskovosť 
celého bankového sektora a ohrozia 
finančnú stabilitu bánk. „Pri nižšej 
ziskovosti a návratnosti kapitálu 
klesne atraktivita slovenských bánk 
z pohľadu ich materských skupín, čo 
sa logicky prejaví v nižších investíci-
ách a rozvoji,“ priblížil Marián Búlik, 
ktorý očakáva aj možnosť odchodu 
niektorých bánk z trhu alebo ich 
zlučovanie, čo by mohlo znamenať 
zníženie konkurencie na bankovom 
trhu.

Znovu naštartovať ziskovosť 
bankového sektora by podľa SBA 
pomohlo jednoznačne zrušenie ban-
kového odvodu, ktorého výška je 
nezávislá od zisku bánk a význam-
ne zaťažuje sektor. „Rovnako od-
vod neplní proklamovaný účel na 

Hrozí	finančná	nestabilita	
Už v novembri minulého roku NBS 
varovala pred výrazným znižova-
ním zisku bánk v dôsledku zvýšenia 
odvodov: „V prípade poklesu zisku 
bánk v krízových rokoch môže od-
vod tvoriť až podstatnú časť zisku.“ 
Ak banky nebudú schopné tvoriť zisk, 
môže to dlhodobo ohroziť finančnú 
stabilitu. 

Slovenská sporiteľňa len za prvý 
štvrťrok 2020 zaplatila zvýšený ban-
kový odvod v hodnote 16,9 milióna 
eur. „Zvýšenie bankového odvodu 
považujeme za nezodpovedný poli-
tický krok. Bankový odvod výrazne 
narúša finančnú stabilitu slovenskej 
ekonomiky, zhorší prístup ľuďom 
a firmám k úverom,“ opisuje Peter 
Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej 
sporiteľne, a dodáva: „Mrzí nás, že 
týmto krokom Slovensko stratilo časť 
svojej dobrej povesti medzi zahranič-
nými investormi, čo potvrdzujú aj 
závery stretnutí v posledných dňoch.“ 

Bankám klesli zisky o viac než polovicu, môže za to dvojnásobný bankový odvod ·	BANKY	A POISŤOVNE
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BANKY	A POISŤOVNE	· Slováci sa zadlžujú čoraz viac. Zmeny v poskytovaní úverov od nového roka 2020

domácnosti, ktorých celkový objem úverov na bý-
vanie vzrástol o viac ako 115 %, z takmer 14,5 mld. 
eur v roku 2010 na viac ako 31 mld. eur v minulom 
roku,“ priblížila analýza Inštitútu finančnej politiky 
Ministerstva financií SR. 

Výška	splátky	úveru	sa	znižuje
Už v máji minulého roku NBS avizovala, že vzhľa-
dom na rastúce zadlžovanie Slovákov zvažuje 
mimoriadne kroky v bankovom sektore. „V ob-
dobí 2010 – 2019 sa najvýraznejšie zadlžovali 

SLOVÁCI SA ZADLŽUJÚ 
ČORAZ VIAC. 
ZMENY V POSKYTOVANÍ ÚVEROV 
OD NOVÉHO ROKA 2020

Dostupnosť hypotekárnych či spotrebiteľských 
úverov je od 1. januára 2020 o niečo zložitejšia. 
Uchádzači o úver majú sťažené podmienky. 
Od nového roka zaviedla Národná banka 
Slovenska (NBS) nové opatrenia, ktoré 
obmedzujú výšku splátky úveru z pôvodných 
80 % maximálne na výšku 60 % z čistého 
príjmu žiadateľa o úver, a to už po odrátaní 
životného minima. V prechodnom období 
počas štyroch mesiacov však existujú 
ešte výnimky, ktoré môžu byť výhodné 
pre aktuálnych žiadateľov o úver. 

Autor:	Zuzana	Mecková	

Foto:	Shutterstock

Nižšie splátky by mali byť prevenciou pre klientov 
bánk, aby v období ekonomickej recesie boli schop-
ní splácať svoje úvery. Cieľom nových opatrení je 
zabrániť tomu, aby si ľudia brali príliš vysoké úve-
ry vzhľadom na ich disponibilné príjmy. Dôvodom 
je aj zabezpečenie stability finančného sektora na 
Slovensku. „Hlavným cieľom opatrení je ochrá-
niť klientov bánk pred rizikami, ktoré sú spojené 
s nadmerným zadlžovaním. Zároveň tak znižovať 
negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky 
na domácnosti,“ uviedol hovorca Národnej banky 
Peter Majer. 

Jednou z hlavných zmien od nového roku 2020 je, 
že maximálna možná výška splátok bude pome-
rovo nižšia než bola doteraz. Výška splátky úve-
ru je po novom nastavená na maximálnych 60 % 

z čistého príjmu žiadateľa o úver, a to už po odrá-
taní životného minima. Z pôvodných 80 % čistého 
príjmu tak došlo k zníženiu výšky splátky o dvad-
sať percent. Výška povinnej rezervy dlžníka sa tak 
zdvojnásobila z pôvodných 20 % na súčasných 
40 % príjmu po odpočítaní životného minima. Ide 
o úpravu podmienok ukazovateľa, tzv. DSTI (Debt 
Service To Income), ktorý banky musia po novom 
pri schvaľovaní úverov rešpektovať. 

Výnimky	v prechodnom	období
Implementácia sa začala postupne v menších kro-
koch od januára 2020, zatiaľ ešte existujú i výnim-
ky. Hranica 60 % zatiaľ neplatí úplne striktne, stá-
le je možnosť, aby 5 % nových úverov na bývanie 
a spotrebiteľských úverov bolo poskytnutých s po-
dielom splátok k príjmu až do 70 %. To však platí 
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Dôvodom podľa správy boli sprísnené pravidlá NBS 
na úverové štandardy, stagnácia úrokových sadzieb 
či náznaky postupného nasýtenia úverovateľných 
domácností. Do augusta 2019 sa tempo rastu do-
konca spomalilo na nové historické minimum 8 %. 
Spomaľovanie tempa však vydržalo iba do septem-
bra minulého roku. 

V druhej polovici roka 2019 však už NBS informo-
vala o opakovanom náraste nových úverov i úve-
rov na refinancovanie. V novembri minulého roku 
objem úverov domácnostiam na bývanie dokonca 
dosiahol nové historické maximum v hodnote 31 
mld. eur. K situácii prispel hlavne konkurenčný 
tlak jednotlivých bánk a Európska centrálna ban-
ka. Priemerné úrokové sadzby úverov na bývanie 
poklesli za dva mesiace (október – november 2019) 
z 1,28 % na veľmi nízkych 1,14 %, čo bolo pre žia-
dateľov o úvery výhodné. 

Výsledok opätovného nárastu úverov NBS komen-
tuje tým, že celkové tempo rastu úverov sloven-
ských domácností je aj naďalej v porovnaní s EÚ 
nadpriemerné, čo zodpovedá zvýšenej zadlženosti 
Slovákov za uplynulý rok. Na druhej strane pod-
ľa Ministerstva financií SR kvalita splácania úve-
rov sa od finančnej krízy spred desiatich rokov 
zlepšila a dnes je približne na úrovni EÚ. Podiel 
nesplácaných úverov sa u nás od finančnej krízy 
postupne znižuje. Rizikom nesplácania úverov 
zostáva ekonomické spomalenie. Silnejšia ekono-
mická recesia by totiž spôsobila nárast nesplate-
ných úverov.

