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EDITORIÁL

DIGITALIZÁCIA POTRVÁ ROKY.

GODOT VŠAK TENTORAZ MÁ ŠANCU PRÍSŤ
E

a elektronická komunikácia so štátom pripomína demoverziu.

urópania, ktorí čakajú na fungujúci jednotný digitálny trh v rámci EÚ, si môžu pripadať ako v hre
Samuela Becketta. Čakajú na Godota.
V tomto prípade však existuje šanca,
že občania EÚ sa dočkajú.
Práve jednotný digitálny trh v EÚ by
sa mohol stať úspešným príbehom
európskej integrácie. Digitalizácia
je v súčasnosti veľmi moderným
pojmom a dá sa očakávať, že vlády
jednotlivých krajín sa budú chcieť
práve v tomto smere predviesť
a ukázať sa pred vlastnými občanmi.
Z Európskej komisie navyše jasne
zaznieva: európske krajiny chcú spolupracovať a spojiť sa v záujme spoločného cieľa. Viac o úspechoch aj
výzvach digitalizácie v EÚ hovorila
v rozhovore pre magazín Financial
Report Gertrud Ingestadová, generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre informatiku v rámci
Európskej komisie.
Takto načrtnutý obrázok vyznieva
mimoriadne pozitívne, skoro sa
zdá, že spoločná hybná sila EÚ už
čoskoro prinesie Európanom sľubované miliardy, ktoré má digitálny trh ročne priniesť. Každodenná
prax však odhaľuje množstvo problémov a je jasné, že digitálna infraštruktúra sa buduje, no bude to
trvať roky.

Porovnania v rámci EÚ ukazujú, že
v podstate v každej sledovanej oblasti
digitalizácie patrí Slovensko do podpriemeru. Aj v nelichotivej situácii,
v ktorej sa nachádzame, sa však dajú
nájsť pozitíva. Svetlo na konci tunela
teda bliká. Aj o pozícii Slovenska sa
dočítate viac v aktuálnom čísle magazínu Financial Report.

Foto: Tomáš Griger

Gilles Feith, predstaviteľ luxemburskej vlády zodpovedný za informatiku, v rozhovore, ktorý nájdete na nasledujúcich stránkach, upozorňuje na
to, že zosúladiť do jednotného rytmu
sa musí množstvo rôznorodých krajín. To je mimoriadne náročná úloha,
keďže každá krajina EÚ má vlastné
tempo, ktorým sa v oblasti digitalizácie uberá.
O tom, že niektoré krajiny nestačia európskym špičkám, vie svoje aj Slovensko. Na domácej pôde
máme veľa práce s tým, aby sa digitalizácia verejnej správy nestala
symbolom beznádejného plytvania
verejnými zdrojmi. Stovky miliónov
už na digitalizáciu odišli a dodnes
píšeme na úrade perom na papier,

Napriek tomu, že v EÚ, a ani na
Slovensku, nevidíme na koniec dlhej cesty, rozhodne sa oplatí po nej
vydať. Vzhľadom na to, že napríklad
USA a mnohé ázijské krajiny napredujú, z digitalizácie je trend, ktorý
nie je možné ignorovať.
Ak sa EÚ a Slovensku napokon po
dlhej a náročnej ceste podarí uspieť,
občanom sa zjednoduší život a otvoria nové možnosti. Navyše to bude
cenná lekcia o tom, aké dôležité je
efektívne spolupracovať.
Spoločne verme, že sa to podarí.
Za redakciu Financial Report vám
želám dostatok trpezlivosti a veľa
šťastia.
Ján Beracka
zástupca šéfredaktorky magazínu
Financial Report
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Autor: Redakcia Financial Report