Okrem rastúcich dlhov domácností NBS upozor-
ňuje na dynamický rast úverov, stále rastúce ceny 
bytov či prehrievanie na trhu práce. Zdôrazňuje 
tiež aktuálne riziká na slovenskom finančnom 
trhu. Mnoho ľudí si pri žiadosti o úver dostatočne 
neuvedomuje, že po uplynutí fixačnej lehoty, ktorá 
zvykne byť na jeden, tri, päť či až desať rokov, sa 
úrokové sadzby klientom zmenia podľa ich aktu-
álneho vývoja. Preto by mali brať do úvahy riziko 
zadlžovania hlavne do budúcna. Na druhej strane 
pri stále rastúcich cenách nehnuteľností je náročné 
sa zadlžovaniu vyhnúť. 

len pre mladých do 35 rokov. Navyše počas prvé-
ho štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 
% nových úverov, ktoré môžu byť ešte po starom, 
s podielom splátok k príjmu do 80 %.

To sú dôležité informácie pre tých, ktorí uvažu-
jú nad úverom v tomto roku. Zdá sa, že je naj-
vyšší čas o jeho požiadanie, pokým sa prechádza 
na nové pravidlá a fungujú spomínané výnimky. 
Hovorca NBS Majer k aktuálnemu vývoju pod-
mienok k úverom dodáva: „Zvýšený limit na po-
diel splátok k príjmu na úrovni 70 % sa vzťahuje 
aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splat-
nosti do 5 rokov, a to v objeme najviac 5 % cel-
kového objemu nových spotrebiteľských úverov 
do 5 rokov.“

Nové	podmienky	sa	dotknú	štvrtiny	
žiadateľov
Výsledkom týchto zmien by nemalo dochádzať 
k úplnému zamedzeniu poskytnutia hypoték či 
spotrebiteľských úverov. Regulácie ani nezamedzu-
jú možnosť dofinancovania 80 % hypotéky spot-
rebným úverom. Peter Majer z NBS to potvrdzuje: 
„Samotná regulácia neobmedzuje poskytovanie 
spotrebiteľských úverov klientom, ktorí už majú 
úver na bývanie.“ 

Hypotéka a spotrebiteľský úver sa spočítajú a ich 
celková výška nemôže presiahnuť limity, ktoré 
určila NBS. Okrem toho Národná banka uvied-
la, že by malo ísť o štvrtinu žiadateľov, ktorých 
sa nové podmienky dotknú. Medzi nich však 
môžu patriť aj tí, ktorí na financovanie svojej 
nehnuteľnosti kombinujú hypotekárny a spot-
rebný úver, čím navyšujú svoju splátku a môžu 
tak naraziť na limity NBS. Zmeny pocítia i rodi-
ny s deťmi, keďže rezerva sa musí rozpočítať aj 
na vyživované deti, čím sa disponibilný príjem 
rodiny znižuje.

Úvery	domácností	dosiahli	nové	
maximum	
NBS vo svojej správe o finančnej stabilite informo-
vala, že v prvom polroku 2019 tempo rastu úve-
rov slovenských domácností začalo spomaľovať. 

BANKY	A POISŤOVNE	· Slováci sa zadlžujú čoraz viac. Zmeny v poskytovaní úverov od nového roka 2020 Slováci sa zadlžujú čoraz viac. Zmeny v poskytovaní úverov od nového roka 2020 ·	BANKY	A POISŤOVNE

Vývoj objemu úverov na bývanie a úrokových sadzieb na úvery v roku 2019

Medziročný rast úverov domácnostiam (%, mld. EUR)
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no ďalšia tak neurobí. Takéto rozdiely skresľujú 
objektivitu pri porovnaní viacerých RPMN. Podľa 
súčasnej deravej legislatívy sú však všetky výpočty 
v poriadku.

Ďalej NBS plánuje stanoviť jednoznačný vzorec 
pre výpočet RPMN pre všetky finančné inštitúcie. 
V súčasnosti nie je stanovená presná metodika vý-
počtu. Z toho dôvodu majú banky aj nebankové in-
štitúcie v podstate každá vlastný spôsob vyčíslenia. 
Celý systém je tak pre klientov, ale aj finančných 
agentov prehnane komplikovhaný a náročnejší na 
overenie.

Keďže neexistuje žiadne presné zadefinovanie 
výšky a skladby poplatkov v RPMN a ani jednotný 
spôsob výpočtu, tak nie je ani žiaden oficiálny ná-
stroj na overenie správnosti výpočtu, ktorý spra-
vil veriteľ. NBS chce preto po zjednotení výpočtu 

Nová	legislatívna	úprava
Národná banka Slovenska (NBS) vo februári toh-
to roka prostredníctvom svojho webu informovala 
o tejto novej iniciatíve. Sama konštatuje, že sú-
časné pravidlá pre výpočet RPMN sú nedostatoč-
né. Vytvárajú priestor na právnu neistotu pre obe 
zmluvné strany. Tiež predstavujú príležitosť na špe-
kulatívne alebo neférové konanie.

NBS preto navrhuje viacero úprav. V prvom 
rade chce presne špecifikovať, aké poplatky sa do 
výpočtu musia zahŕňať a aké nie. V súčasnosti 
banky aj tie isté poplatky započítavajú do RPMN 
rôzne. Napríklad niektoré rátajú s najnižším po-
platkom za kataster, čo je 66 eur. Iné zasa operujú 
so sumou 266 eur, ktorá sa na katastri hradí, ak si 
klient priplatí expresné vybavenie. V inom prípade 
banka zaráta do RPMN aj poistenie nehnuteľnosti, 

VÝPOČET NÁKLADOV 
NA ÚVER BUDE PRESNEJŠÍ, 
POMÔŽE NOVÁ ÚVEROVÁ KALKULAČKA

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 
v podstate skutočná cena úveru, ktorú dlžník 
veriteľovi na konci úverového vzťahu vráti. Zákon 
dáva dlžníkovi do rúk pomerne silný nástroj. Ak zistí, 
že veriteľ RPMN nesprávne vypočítal, celá pôžička 
alebo úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný. 
Čo to však znamená v praxi? Má dlžník okamžite 
vyhraté? Národná banka Slovenska tvrdí, že nie, 
a preto prišla s novou legislatívnou iniciatívou.

FINANCIE	· Výpočet nákladov na úver bude presnejší, pomôže nová úverová kalkulačka
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RPMN vytvoriť transparentný nástroj na jej výpo-
čet. Túto RPMN kalkulačku plánuje sprístupniť na 
svojom webovom portáli.

Ako	postupovať	pri	nezrovnalostiach	
v RPMN
Vzhľadom na nedostatočnosť legislatívnej úpravy 
je celý proces pomerne chaotický a náročný. Vždy 
treba ísť v prvom rade do inštitúcie, ktorá úver po-
skytla. V prípade bankovej aj nebankovej inštitúcie 
je dôležité získať prvotné vyjadrenie. Deravosť le-
gislatívy dáva najmä bankám širokú škálu možnos-
tí, ako si svoj výpočet obhájiť. V prípade nebanko-
viek sú šance na úspech vyššie. V oboch prípadoch 
je nesúhlas veriteľa veľmi pravdepodobný. S daným 
vyjadrením následne treba kontaktovať právnika 
a celú vec podať na súd.

Banky disponujú dostatočnými prostriedkami 
na vedenie prípadných právnych sporov, no súčas-
ne sú aj solventnejšie ako nebankovky. Podliehajú 
prísnejšej regulácii a prípadným sporom by ris-
kovali aj svoju povesť. Preto je oveľa menej prav-
depodobné, že sa nekorektne zachová banka ako 
nebankovka, aj keď má zdroje na následnú obra-
nu. Faktom však je, že klient má šancu v prípade 
banky len v troch prípadoch. Po prvé, ak ide o ne-
zrovnalosti súvisiace so zarátaním poplatku za 

úver do RPMN. Po druhé, ak nebol úrok správne 
zarátaný do RPMN. Po tretie, ak si klient v banke 
dojednal aj poistenie k úveru, a to nebolo započí-
tané do RPMN. V ostatných prípadoch je zákon 
príliš voľný.

V prípade nebankoviek je priestor na neférové 
správanie omnoho väčší. Netransparentná štruk-
túra poplatkov býva niekedy súčasťou ich produk-
tov. Taktiež požívajú iné postavenie ako banky, 
a preto je pravdepodobnosť úspechu súdneho 
sporu vyššia.

Problémy	nebankovky	Home	Credit
Koncom roka 2019 prijal Súdny dvor EÚ rozsu-
dok proti nebankovej spoločnosti Home Credit 
Slovakia. Súdny dvor bol ešte v marci 2019 po-
žiadaný o vyslovenie rozsudku krajským súdom 
v Trnave, ktorý potreboval jeho výklad na rozhod-
nutie v súdnom spore medzi Home Credit a ich 
klientom dlžníkom. Predmetom sporu bolo, že 
klient žiadal súd o vyhlásenie úveru za bezúročný 
a bezodplatný. Argumentoval tým, že Home Credit 
mu nevyčíslila hodnotu RPMN v momente uzavre-
tia zmluvy ako presné číslo, ale len ako rozpätie 
od 21,5 % do 22,4 %. Nebankovka mu tvrdila, že 
presná hodnota závisí od dátumu poskytnutia pe-
ňažných prostriedkov, a že mu bude oznámená po 
tomto dátume.

Celá situácia bola zamotanejšia, pretože klient 
úver už splatil a žiadal spätné vrátenie úroku od 
spoločnosti. Prvostupňový súd jeho žalobu zamie-
tol s odôvodnením, že udanie RPMN rozpätím sa 
dá považovať sa presné vyčíslenie. Klient sa však 
nevzdal a odvolal sa proti tomuto rozhodnutiu na 
krajský súd v Trnave, ktorý sa obrátil na Súdny 
dvor EÚ.

Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku konštatuje, 
že RPMN musí byť jedno konkrétne číslo a jeho de-
finovanie rozpätím nie je v súlade s právom EÚ. To 
jednoducho bráni tomu, aby RPMN bolo v zmluve 
uvedené ako rozpätie. Tento rozsudok dáva istú ná-
dej všetkým dlžníkom, no nie je zakončením celého 
procesu. Súdny dvor EÚ právo len vykladá, o sa-
motnom vrátení úrokov poškodenému klientovi 
spoločnosťou Home Credit musí rozhodnúť teraz 
už Krajský súd v Trnave.

Výpočet nákladov na úver bude presnejší, pomôže nová úverová kalkulačka ·	FINANCIE
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INVESTOVANIU NEDÔVERUJEME, 
PODIELOVÉ FONDY SÚ 
VŠAK ZISKOVÉ

FINANCIE	· Investovaniu nedôverujeme, podielové fondy sú však ziskové

v investovaní vyplýva najmä u mla-
dých ľudí z toho, že majú vysoké ná-
klady pri zakladaní si rodiny. Mnohí 
takisto uvádzajú, že auto či krúžky 
detí im ukrajujú značnú časť z ich 
mesačných rozpočtov, preto nie sú 
schopní ešte ďalšie peniaze odkla-
dať a investovať,“ povedala Lenka 
Buchláková, analytička Slovenskej 
sporiteľne. 

Aktuálne majú sporiaci účet dve 
tretiny Slovákov. Na tých síce ne-
hrozí strata peňazí, no bez úročenia 
vplyvom inflácie ich hodnota stag-
nuje. Práve na uchovanie a zúročenie 
majetku sú efektívnejšie podielové 
fondy. No treba do nich investovať 
správne.

Investovaniu	stále	
nedôverujeme	
Podľa prieskumu Slovenskej spori-
teľne z januára tohto roku je iba 13 
% Slovákov ochotných podstúpiť in-
vestičné riziko. Tretina ľudí uvied-
la, že hlavným dôvodom sú vysoké 
náklady na bývanie a energie, ktoré 
im neumožňujú mesačne si odkladať 
väčšie sumy peňazí a zároveň ešte 
investovať. Pri podielových fondoch 
vidia reálnu možnosť poklesu ich in-
vestície, a tak nechávajú peniaze na 
sporiacich účtoch či termínovaných 
vkladoch. 

„Mnoho Slovákov nie je ochotných 
podstupovať riziko, pretože sa obá-
vajú straty peňazí. Konzervatívnosť 

Šesťmesačná	bezpečná	
rezerva	
Pri investovaní do podielových fon-
dov je prirodzene nutné počítať 
s možnosťou straty. Môže to byť 
strata krátkodobá alebo dlhšia. Platí, 
že čím vyššia možnosť zisku, tým aj 
vyššia možnosť prepadu. Preto nikdy 
neinvestujte základný vankúš finan-
cií na prežitie. 

„Základom je vytvoriť si rezervu 
vo výške šesťmesačných výdavkov, 
ktorú máte vždy poruke. Ideálne na 
bežnom účte v banke. Až keď máte 
rezervu, môžete sa pustiť do inves-
tovania. Platí zlaté pravidlo, že po 
odpočítaní bežných výdavkov by 
vám mala ostať aspoň tretina platu. 
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Podielové fondy predstavujú pre bežného 
človeka najjednoduchší a najlacnejší spôsob, 
ako si siahnuť na svet finančných trhov. 
Mnoho Slovákov sa ich však stále bojí 
a nepozná ich. Dôvodom je aj neznalosť 
investičných krokov, ktoré smerujú 
k zisku a minimalizujú možnosť straty.

Investovanie	už	od	desiatok	
eur	mesačne
Okrem pravidelnosti platí pre investo-
vanie do fondov ďalšie zlaté pravidlo. 
Diverzifikovať, čiže rozložiť úspory 
do viacerých typov podielových fon-
dov. Dôvod je ten, že ak jeden fond 
klesá, druhý môže ľahko vyrovnať 
jeho stratu a v globále vaše portfólio 
môže ostať v zisku. Navyše ak inves-
tujete pravidelne, môžete investovať 
aj malú sumu. „Do podielových fon-
dov je možné investovať už od výšky 
niekoľko desiatok eur mesačne. Na to, 
aby človek zhodnocoval prostriedky 
efektívne, teda nemusí mať milióny. 
Rozumne sa dá pracovať aj s nižšími 
sumami,“ hovorí Stanislav Pánis, ana-
lytik J&T Banky.

Výška investície by mala závisieť 
od cieľa, čo investor plánuje s finanč-
nými prostriedkami v budúcnosti 
urobiť. „Investorom do podielových 
fondov môže byť naozaj každý, kto 
si chce jednorazovo alebo pravidelne 
odkladať finančné prostriedky a spl-
niť si stanovený cieľ v budúcnosti – 
napríklad zabezpečiť kvalitné vzde-
lanie svojim deťom, mať pripravené 
peniaze na dôchodok alebo cesto-
vať,“ objasňuje Lenka Vargová z IAD 
Investments. 

Na začiatku investovania do 
podielových fondov je vhodné po-
radiť sa s finančným agentom. Na 
základe potrieb a očakávaní klienta 
vyberie tú najvhodnejšiu možnosť 
zo širokého portfólia fondov na 
trhu. Následne sa dajú na investo-
vanie alebo navyšovanie vkladov 
používať aj internetové či mobilné 
aplikácie. To je aj cesta pre skúsenej-
ších investorov, ktorí sa vo fondoch 
vyznajú a vedia si z ponuky bánk 
a správcov finančných aktív vybrať 
tie najzaujímavejšie.  

a rovnakú sumu. Ak investujete jed-
norazovo 1 200 eur do akciových 
podielových fondov či priamo do 
akcií, je riziko zásadne vyššie ako pri 
investícii po 100 eur mesačne počas 
jedného roka. 