Víchrice spôsobili v minulom roku viac škôd
Výška škôd po víchrici sa v minulom roku v porovnaní s rokom 2016 výrazne zvýšila. Odhaľujú to štatistiky spoločnosti Generali. „Škody, ktoré víchrice a búrlivý vietor spôsobili, sa v tomto období takmer strojnásobili. Zatiaľ čo
v roku 2016 to bolo zhruba 160-tisíc eur, o rok neskôr dosiahli už takmer 420-tisíc eur. Priemerná výška škody na
majetku po víchrici dosiahla 710 eur,“ upozorňuje poisťovňa.
Zároveň sa zvýšil aj výskyt škôd. „Počet škôd po víchriciach stúpol minulý rok v porovnaní s rokom predtým
zhruba 3,5-násobne. Zatiaľ čo v roku 2016 zaznamenala poisťovňa Generali v súvislosti s víchricou a búrlivým vetrom 172 poistných udalostí, v roku 2017 to bolo už 586 poistných udalostí. Víchrice sa pritom najviac vyzúrili na
rodinných domoch, kde počet poistných udalostí stúpol až takmer päťnásobne,“ uvádza spoločnosť Generali.

Deutsche Bank sa začala sťahovať z Londýna
Spoločnosť Deutsche Bank sa začína sťahovať z Londýna do Frankfurtu. Z Veľkej Británie sa sťahuje centrála
divízie firemného a investičného bankovníctva. Banka tento krok odôvodnila tým, že sa zjednodušia jej operácie.
Banka reaguje na to, že Veľká Británia vystupuje z EÚ. Práce na rozvoji nevyhnutnej infraštruktúry sa začali
ešte v minulom roku. „Veríme, že je obozretné začať s týmto procesom teraz, teda v čase, keď do odchodu Veľkej
Británie z EÚ zostáva menej ako 14 mesiacov. Našim klientom a zamestnancom musíme dať čas na to, aby prediskutovali a zaviedli nevyhnutné zmeny,“ uvádza banka.
Proces presunu do Frankfurtu by sa mal uskutočniť v tomto roku. To platí v prípade, že sa EÚ nedohodne
s Veľkou Britániou na časovom harmonograme, ktorý by umožnil úpravu týchto plánov.

Dôchodok nenahrádza ani polovicu príjmu, miera náhrady
bude navyše klesať
Slováci budú mať problém zachovať si súčasný životný štandard aj na dôchodku. Za rok 2017 totiž predstavovala priemerná výška starobného dôchodku sumu 427,2 eura. Tatra banka preto odporúča nespoliehať sa len
na dôchodok zo sociálnej poisťovne, ale ešte v produktívnom veku začať sporiť aj prostredníctvom II. piliera.
Priemerná hrubá mzda za rok 2017 predstavovala podľa odhadu Tatra banky 953 eur, pričom percentuálny podiel
priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde bol 44,8 %. „Vzhľadom na demografický vývoj sa dá
očakávať postupné znižovanie miery náhrady. Zároveň sa dá očakávať aj znižovanie miery zásluhovosti v prvom
pilieri. Znamená to, že ľudia s nadpriemernou mzdou budú dostávať starobný dôchodok len o málo vyšší ako
ľudia s priemernou či podpriemernou mzdou,“ informuje Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky.
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Čistý zisk ECB sa zvýšil
Z overených finančných výkazov Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2017 vyplýva, že čistý zisk ECB sa
zvýšil o 82 miliónov eur na 1 275 miliónov eur predovšetkým v dôsledku vyšších úrokových výnosov z portfólia
v amerických dolároch a z portfólia programu nákupu aktív.
Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2017 dosiahli 1,812 miliardy eur. V roku 2016 to bolo 1,648 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy z devízových rezervných aktív sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z portfólia
v amerických dolároch zvýšili na 534 miliónov eur. V roku 2016 ECB zaznamenala 370 miliónov eur. Čisté úrokové výnosy z programu nákupu aktív sa vzhľadom na pokračovanie nákupov cenných papierov v rámci tohto programu zvýšili o 140 miliónov eur na 575 miliónov eur. V dôsledku splatenia cenných papierov zároveň
čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi (Securities Markets Programme – SMP) klesli
na 447 miliónov eur. Úrokové výnosy ECB z gréckych štátnych dlhopisov nakúpených v rámci programu SMP
dosiahli 154 miliónov eur.