„Pri jednorazovom nákupe môže-
te nastúpiť na trh práve v okamihu 
vysokých cien podielov alebo akcií, 
ktoré následne môžu klesnúť. Ak 
sa to stane, tak na vykrytie pokle-
su potrebujete dlhé obdobie rastu. 
Pravidelná investícia však umožňuje 
priemerovanie ceny. Aj keby ste na 
úvod nakúpili drahšie, pri nákupe 
akcií či podielov po ich poklese sa ich 
cena priemeruje, a vy si vytvárate 
priestor na zisk z rastu,“ vysvetľuje 
Búlik. 

Dá sa povedať, že pri dlhodobom 
investovaní viete zarábať aj v čase, 
keď sa výsledky fondu po nejakom 
čase vracajú do bodu, v ktorom ste 
nakúpili prvý raz. „Najsilnejšou 
zbraňou bežného človeka pri inves-
tovaní je dlhodobé a pravidelné in-
vestovanie. Mnohí ľudia robia chybu, 
keď nakupujú akcie po období rastu 
a predávajú plní sklamania po tom, 
ako poklesnú. Správna stratégia je 
opačná – nakupovať pravidelne za 
rovnakú sumu a v čase poklesu na-
kupovanie dočasne navýšiť,“ dodáva 
finančný analytik Búlik.

A časť z nej môžete pravidelne in-
vestovať,“ radí, ako začať, finančný 
analytik OVB Allfinanz Slovensko, 
Marián Búlik.

Rasty a poklesy na finančných 
trhoch sú absolútne bežné, a preto 
je vhodné mať finančný základ, aby 
prípadný pokles trhov neohrozil váš 
rodinný rozpočet. Navyše ak máte 
základný balík financií na živobytie, 
aj pri výkyvoch na trhu nebudete 
podliehať tak rýchlo emóciám.

Správny	investičný	horizont
Pri termínovaných vkladoch boli 
ľudia zvyknutí myslieť v horizonte 
jedného až troch rokov a vedieť pres-
nú mieru zhodnotenia. To pri po-
dielových fondoch nie je možné. Je 
potrebné si nastaviť investičný hori-
zont a vytvoriť si portfólio viacerých 
fondov.

„Prvým krokom pri investovaní 
je riziková analýza a finančný plán. 
V ňom určíme, koľko financií môžete 
pravidelne, čiže každý mesiac inves-
tovať. Investície následne rozložíme 
do viacerých fondov tak, aby sa čo 
najviac znižovalo riziko z kolísania 
trhov,“ hovorí Búlik. 

Pravidelné	investovanie
Najviac na podielových fondoch zaro-
bíte, ak budete investovať pravidelne 
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RAST CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ SA 
SPOMAĽUJE. SÚ NA MAXIME? 

FINANCIE	· Rast cien nehnuteľností sa spomaľuje. Sú na maxime? 

zvoľnenie tempa rastu oproti pred-
chádzajúcemu kvartálu, v ktorom bol 
medziročný rast 9,7 %.

Zatiaľ čo od roku 2015 ceny nehnu-
teľností rástli miernym tempom, 

Ceny	rástli	expresne	rýchlo
Podľa aktuálnych čísel Národnej ban-
ky Slovenska (NBS) priemerné ceny 
nehnuteľností na Slovensku stúpli 
v októbri až decembri minulého roka 
o 6,4 % medziročne, čo predstavuje 

vlani stúpali expresne rýchlo. Ceny 
nehnuteľností na bývanie sa zvýšili 
v roku 2019 v priemere o 7,5 %, čo 
je najrýchlejšie tempo od roku 2008.
Priblíženie sa k vrcholu môže na-
značovať práve záver minulého roka, 
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Mnohí si ešte dodnes pamätajú výpredajové ceny 
nehnuteľností po kríze v roku 2008. Prudký nárast cien za 
posledné obdobie spôsobil, že dnes už sú ceny vyššie, ako 
boli pred týmto kritickým pádom. Krivka strmého rastu sa 
začína lámať a v tomto roku tak už nehnuteľnosti nemusia 
byť jedným z najrýchlejšie rastúcich investičných aktív.

Ideálny	čas	na	výhodný	
predaj
V rozmedzí rokov 2009 až 2014 ceny 
nehnuteľností kontinuálne padali, 
aby v roku 2015 opäť začali naberať 
na sile. Priemerná cena bytov svoj 
predkrízový vrchol však už prekonala 
o 19 %, zatiaľ čo ceny domov sú stále 
4 % pod priemerom z roku 2008. 

Rast cien tak ešte nemusel dosiah-
nuť svoje maximá, no nesúvisí len 
s túžbou po novom bývaní. Rovnako 
je aj dôsledkom rastu príjmov oby-
vateľstva. Ekonomická situácia na 
Slovensku bola od roku 2015 mimo-
riadne priaznivá, no na sklonku mi-
nulého roka prichádzalo k ochlade-
niu hospodárskeho rastu. 

Vo svete sa skloňuje čoraz častejšie 
slovo „nová kríza“. Finančné a kapi-
tálové trhy padajú vplyvom šírenia 
koronavírusu, pokles trhov môžu ko-
pírovať aj ceny nehnuteľností. Preto 
v roku 2020 netreba váhať.

„Zažil som rok 2008 a poznám sprá-
vanie vlastníkov nehnuteľností 
a kupujúcich pred ním aj po ňom. 
Aktuálne správanie oboch táborov 
sa začína čoraz viac podobať tomu 
z roku 2008. Takže moja odpoveď je 
áno, je ideálny čas na predaj! Pokiaľ 
teda zvažujete v najbližšom období 
predaj nehnuteľnosti, momentálne 
je vhodný čas.

Z vašej nehnuteľnosti je momentál-
ne možné vyťažiť maximum,“ dodáva 
Vladimír Sabol. Jemná korekcia cien 
už nastala a nemusí byť posledná. Ak 
aj ceny budú stúpať, nemusí to byť 
celoplošne a vonkoncom nie rýchlo. 
Po dlhom behu si totiž aj nehnuteľ-
nosti potrebujú vydýchnuť.

v menšej miere, a to hlavne z toho 
dôvodu, že NBS zakročila dosť vý-
raznými opatreniami, ktoré značne 
obmedzili množstvo potenciálnych 
kupujúcich, ktorí si ešte kúpu bytu 
môžu dovoliť,“ hovorí o prognóze 
vývoja cien realitný maklér Vladimír 
Sabol. Na druhej strane treba po-
vedať, že záujemcov o kúpu je stále 
veľa a úroky hypoték sa stále držia 
blízko nuly. 

Rok 2020 tak môže byť jedným 
z  posledných, keď si  bude ešte 
možné povedať: Teraz alebo nikdy. 
Prípadný vzostup úrokových sa-
dzieb tak skutočne môže znamenať 
aj pokles záujmu a pád cien. S ce-
nami by mohli výrazne zamávať 
aj opatrenia črtajúcej sa novej slo-
venskej vlády a hlavne cieľ Borisa 
Kollára postaviť 25-tisíc nájomných 
bytov ročne. Vďaka nim by sa do 
veľkej miery nasýtil trh bývania, čo 
by malo prirodzený vplyv na ceny 
nehnuteľností.

v ktorom sa pri medzikvartálnom 
porovnaní cena nehnuteľností na bý-
vanie už znížila o 0,4 %. Priemerná 
cena nehnuteľností na Slovensku 
teda v poslednom štvrťroku 2019 do-
siahla 1 597 eur za meter štvorcový. 
To je o 6 eur menej ako v predchádza-
júcom štvrťroku, no oproti decembru 
2018 je to stále viac o 95 eur.

Cenu	ovplyvní	rast	úverov	aj	
nová	vláda
Ceny nehnuteľností sa prirodzene 
odvíjajú predovšetkým od dopytu. 
Ten na slovenskom trhu stále rastie 
najmä vďaka absencii nových bytov, 
a to aj napriek tomu, že po inter-
vencii NBS sa pre mnohých záujem-
cov dramaticky znížila šanca čerpať 
prostriedky z hypotekárnych úverov. 
Problémom sú úverové stropy a ne-
dostatok vlastných prostriedkov na 
dofinancovanie kúpy bytu či domu.

„V roku 2020 je predpoklad po-
kračovania cenového rastu, no už 

Rast cien nehnuteľností sa spomaľuje. Sú na maxime? ·	FINANCIE

Medziročné rasty cien nehnuteľností

Zdroj: NBS, SLSP
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EY PODNIKATEĽOM
ROKA 2019 NA SLOVENSKU 
SA STAL JURAJ HABOVŠTIAK

FINANCIE	· EY podnikateľom roka 2019 na Slovensku sa stal Juraj Habovštiak

poctivo podnikať, s láskou a s rados-
ťou v srdci, sa naozaj oplatí,” hovorí 
Juraj Habovštiak, zakladateľ spoloč-
nosti MTS spol. s. r. o.

 „Poslaním tejto súťaže je nielen 
vzdať uznanie úspešným podnika-
teľom, ale aj informovať verejnosť 
o inšpiratívnych podnikateľských 
príbehoch. Činnosť a aktivity sloven-
ských podnikateľov často presahu-
jú hranice našej republiky a mali by 
sme byť na nich právom hrdí,“ ho-
vorí Matej Bošňák, vedúci partner 
EY v Slovenskej republike a dodáva: 
„Víťazi, držitelia titulu EY Podnikateľ 

Titul EY Technologický podni-
kateľ roka 2019 získal Matej 

Ftáčnik, spoluzakladateľ spoloč-
nosti VacuumLabs Holding j.s.a. 
Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 
2019 si prevzali Lenka Cenigová a 
Juraj Fehervari za spoločnosť Be 
Lenka s.r.o. Záštitu nad súťažou EY 
Podnikateľ roka 2019 prevzala prezi-
dentka Slovenskej republiky.

„Počas finále súťaže EY podnikateľ 
roka som myslel na svojich spolupra-
covníkov. Chcel som im urobiť radosť. 
Vyšlo to. Je to úžasný pocit. Veľká 
vďaka aj porote a firme EY. Slušne a 

roka Slovenskej republiky, našu kra-
jinu reprezentujú na svetovom finále 
v Monte Carle od roku 2007. Verím, 
že podnikateľský príbeh Juraja 
Habovštiaka, čerstvého držiteľa ti-
tulu EY Podnikateľ roka 2019, osloví 
medzinárodnú porotu tak, ako oslo-
vil nás.“

Z viac ako sto prijatých nominácií 
sa tento rok do súťaže kvalifikovalo 
dvadsaťosem podnikateľských osob-
ností. Štrnásťčlenná porota súťaže 
hodnotila uchádzačov podľa medzi-
národných kritérií: podnikateľský 
duch, inovácie, čestnosť a poctivosť/

Zdroj	a	foto:	EY	Podnikateľ	roka

Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2019 
Slovenskej republiky sa stal Juraj Habovštiak 

a spoločnosť MTS, spol. s r.o. Prestížne 
ocenenie si na slávnostnom ceremoniáli 

v historickej budove Národnej rady 
Slovenskej republiky prevzal z rúk vedúceho 

partnera EY Mateja Bošňáka, zakladateľa 
a celosvetového organizátora súťaže.

Technolog y Systems),  ktorá za-
mestnáva viac ako 350 ľudí a robí 
Slovensku skvelé meno, vytvorením 
technológii ktoré pomáhajú vyrábať 
produkty viacerým zahraničným 
firmám. Jeho príbeh je príbehom 
skromnosti, vytrvalosti, ľudskos-
ti a strojárenskej tradícii, ktorú na 
Slovensku máme. Ukázal, že aj stro-
járenská firma môže byť skvelým 
vzorom a pýchou Slovenska. Ešte raz 
gratulujem!“ zdôvodňuje rozhodnu-
tie poroty Šicko.

„Víťazstvo v tejto súťaži nie je o jed-
norazovom predvedení nadštan-
dardného výkonu pred porotou. Je 
to o dlhodobej, systematickej práci, o 
nadšení pre svoje podnikanie, o pre-
konávaní limitov, nasledovaní svojej 
vízie a aj o podpore okolia. Som veľ-
mi rád, že môžeme byť súčasťou toh-
to projektu a aj jeho prostredníctvom 
inšpirovať ostatných, aby sa odváži-
li naštartovať vlastné podnikanie,“ 
uviedol Andrej Viceník, vrchný ria-
diteľ firemného bankovníctva VÚB 
banky, ktorá je exkluzívnym partne-
rom súťaže.

osobný vplyv, finančné výsledky, 
strategická orientácia, celoštátny/
globálny dosah.

„Na Slovensku máme množstvo 
úspešných príbehov firiem založe-
ných ľuďmi, ktorých hlavnou motivá-
ciou je ich vášeň, životné naplnenie, 
hlad po zlepšovaní sa a pomoci iným. 
Príbehy, ktoré sú plné „človečiny“, 
ťažkých rozhodnutí, inovácii, víťaz-
stiev a neposlednom rade úspechov 
nám v takomto formáte pomáha 
zviditeľniť súťaž EY Podnikateľ roka. 
Aj tento rok to bolo extrémne ťažké 
vybrať z pomedzi viac ako 28 prihlá-
sených podnikateľov. Víťaz okrem 
skvelých firemných čísiel, expor-
tu “produktu” do zahraničia, miery 
inovácii reprezentuje aj skromnosť 
a firemnú kultúru, ktorá je založená 
na rešpektovaní hodnôt ako spra-
vodlivosť, užitočnosť a poskytnutie 
priestoru druhým,“ hovorí Šimon 
Šicko, predseda poroty a držiteľ titu-
lu EY Podnikateľ roka 2018.

„Juraj Habovštiak vybudoval vďa-
ka svojej vášni firmu MTS (Modern 

Profil	držiteľa	titulu	EY	
Podnikateľ	roka	2019

Juraj Habovštiak začal budo-
vať spoločnosť MTS v roku 1996 
od nuly. Dnes, s viac ako 360 
zamestnancami, to je v svojej 
hlavnej oblasti podnikania naj-
väčšia firma na Slovensku a patrí 
aj medzi najväčšie v Európe. Od 
začiatku pomáha firmám au-
tomatizovať výrobu pomocou 
inteligentných technológií a jed-
noúčelových strojov. Tie zefek-
tívňujú výrobné procesy, šetria 
ľuďom čas a uľahčujú im život.

Podľa požiadaviek zákazníka 
vyvinie a vyrobí skoro všetko. 
Od jednoduchých pracovných 
staníc až po nekonvenčné tech-
nologické celky napr. pre husľo-
vé struny. Podieľa sa na výrobe 
automobilov, najvýznamnejších 
značiek Mercedes, BMW, Jaguar, 
Volvo, Porsche, Ferrari ako aj 
elektrotechniky alebo bielej 
techniky či v potravinárstve.
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v roku 2018 poľský naftový koncern - POLSKI 
KONCERN NAFTOWY ORLEN S A s obratom 
vyšším ako 20 miliárd eur.

„Z našej analýzy vyplýva, že stredná a východná 
Európa je stabilný a finančne vyvážený región, pri-
čom každá z krajín V4 si dlhodobo drží svoje špe-
cifiká. Kým v Poľsku najväčšie spoločnosti pôsobia 
v palivovom, energetickom a ťažobnom priemys-
le, české a slovenské podniky s najvyšším ročným 
obratom sa orientujú na automobilový priemysel,“ 
hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

„Krajiny strednej a východnej Európy tvorili cel-
kovo 30 percent z celkových príjmov a takmer 20 
percent zo ziskov spomedzi všetkých spoločností, 
ktoré boli zaradené do nášho zoznamu,“ dopĺňa 
Štěpánová. Bisnode porovnával dáta firiem z 13 eu-
rópskych krajín, pričom skúmal ročné výnosy, zisk, 
marže, počty zamestnancov či oblasť podnikania. 
Porovnával dáta dovedna 6 500 spoločností.