Deň daňovej slobody v roku 2018 bude na Slovensku 30. mája
Slováci budú tento rok na štát pracovať kratšie. Daňovníci na Slovensku budú tento rok pracovať na odvod
daní 151 dní, teda o sedem dní menej ako vlani. Deň daňovej slobody totiž v roku 2018 pripadne na 30. mája.
Informovala o tom spoločnosť Deloitte. Približne rovnako ako Slováci na tom podľa spoločnosti Deloitte budú
aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku (271 dní) a vo
Francúzsku (208 dní), najmenej v Rumunsku (124 dní) a Bulharsku (126 dní).
„Slovenskí daňovníci už dlhší čas pociťujú nárast daňovej agendy. Zmena nastala aj v prístupe finančných úradov, ktoré sa už viac zameriavajú na analytickú kontrolu poskytnutých dát, zatiaľ čo predtým sa venovali jednotlivostiam. Na základe dôkladnej analýzy jednotlivých dát z priznaní a hlásení tak posudzujú celkovú ekonomickú
a daňovú situáciu daňovníka. V praxi to predstavuje zvýšené nároky na správne nastavenie systémov a precíznosť
poskytovaných dát. Slovenskí daňovníci navyše pociťujú určitú neistotu, ktorá je spôsobená častými zmenami daňových zákonov,“ vysvetľuje Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte a daňová poradkyňa.

Slovenské firmy majú v daňových rajoch viac ako 10 miliárd eur
Takmer desať a pol miliardy eur je suma základného kapitálu slovenských firiem, ktorých materské spoločnosti
sídlia v niektorom z daňových rajov. Za celý minulý rok v daňových rajoch pritom sídlilo podľa najnovších údajov
4 796 podnikov. Najväčší objem financií v podobe základného kapitálu ovládajú podnikatelia v Holandsku. Ide
o viac ako polovicu z celej sumy. Dáta vyplývajú z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.
V Holandsku vlastnili Slováci za celý minulý rok 1 136 spoločností, pričom výška základného kapitálu, ktorý v nich ovládali, predstavoval 6,595 miliardy eur. „Holandsko už dlhodobo patrí medzi top destinácie slovenských podnikateľov pri výbere daňovo zvýhodnených destinácií. V žiadnej inej krajine taký veľký objem kapitálu
nevlastnia,“ hodnotí analytička Bisnode, Petra Štěpánová. Do top trojice krajín s najväčším imaním patria aj Cyprus
a Luxembursko. Podľa dát Bisnode malo vlani sídlo v daňovom raji 4 796 spoločností, pričom objem kapitálu, ktorý
tieto firmy vlastnia, predstavuje 13,6 percenta z celkového kapitálu všetkých slovenských spoločností.
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MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Redakcia Financial Report

UniCredit Bank
Členom predstavenstva a riaditeľom retailového a privátneho bankovníctva UniCredit Bank
bol od 1. februára 2018 vymenovaný Tomáš Drábek. Drábek pôsobí v bankovníctve od
roku 2001, z toho sedemnásť rokov v UniCredit Bank a ďalších spoločnostiach patriacich
do skupiny UniCredit. Na pozícii člena predstavenstva a riaditeľa retailového a privátneho
bankovníctva strieda Giovanniho Guidiho, ktorý sa po 43 rokoch strávených v UniCredit
rozhodol odísť do penzie. Svoju takmer dvadsaťročnú kariéru začal Tomáš Drábek na pozícii
hypotekárneho špecialistu v roku 2001 v Bank Austria Creditanstalt. V nástupníckej banke
HVB Bank Czech Republic pôsobil ako riaditeľ Majordomus Bohemia. Po vzniku UniCredit
Bank Czech Republic bol v roku 2008 vymenovaný za riaditeľa Retail Real Estate Finance
a následne za riaditeľa úseku Retail Marketing and Segments. V roku 2011 bol v UniCredit
Bank povýšený na riaditeľa retailového regiónu Morava a o dva roky neskôr sa stal riaditeľom pre Franchisingovú a alternatívnu distribúciu.