So ziskom presahujúcim miliardu eur sa umiest-
nila na štvrtom mieste za českou automobil-

kou ŠKODA AUTO a.s. (1,117 miliardy eur), ma-
ďarskou ropnou a plynárenskou skupinou MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (1,135 miliardy eur), či jednot-
kou v rámci V4 regiónu poľským naftovým koncer-
nom - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S A 
(1,454 miliardy eur).

Z pohľadu najvyššieho ročného obratu medzi 
krajinami V4 mali vysoké zastúpenie najmä au-
tomobilové spoločnosti. Podľa detailnej analýzy 
vykázala česká ŠKODA AUTO a.s. obrat vyšší 
ako 16,5 miliardy eur, slovenský VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a.s. necelých 10,4 miliárd eur, ma-
ďarský AUDI HUNGARIA Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság takmer 7,4 miliardy eur a čes-
ký Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
necelých 5,3 miliárd eur. No aj v tejto kategó-
rií viedol rebríček firiem s najvyšším obratom 

MEDZI 10 NAJZISKOVEJŠÍMI 
FIRMAMI KRAJÍN V4  
JE AJ NAŠA SPP INFRASTRUCTURE

Najziskovejšia firma na Slovensku - SPP 
Infrastructure, a.s., boduje nielen v domácich 
rebríčkoch. Podľa poslednej analýzy poradenskej 
spoločnosti Bisnode sa ako jediná slovenská 
spoločnosť dostala do rebríčka TOP 10 
firiem krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré 
v roku 2018 dosiahli najvyšší čistý zisk.

PODNIKANIE	· Medzi 10 najziskovejšími firmami krajín V4 je aj naša SPP Infrastructure

Autor:	Redakcia	FinReport

Medzi 10 najziskovejšími firmami krajín V4 je aj naša SPP Infrastructure ·	PODNIKANIE

TOP 10 firiem krajín V4 s najvyšším ročným obratom za rok 2018

TOP 10 najziskovejších firiem krajín V4
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z najvýznamnejších otázok môjho života, prečo 
by ma niekto miloval? Keby som bol žena, zami-
loval by som sa do flákača z ulice, alebo do šikov-
ného a úspešného muža? Chcel som byť milovaný 
za to, aký som, ale zároveň aj niekým, kto má na 
výber. To ma vtedy „nakoplo“ a tlačilo dopredu. 
Začal som pracovať na rôznych pozíciách, no po-
merne rýchlo som si uvedomil, že pracovať pre 
cudziu firmu by znamenalo zastaviť sa v polovi-
ci cesty. Preto som sa rozhodol založiť si vlastnú 

Ako dieťa ste emigrovali s rodičmi do Ameriky. 
Ako sa vám podarilo „vyrásť“ z emigranta na 
majiteľa úspešnej firmy?
Nemali sme to ľahké. Zažil som aj stav, keď som 
sa na pár dní ocitol na ulici. No v sedemnástich 
som si uvedomil svoj stav a položil si významnú 
otázku. Buď sa budem flákať a moja situácia sa 
bude ešte zhoršovať, alebo sa postavím na vlastné 
nohy. Mohol som na tej ulici aj zostať a prepad-
núť alkoholu a drogám, ale položil som si jednu 

DANIEL KREMSA: 
NAJLEPŠÍ MARKETING 

JE SPOJENIE TECHNICKEJ ZRUČNOSTI 
A HLBŠIEHO ODKAZU

Keď mal šestnásť, emigroval s rodičmi do Ameriky. 
Zabuchol za sebou dvere socialistickej vlasti, aby 

sa o niekoľko desiatok rokov mohol vrátiť ako 
úspešný podnikateľ. V USA získal svoju prvú prácu, 

nadchli ho technológie a fascinovalo ho, že ako 
programátor dokázal vytvárať „nové univerzá“. 

Nakoniec si však založil vlastnú spoločnosť, 
pretože ako sám priznal, byť zamestnaným jeho 
život obmedzovalo. Dnes je majiteľom digitálnej 

agentúry Kremsa v USA aj na Slovensku. 

PODNIKANIE	· Daniel Kremsa: Najlepší marketing je spojenie technickej zručnosti a hlbšieho odkazu

Autor:	Jana	Schochmann	

Foto:	Tomáš	Griger

spoločnosť a venovať svoju energiu jej budovaniu. 
Okrem toho som začal cvičiť, zdravo jesť a vzdelá-
vať sa. Rád čítam a rád počúvam ľudí. Nikdy som 
neuvažoval úplne štandardne, nepremýšľal som 
ako všetci ostatní. Mal som vlastné predstavy 
a ambície, ktoré som si túžil napĺňať. Vlastný bi-
znis je podľa mňa len logické vyústenie takéhoto 
myslenia. 

Svoju prvú firmu ste si založili najskôr v USA 
a neskôr aj u nás na Slovensku. Aká bola vaša 
motivácia začať po Amerike podnikať aj na 
Slovensku?
Rozhodoval som sa medzi Prahou, Budapešťou, 
Brnom a Viedňou. Zo strategických dôvodov sa 
mi javila ako najvhodnejšia alternatíva práve 
Bratislava. Vtedy to bolo mesto nedotknuté nad-
národnými firmami. Na pracovnom trhu bol ešte 
dostatok kvalitných ľudí, takže sa nám podarilo 
získať tých najlepších vývojárov a programátorov. 
Pracoval pre nás napríklad aj Peter Štefček, ktorý 
je momentálne CTO v spoločnosti Pixel Federation. 
Začali sme ako malá slovenská pobočka, dnes je to 
už samostatná firma. 

Vedeli by ste tieto rozličné podnikateľské lo-
kality, Slovensko, Európu a USA, porovnať? 
V čom sú podľa vás najzásadnejšie rozdiely?
Európa je sociálna krajina. Na Ameriku som sa vždy 
pozeral ako na štát, ktorý je založený na biznise. 
Biznis je anglické slovíčko. Amerika je kapitalistická 
krajina, kde sa všetko točí okolo podnikania. Preto 
ak si tu chcem založiť firmu, je to veľmi jednoduché. 
Vyplníte tri kolónky a podnikáte. Na Slovensku vy-
plníte tri formuláre, niekam ich zanesiete, tam vám 
dajú ďalšie, ktoré zanesiete inam a ďalšie a ďalšie, 
a stále ste sa ešte nedostali k podnikaniu. 

Čo by ste na základe vašich vlastných skúse-
ností poradili slovenským podnikateľom, kto-
rí by chceli skúsiť podnikať v USA? Je to pre 
našinca zložité? 
Nemá cenu zakladať firmu na mieste, kde človek 
nemá kontakty a zázemie. V USA to platí dvojná-
sobne. Zakladal som tam firmu dvakrát. Prvý raz 
sme robili kvalitnú prácu, ale nikoho sme nepo-
znali. Skončili sme. Druhý raz som začal podnikať 
až po skúsenostiach, ktoré som nadobudol ako za-
mestnanec v inej firme. Postupne som si budoval 
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svojej materskej firmy, čo zase nemusí vyhovovať 
lokálnemu trhu. Nefunguje správne prepojenie. 
V budúcnosti aj veľká firma, ktorá robí veľký biznis, 
bude vedieť marketing automaticky prispôsobovať 
lokálnym trhom, ktoré ho lepšie prijmú. Využívať 
sa budú najmä kanály, ktoré umožnia marketérom 
práve ten presný zásah. Ostatné kanály nebudú už 
veľmi podstatné.