Národná banka Slovenska
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 20. februára 2018 Mgr. Ľudovíta
Ódora do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska na šesťročné funkčné obdobie
s účinnosťou od 20. februára 2018. Ľudovíta Ódora odsúhlasili do funkcie viceguvernéra
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 7. februára 2018 na návrh vlády SR.
Ľudovít Ódor bol členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v období od 27. februára 2012 do 7. februára 2018. Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch
2001 až 2003 ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005
bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií.
Potom pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska až do septembra 2010.
Následne bol poradcom premiérky a ministra financií v rokoch 2010 až 2012.

ČSOB
Vedenie Československej obchodnej banky, a. s., posilní od februára Ján Lučan, ktorý prichádza
zo sesterskej ČSOB Banky v Českej republike, a ako člen predstavenstva bude zodpovedný za
oblasť financií, ako aj riadenia aktív a pasív. Ján Lučan pôsobil od roku 2000 v sesterskej ČSOB
Banke v Českej republike, naposledy ako hlavný riaditeľ útvaru korporátneho bankovníctva.
Počas dvoch dekád v bankovníctve sa venoval aj oblasti kapitálových trhov, reštrukturalizácie,
právnych služieb a špeciálnych projektov. Vo funkcii nahradí Stefana Delaeta, ktorý po šesťročnom pôsobení plánovane opúšťa Slovensko, no zostáva naďalej pôsobiť v rámci KBC.
Do Československej obchodnej banky sa vracia aj Evert Vandenbussche, ktorý taktiež
posilní vedenie banky. V uplynulých troch rokoch pôsobil v rámci materskej spoločnosti
KBC v Írsku. Bude zodpovedný za riadenie IT vývoja a IT infraštruktúry. Pôsobí v skupine
KBC už od roku 1992 a podieľal sa na expanzii skupiny v strednej Európe. V minulosti
pôsobil nielen na Slovensku, ale tiež v entitách KBC v Maďarsku a Českej republike. Je
absolventom Univerzity v Leuvene v Belgicku. Pôsobenie obidvoch členov predstavenstva
podlieha schváleniu regulátora na národnej aj európskej úrovni.
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Microsoft
Microsoft Česká republika a Slovensko povedie od prvého marca 2018 Rudolf Urbánek.
Po takmer piatich rokoch vystrieda na poste generálneho riaditeľa Biljanu Weberovú. Tá
preberá od 1. apríla vedenie segmentu podnikových aplikácií pre západnú Európu. Rudolf
Urbánek prichádza do Microsoftu po 16 rokoch v spoločnosti T-Mobile Česká republika
a Slovak Telekom. V posledných rokoch zodpovedal ako výkonný riaditeľ segmentu podnikových zákazníkov pre český a slovenský trh za celkovú obchodnú stratégiu v oboch
republikách.

Sygic
Od januára 2018 firmu vedie Martin Strigač, ktorý v spoločnosti Sygic doteraz riadil
oddelenie firemných zákazníkov Sygic Enterprise Solutions. Michal Štencl, spoluzakladateľ Sygicu, spoločnosť neopúšťa, zostáva aktívnym predsedom predstavenstva. Po
štrnástich rokoch v pozícii CEO a každoročného rastu sa ako predseda predstavenstva
plánuje sústrediť viac na stratégiu, venovať sa novým trendom a opustiť tak dennú operatívu. Strigač do Sygicu prišiel z medzinárodnej softvérovej spoločnosti Asseco Central
Europe, kde pôsobil vo vrcholovom manažmente. Programovaniu sa venoval už od detstva, študoval riadenie a informačné technológie na Žilinskej univerzite.

Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva. Stal sa ním Pavel Cetkovský, ktorý bude
súčasne zastávať pozíciu finančného riaditeľa banky. Zodpovedať bude za účtovníctvo a controlling, riadenie bilancie a tiež za oblasti facility, životného prostredia a výstavby. Pavel Cetkovský
do Slovenskej sporiteľne prichádza z jej materskej spoločnosti Erste Group Bank, kde zodpovedal za riadenie bilancie bankovej skupiny. Na pozícii finančného riaditeľa Slovenskej sporiteľne
nahradil Štefana Mája, ktorý ku koncu minulého roka ukončil svoje pôsobenie v banke. „Pri
riadení bilancie, aktív a pasív v skupine Erste som za posledné štyri roky mal príležitosť získať
to, čo je niekedy s nespravodlivým dešpektom nazývané skupinová perspektíva. Je však čas ísť
ďalej a veľmi sa teším na prácu v Slovenskej sporiteľni, ktorá má imidž vynikajúcej výkonnosti
a priateľského pracovného prostredia so skvelým tímom,“ hovorí Pavel Cetkovský.

Intesa Sanpaolo
Európska centrálna banka schválila Jozefa Kausicha, bývalého hlavného riaditeľa úseku
Firemného bankovníctva a člena predstavenstva VÚB, na poste generálneho riaditeľa slovinskej Banky Intesa Sanpaolo d. d. „Považujem to za veľkú česť a záväzok zároveň. Medzi
Slovinskom a Slovenskom ako relatívne otvorenými ekonomikami v rámci eurozóny vidím
viaceré paralely. Teším sa na komplexnosť manažérskych úloh na pozícii generálneho riaditeľa a verím, že zužitkujem svoje dvanásťročné skúsenosti z úspešného pôsobenia vo VÚB,“
povedal Jozef Kausich. Jozef Kausich pôsobil vo funkcii člena predstavenstva a hlavného
riaditeľa Divízie firemného bankovníctva vo VÚB, a. s., od apríla 2005. Zároveň bol členom
dozornej rady v spoločnostiach VÚB Leasing a VÚB Factoring. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Prax nadobudol vo viacerých finančných inštitúciách. Začínal v Tatra
banke, neskôr pôsobil v rámci firemného bankovnícva Bank Austria Slovakia a po následných fúziách, na ktorých aktívne participoval, prevzal vedenie korporátnej oblasti v Bank
Austria – Creditanstallt, ako aj nástupníckej HVB Bank Slovakia.
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SLOVENSKO JE
V DIGITALIZÁCII
NA CHVOSTE EÚ
Autor: Ján Beracka

Digitalizácia je jedným z vypuklých problémov
Slovenska. Je to oblasť, ktorá je dobre
merateľná a spoločensky mimoriadne
atraktívna. V rámci digitalizácie však
Slovensko čelí viacerým problémom, odborníci
upozorňujú na to, že viacero štátnych
IT projektov nie je pripravených kvalitne.
Slovenské problémy v oblasti digitalizácie
odhaľuje aj medzinárodné porovnanie.
Slovensko stráca
Úroveň digitalizácie v EÚ odzrkadľuje Index digitálnej ekonomiky
a spoločnosti (DESI). Tento ukazovateľ sleduje výkonnosť krajín vo
viacerých oblastiach od prepojenosti
a digitálnych zručností až po digitalizáciu podnikov a verejných služieb.
EÚ si celkovo v oblasti digitalizácie v roku 2017 polepšila, no problémom zostáva obrovská priepasť
medzi jednotlivými krajinami. To
je problém aj pre Slovensko, keďže
v oblasti digitalizácie za najlepšími
12

v EÚ zaostáva. Najlepšou krajinou je
pre rok 2017 Dánsko. Hodnota DESI
v tejto krajine je 0,71. Priemer EÚ je
0,52. Slovensku patrí v rámci EÚ až
20. pozícia a so skóre 0,46 patrí medzi podpriemer. V predchádzajúcom
roku sa však Slovensko ocitlo až na
22. priečke so skóre 0,41. Práve výrazné vylepšenie skóre urobilo zo
Slovenska jedného z najvýraznejších
skokanov.
S lovensko však patr í medzi
krajiny „so slabšími výsledkami“.
Ocitlo sa teda v rovnakej skupine