Nakoľko bude dôležitá autentickosť, o kto-
rej sa dnes veľa hovorí? Zmení sa pohľad na 
PR a budovanie značky? Bude marketing viac 
úprimný?
Dnes už nie je najdôležitejšie, koľko mám na 
Instagrame sledovateľov, ale kto sú tí sledovate-
lia a ako sa mi darí nadväzovať s nimi spojenie. 
Potrebujeme si vytvárať vzťahy. Najdôležitejšie 
je teda vedieť, ako s nimi komunikovať a dob-
re poznať samého seba a svoj brand. Mať jasnú 
ideu. Komunikácia musí byť autentická. Či už 
na Instagrame, cez Facebook, videá na YouTube, 
alebo na iných sociálnych sieťach. Je potrebné 
nájsť si vlastnú – vierohodnú cestu komunikácie. 
Napríklad umenie. Pozeráme sa na dielo, na doko-
nalú techniku stvárnenia, ale potom nás zaujíma, 
čo nám chce tento obraz povedať. Je možné, že člo-
vek, ktorý ho vytvoril, je technicky nadaný, ale bez 
ďalšieho rozmeru, autentickosti umelca, ktorý ho 
namaľoval, bude dielo prázdne. Najlepší marketing 
je teda ten, pri ktorom sa nám podarí spojiť tech-
nickú zručnosť s hlbším odkazom.

zázemie a kontakty, ktoré som neskôr využil, 
a oplatilo sa. Je teda dobré, pred tým, ako začnete 
podnikať trochu poznať prostredie. Mať dobré ko-
munikačné zručnosti je veľkou výhodou. Ľahšie sa 
vám podarí nájsť si partnerov na podnikanie, ale 
aj priateľov, s ktorými sa stretávate aj v neformál-
nom prostredí a vedia vás odporúčať ďalším. Je 
jedno, či je to cez osobné vzťahy, veľtrhy, výstavy, 
eventy, sociálne siete, alebo si len zájdete do miest-
nej krčmy. Je však potrebné budovať si kontakty 
a mať okolo seba ľudí, ktorí vás podporia a budú 
odporúčať.

Riešením je aj nájsť si v USA spoľahlivého partne-
ra, ktorý už má vybudované zázemie. Ak má styky 
v brandži, môže vám pri vašom podnikaní pomôcť. 

USA sú považované za krajinu, ktorá v biznise 
udáva trendy. Hovorí sa dokonca o predstihu 
až 10 rokov. Ako to vidíte vy? 
Trendy udáva ten, kto má najväčší podiel na trhu 
a Amerika je jedným z najväčších trhov. Čím väč-
ší trh, tým sa, samozrejme, rodí aj viac trendov, 
a tie sa posúvajú ďalej. Preto aj my ako digitálna 
agentúra, ak prídeme na iné trhy, budeme v mno-
hom zrejme prví. Je to prirodzené. Nie je to však 
už desaťročný náskok. Dnes je to možno pár me-
siacov. Vďaka internetu a sociálnym médiám sa 
trendy šíria extrémne rýchlo. Konkurenčná výhoda 
však už nie je len v tom, či človek informáciu má, 
ale či ju dokáže aj správne použiť. 

Sociálne médiá a možnosti, ktoré ponúkajú, 
dnes výrazne menia pohľad na marketing. 
Ako si myslíte, že sa budú vyvíjať trendy v re-
klame a médiách ďalej?
Sociálne médiá sú dnes len jeden kanál. Ktorým 
smerom však pôjde celý marketing? V súčasnosti 
stále ešte nevieme úplne dobre nájsť správny od-
kaz pre správneho človeka v správnom čase. Tento 
problém sa bude zmenšovať. O päť až desať rokov, 
no možno aj omnoho skôr, vďaka umelej inteli-
gencii, bude zacielenie fungovať omnoho presnej-
šie. Momentálne majú malé firmy len „lokálne“ 
znalosti a nevedia, čo sa deje inde za hranicami 
Slovenska. Veľké firmy to vedia, no kopírujú model 

PODNIKANIE	· Daniel Kremsa: Najlepší marketing je spojenie technickej zručnosti a hlbšieho odkazu
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jasne odrážalo slnečné lúče po okolí, dostalo aj prí-
značný názov – Jasna. Aj napriek jeho výraznej ze-
lenej farbe sme videli až na dno. 

Na našej prvej zastávke sme ešte netušili, že 
hneď na začiatok dáme autu poriadne zabrať. Od 
jazera nás GPS navigácia nasmerovala rovno do 
poriadneho kopca. Štverali sme sa na dvojke po 
kľukatých ostrých serpentínach horským prie-
smykom Vršič až na najvyšší bod vo výške 1 600 
metrov nad morom. Cesta si vyžadovala lepšie 
šoférske skúsenosti, no priesmyk sme napokon 
zdolali, na čo si odfúklo najmä naše auto. Pred 
nami sa objavila scenéria ako z oscarového filmu, 

Ak chcete skutočne spoznať Slovinsko, nasad-
nite do auta a vydajte sa na cestu. Táto malá 

krajina, s ktorou si nás občas v zahraničí mýlia, je 
naozaj rajom pre milovníkov prírody, prímorskej 
pohody či adrenalínových odvážlivcov. 

Prvý deň na tripe po Slovinsku sme sa vydali 
autom z malého severného mesta Kranjska Gora, 
ktoré je známe najmä kvôli pretekom svetového 
pohára v alpskom lyžovaní, cez priesmyky Julských 
Álp. Než sme začali stúpať do kopcov a prekonali 
sme zopár zatáčok z Kranjskej Gory, naskytol sa 
nám pohľad na smaragdovozelenú vodnú plochu. 
Podľa toho, ako jazero obklopené alpskými štítmi 

ŠTYRI DNI 
ADRENALÍNU 
A ALPSKÝCH ZÁŽITKOV 
V SLOVINSKU
Odrazu sme leteli na lanách rýchlosťou 50 
kilometrov za hodinu a užívali si výhľady na 
prírodu miestami aj z dvestometrovej výšky. 
Po desiatich vzdušných preletoch, z ktorých 
najdlhší bol 600-metrový, sme skončili takmer 
tesne nad tyrkysovozelenou riekou Soča.
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nádherný Triglavský národný park, ktorý je sú-
časťou Julských Álp. Na šikmej skalnej stene sme 
videli ešte posledného free-rideového snoubordis-
tu sezóny. Scenériu sa snažili využiť aj modelky 
v krátkych šortkách s fotografom. Pocitovo bolo 
niečo nad nulou, ošľahal nás studený vietor, no im 
to zjavne nevadilo, nevšímali si ani nás a s nadše-
ním ďalej pózovali. 

Najväčší	adrenalín	vo	vzduchu
Míňajúc nádherné výhľady sme pokračovali cez 
Triglavský národný park. V jeho údolí vyviera na 
tyrkysovozeleno sfarbená rieka Soča, ktorá láka 
turistov najmä svojou prístupnosťou k adrenalíno-
vým športom. Ak máte radi adrenalín, potom si to 
tu skutočne užijete. Vyberať si môžete spomedzi 
rôznych druhov splavu Soče – canyoningu, raftingu, 
hydrospeedu, alebo môžete vyskúšať zipline, teda 
lanové dráhy. Niektoré agentúry ponúkajú dokonca 
kombinácie týchto adrenalínových zážitkov. 