ako Rumunsko, Bulharsko, Grécko,
Taliansko, C hor vátsko, Poľsko,
Cyprus a Maďarsko.
Jednotný digitálny trh je jednou
z priorít Európskej komisie (EK).
Podľa odhadov by fungujúci digitálny jednotný trh mohol priniesť do
nášho hospodárstva stovky miliárd
eur ročne.
Problémový e-Government
Slovensko má dlhodobo problém
s kvalitou služieb označených ako
e-Government, teda s kvalitou elektronickej verejnej správy. Slovensko je
podľa ukazovateľov Európskej komisie na 23. pozícii. Pri pohľade na index
DESI vyzdvihuje EK predovšetkým
medziročný posun, ktorý Slovensko
v oblasti digitálnych verejných služieb
urobilo. „V tejto oblasti Slovensko dosiahlo veľmi dobrý pokrok, postúpilo
z 27. na 23. miesto vzhľadom na index DESI 2017 a zlepšilo sa vo všetkých meraných oblastiach,“ hovorí vo
svojom hodnotení EK.
Sme však stále ďaleko za najlepšími, a to prináša podnikateľom problémy. Navyše rebríček E-Government
Development Index, ktorý zostavuje Organizácia spojených národov
(OSN), nepotvrdzuje, že by sa situácia na Slovensku zlepšovala. „V rebríčku E-Government Development
Index... bolo Slovensko ešte v roku
2008 na 38. mieste sveta. Odvtedy sa
prepadlo na 67. miesto zo 193 hodnotených,“ upozorňuje Podnikateľská
aliancia Slovenska (PAS). „Slovensko
v posledných rokoch významne nepokročilo v zlepšovaní e-governmentu, nepodarilo sa mu nadviazať
na inovatívne a priekopnícke kroky
z konca minulého a začiatku tohto desaťročia. Hoci mnohé krajiny
Slovensku môžu iba závidieť systémy,
Marec/Apríl 2018
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ako Centrálny register zmlúv alebo
Obchodný register na internete, iné
v digitálnej agende zaradili podstatne vyššiu rýchlosť a Slovensko predbehli,“ dopĺňa PAS.
Aj tieto nástroje však majú nedostatky, ktoré odhalil spoločný
prieskum, ktorý uskutočnila PAS
a Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO). „Najväčšia kritika sa
zniesla na portál Slovensko.sk, ktorý
je podľa podnikateľov zaostalý a neprehľadný. Kritizujú tiež nepraktické
zverejňovanie príloh súťažných podkladov na portáli Úradu pre verejné
obstarávanie, ktoré sú zverejňované
jednotlivo, často ide o desiatky, na
veľkých stavbách aj stovky súborov.
V Centrálnom registri zmlúv niekedy
chýbajú dodatky, respektíve nie sú
uvedené pri pôvodnej zmluve, niekedy sú dokonca pod iným názvom,
a sú tak ťažko vyhľadateľné,“ informuje PAS.
Občianske združenie Slovensko.
Digital upozorňuje na to, že
Slovensko na informatizáciu od roku

2007 minulo už 900 miliónov eur
a občania „stále robia úradníkom
poštára“.
„Štát investuje do informatizácie
svojich služieb pre občanov stovky
miliónov eur ročne. Výsledky však
nie sú pozitívne prijímané a okolo štátnych IT projektov sa množia
problémy. Príkladom sú nedávne ťažkosti s doručovaním elektronických
zásielok na portáli Slovensko.sk alebo
bezpečnostné riziká spojené s elektronickým podpisom,“ upozorňuje
Slovensko.Digital.
Združenie preto začalo hodnotiť
kvalitu IT zákaziek a viaceré z nich
by zastavili. „Medzi najhoršie hodnotené projekty patrí projekt internetu
do škôl – EDUNET, Informačný systém výstavby na ministerstve dopravy alebo Informačný systém odpadového hospodárstva na ministerstve
životného prostredia. V prípade týchto projektov bude Slovensko.Digital
navrhovať príslušnému ministerstvu
ich prepracovanie,“ hovorí Slovensko.
Digital.

Vláda vidí pozitíva
Aktuálna vláda cíti, že v oblasti elektronických služieb je pod tlakom,
sama však hovorí o pozitívach. „Aj
napriek tomu, že sú tu mnohí kritici, ktorí tvrdia, že na Slovensku
nič nefunguje a investície do informatizácie neprinášajú želaný výsledok, opak je pravdou. Slovenská
republika v mnohých oblastiach
patrí v rámci EÚ dokonca k lídrom.
Čo sa týka poskytovania otvorených
dát a ich sprístupnenia, Slovensko
je dokonca v TOP 3 spomedzi krajín celej EÚ... Je len sedem krajín
v rámci EÚ, ktoré majú podobný alebo rovnaký systém elektronických
schránok,“ povedal podpredseda
vlády pre investície a informatizáciu
Peter Pellegrini. Za rok 2017 podľa
Pellegriniho prišlo do elektronických schránok viac ako päť miliónov
správ, čo malo priniesť len na poštovnom úsporu viac ako 7 miliónov
eur. Za úspech Slovenska považuje
aj zavedenie elektronických občianskych preukazov.
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KYBERNETICKÉ HROZBY
SÚ ČORAZ VÁŽNEJŠÍ PROBLÉM
Autor: Ján Beracka

Kybernetické hrozby sa stávajú ozajstným
strašiakom. S rozvojom moderných
technológií sa mení aj tvár kriminality. Kým
pred rokmi sa vykrádalo v kukle a s páčidlom,
v súčasnosti dokáže obrovské škody spôsobiť
aj útočník, ktorý sedí za počítačom.

M

oderné formy kriminality sú na
vzostupe a stávajú sa vážnym
problémom. Európska komisia (EK)
upozorňuje na to, že vplyvy hospodárskej kriminality sa medzi rokmi
2013 a 2017 zvýšili päťnásobne. Do
roku 2019 by tieto vplyvy mohli byť
ešte štvornásobne vyššie.
Do roku 2020 by výdavky na kybernetickú bezpečnosť mohli globálne dosiahnuť úroveň 100 miliárd eur
ročne.
Najväčšou hrozbou malvér
Európska agentúra pre bezpečnosť
sietí a informácií (ENISA) v rámci správy ENISA Threat Landscape
Report 2017 identifikovala pätnásť
najzásadnejších kybernetických hrozieb, ktoré sa objavovali v roku 2017.
Za najväčšiu hrozbu považuje agentúra všeobecne malvér, teda škodlivý
kód. Do tejto kategórie patria napríklad vírusy, červy, špionážny softvér,
14

škodlivý zabezpečovací softvér aj
trójske kone. Len za prvý kvartál
2017 sa podľa správy ENISA objavilo približne 22 miliónov nových
malvérov.
Na druhej priečke sú podľa ENISA
útoky, ktoré využívajú webové nástroje, napríklad prehliadače, ktoré
majú svoje slabé miesta. Tento druh
útokov je podľa ENISA do značnej
miery cielený. Najviac takýchto útokov sa v druhom kvartáli objavilo
v USA, v tejto krajine ich bolo až
takmer 33 %. Na ďalších priečkach sú
krajiny EÚ. Až vyše 20 % útokov sa
objavilo v Holandsku, približne 11 %
vo Francúzsku. Tento druh útoku sa
často objavuje v bankovom sektore.
Trojkou na zozname hrozieb
sú podľa ENISA Threat Landscape
Report 2017 útoky pomocou webových aplikácií. Do tejto kategórie patria aj útoky pomocou mobilných aplikácií. Tento druh útoku má rastúci

trend. Terčom tohto útoku sú najčastejšie USA, nasleduje Čína a Brazília.
Na štvrtej priečke sú útoky známe ako phishing. Cieľom tohto
útoku je podvodne získať údaje, napríklad prihlasovacie mená a heslá.
Neopatrní používatelia internetu
podliehajú nástrahám. Reagujú napríklad na falošné e-maily. Z údajov
ENISA vyplýva, že používatelia najčastejšie naletia na správy, ktoré sa
tvária ako oficiálne upozornenie na
únik údajov. Nasledujú správy s falošným upozornením o doručení
zásielky od spoločnosti UPS. Treťou
najúspešnejšou nástrahou je správa
o tom, že do 24 hodín sa končí platnosť hesla.
„Hit roku“ 2017:
Ransomware
Spolu s bezpečnosťou sa však stupňuje aj sofistikovanosť útokov. V roku
2017 vyvolali veľký rozruch útoky
pomocou škodlivého kódu, ktorý sa
nazýva ransomware. V podstate ide
o modernú formu vydierania. Útočník
zamkne údaje a sprístupní ich až po
zaplatení výkupného. Práve tento
druh útoku sa v súčasnosti veľmi rozmáha, obete útoku sa totiž môžu brániť veľmi ťažko.
„Ak už dôjde k zašifrovaniu obsahu
zariadenia, dostať sa späť k údajom
Marec/Apríl 2018
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sa dá len vo výnimočných prípadoch.
Závisí to od kvality šifrovania, ktoré
útočníci použili. Bezpečnostní experti
hľadajú v škodlivom kóde chyby, ktoré by im mohli pomôcť dostať sa napríklad k dešifrovaciemu kľúču alebo
k vytvoreniu takzvaného dekryptora.
Preto je v tomto prípade taká dôležitá prevencia. Kvalitné šifrovanie totiž
chráni napríklad online nákupy, internetové bankovníctvo alebo e-mailovú
komunikáciu,“ upozornila spoločnosť
Eset po rozsiahlom útoku WannaCry.
Tento útok však nie je novinkou roku
2017.
Z údajov EK vyplýva, že počet
útokov kódom typu ransomware
sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil
o 300 %. V roku 2016 sa podľa EK
denne odohralo viac ako 4 000 útokov tohto typu.