My sme si vybrali zipline ponad údolie rieky 
Soča, pretože lietať vo vzduchu na lane nad obrov-
ským údolím nám prišlo ako skvelý nápad. Musíte 
uznať, že človek si také niečo neužije každý deň. Len 
čo nás v agentúre vybavili povinnou výbavou, po-
strojom s kladkou a prilbou, nasadli sme do džípu, 
ktorým nás vyviezli z mestečka Bovec po serpentí-
nach na vrch kaňonu Učja. V skutočnosti nám stále 
úplne nedochádzalo, čo nás čaká. Lano, na ktorom 

sme si skúsili techniku nástupu a konečného brzde-
nia, bolo asi meter a pol nad zemou. Desaťminútový 
tréning s dvoma slovinskými inštruktormi bol až 
trochu smiešny pomysliac na to, nad akou priepas-
ťou sme sa ocitli o pár minút. 

Keď sme zišli trochu nižšie k prvej lanovej 
dráhe a uvideli pred sebou asi 400-metrové lano 
natiahnuté z jednej strany údolia na druhú, v tej 
chvíli nám konečne došlo, na čo sme sa dali naho-
voriť. Po krátkom váhaní sme sa rozhodli predsa 
len ísť na to. Toto chcete zažiť! Minimálne aspoň 
raz za život. Odrazu sme leteli na lanách rýchlos-
ťou 50 kilometrov za hodinu a užívali si výhľady 

Štyri dni adrenalínu a alpských zážitkov v Slovinsku ·	VOĽNÝ	ČAS
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predstavujeme, keď sa povie „bio“, ktoré sa dnes 
stáva akýmsi čoraz viac obľúbeným trendom. Tu 
však ľahko človek uverí, že to, čo dostane na tanieri, 
bolo vypestované či odchované u lokálnych farmá-
rov v širokom zelenom priestranstve. 

Keďže sme po našom adrenalínovom zážitku 
potrebovali doplniť energiu, rozhodli sme sa ešte 
zastaviť v turistickom meste Bovec, kde sme si vy-
brali jednu z reštaurácií na malom, ale veľmi pek-
nom námestí. Ponúkli nám slovinskú špecialitu, 
ktorá je inak obľúbená i ďalej smerom na Balkán. 
Neodolali sme lákavej ponuke a „

evabčiči“ sme mali o desať minút na stole. Síce 
sme obrovskú porciu nevládali dojesť, bol to sku-
točne kulinársky zážitok. Dezert sme už nezvládli, 
no dali sme si ho o niečo neskôr pri Predjamskom 
hrade, ktorý je postavený v skale. Ak máte radi 
sladké, ochutnajte typickú slovinskú „kremšni-
tu“ (po našom krémeš) s nadýchaným lístkovým 
cestom a lahodným krémom. Typických lokálnych 
špecialít je tu viac, no tieto si naše chuťové bunky 
jednoducho zapamätali. Čím južnejšie sa dostanete, 
tým reštaurácie ponúkajú viac špecialít bohatých 
na plody mora. Cenovo je to v Slovinsku trochu 

na prírodu miestami aj z dvestometrovej výšky. Po 
desiatich vzdušných preletoch, z ktorých najdlhší 
bol 600-metrový, sme skončili takmer tesne nad 
tyrkysovozelenou riekou Soča. V našej skupine sme 
boli siedmi – Česi, Slováci a domáci Slovinci, a bolo 
zaujímavé pozorovať reakcie ostatných. Po prvej 
zipline strach a obavy opadli, nahradil ich príjem-
ný adrenalín. O svoju bezpečnosť sa však nemusíte 
báť, pretože laná sú istené a vy si tak vychutnávate 
celú trasu a všetky výhľady vyše dvoch hodín.

Čevabčiči	už	iba	v	Slovinsku
Verte, že po takomto zážitku určite vyhladnete! 
Slovinská kuchyňa nás milo prekvapila. Nie je tak 
vzdialená našej, takže kde-tu natrafíte na stán-
ky s čerstvými syrovými a mliečnymi produktmi, 
z ktorých súdiac len podľa čistej prírody a vša-
deprítomnej zelene, sme mali veľmi dobrý pocit. 
Ako sme prechádzali serpentínami po kľukatých 
slovinských cestách a pozorovali okolie, uvedomo-
vali sme si, že Slovinsko je naozaj jedna z najčis-
tejších krajín Európy. Na zelených horských lúkach 
sa pásli ovce a kozy s dostatkom čistej vody z prie-
zračných potokov v dolinách. Jednoducho, toto si 
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drahšie ako u nás, ale dajú sa nájsť aj reštaurácie 
s prijateľnými cenami pre slovenských turistov.

Z	vysokých	hôr	cez	jaskyne	až	k moru	
Úprimne, Slovinci to vyhrali! Úžasné hory a mož-
nosti na turistiku či nenáročné prechádzky k vo-
dopádom, sú prístupné aj pre neveľkých turistov. 
Okrem toho pod povrchom územie Slovinska skrý-
va množstvo prebádaných aj neprebádaných jas-
kynných komplexov. Na ceste na juh nás preto zlá-
kalo objavovanie slovinského podzemia. Veľkolepé 
jaskyne ako Škocjanska jama alebo najväčšia pod-
zemná jaskyňa v Európe – Postojna jama, v ktorej 
sa preveziete vláčikom, nás zaujali najmä svojou 
veľkosťou a krásnou výzdobou. Našu cestu z podze-
mia sme si následne namierili ešte k Jadranskému 
moru. Slovinci majú síce len kúsok pobrežia hneď 
vedľa Chorvátov, no v mestečku Piran si mnoho 
domácich užívalo dovolenkovú atmosféru. Piran so 
svojím historickým centrom a úzkymi ulicami, kde 
sme čerpali energiu z morského vzduchu pri dobrej 
káve, pripomínal trochu Benátky.

Na spiatočnej ceste nášho okruhu po Slovinsku 
sme sa zastavili ešte pri jazere Bled. Ten je známy 
svojím malým ostrovom uprostred jazera, na kto-
rom sa pýši starý kostol. Člny s veslami sa dajú 
okolo jazera požičať za pár eur, preto sme neváha-
li a vydali sa na ostrov. Kostol ponúka prehliadku 
historických fresiek či kúzelný zvon prianí. Nájdete 

tu aj obchod s originálnymi suvenírmi a vonkajšou 
kaviarňou. Z ostrova je jedinečný výhľad na za-
snežené Alpy či Blejski hrad, ktorý sa týči priamo 
na skale nad jazerom. Dostanete sa naň z pevniny 
a výhľad z výšky na celé okolie stojí za to. Na Blede 
sme strávili takmer pol dňa, z jeho príjemnej atmo-
sféry sa nám nechcelo odísť. Počas letnej sezóny už 
množstvo turistov pribúda, preto ak si chcete užiť 
väčší pokoj, na jar je na to ideálny čas.

Autom sme sa presunuli k neďalekému vodo-
pádu Peričnik, ku ktorému sme si vyšli po úzkom 
strmom chodníku za desať minút. Zastavili sme 
sa až tesne pred vodopádom a v nemom úžase 
pozorovali valiacu sa vodu z 52 metrov nad nami 
v úplnej blízkosti. Mnoho zahraničných turistov 
o tomto ľahko prístupnom mieste ani netuší, no 
vodopád Peričnik stojí za to vidieť. Dostali sme sa 
dokonca za vodopád, kam viedol chodník, pozdĺž 
ktorého sa nám naskytol zrkadlový pohľad z jeho 
druhej strany. Voda odrážajúca sa od skál nám 
dodala príjemné osvieženie. Na každom kroku tu 
cítiť pozitívnu atmosféru krajiny. Nespomíname 
si na miesto, ktoré by bolo znečistené alebo 
zanedbané.

Na konci výletu nezabudnite na suvenír – ori-
ginálny slovinský „Borovničevec“ – sladký čučo-
riedkový likér tmavomodrej farby s kúskam i ču-
čoriedok slovinských lesov, ten niekoho z vašich 
blízkych určite milo prekvapí.
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