Ransomware sa objavil na siedmej
priečke. Pre rok 2017 bolo typické, že
rástol počet cielených útokov, zatiaľ
čo masívne útoky mohli mať v roku
2017 nižšiu prioritu. ENISA upozorňuje, že rástol význam ransomwaru
ako služby. Príkladom je ransomware
zvaný Philadelphia. Cez darknet sa
tento ransomware v januári predával za 389 USD. ENISA upozorňuje,
že v prvom kvartáli minulého roka
sa medziročne zvýšil počet nových
variantov ransomwaru 4,3-násobne.
Priemerná výška „výkupného“, ktoré
útočníci žiadajú, sa zvýšila na 1 077
USD. Z údajov ENISA vyplýva, že
20 % spoločností, ktoré zaplatili, nikdy nedostali svoje údaje späť. Podľa
očakávaní ENISA sa za celý rok 2017
škody spôsobené ransomwarom vyšplhali na päť miliárd dolárov.

69%

80%

69 % spoločností nemá žiadnu alebo
len základnú vedomosť o svojom vysystavení sa kybernetickým rizikám.

51%

51 % občanov EÚ má pocit, že nie sú
dobre, alebo vôbec informovaní o kybernetických útokoch.

5x

Hospodársky vplyv kybernetickej kriminality vzrástol medzi romi 2013
a 2017 päťnásobne.

Pomôže aj GDPR
Už 25. mája však do platnosti vstúpi nariadenie GDPR, ktoré má výrazne prispieť ku kybernetickej
bezpečnosti. „Väčšina firiem si vzala čas potrebný na to, aby pochopila, čo GDPR prináša. V mnohých
prípadoch nastala revízia spôsobu,
akým firmy pracujú s osobnými
údajmi, v niektor ých prípadoch
sa ich zbavu jú,“ povedal David
Ferbrache, riadiaci pracovník pre
oblasť kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti KPMG in the UK.
„Omnoho ťažšie je odhadovať, ako
budú rôzne regulačné orgány uplatňovať sankcie. Odhadujeme, že
v krátkom čase sa objaví niekoľko
exemplárnych prípadov, nebude to
však cunami, ako niekto očakáva,“
dopĺňa.

Až 80 % európskych spoločností zaznamenalo v roku 2016 aspoň 1 incident
v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

KYBERNETICKÉ
HROZBY
V ČÍSLACH

50%

V niektorých členských štátoch tvorí
kybernetická trestná činnosť až 50%
všetkých trestných činov.

60%

Až 60 % spoločností si nikdy nevyčíslililo potenciálne finančné straty
veľkého kybernetického útoku
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GILLES FEITH:
EÚ POTREBUJE ĎALŠIU,
DIGITÁLNU, SLOBODU
Autor: Ján Beracka

Gilles Feith pracuje na digitalizácii verejného sektora
v Luxembursku. Hovorí, že krajina sa pokúša o vznik
digitálneho národa. Pre magazín Financial Report
hovorí o silných aj slabých stránkach EÚ v oblasti IT,
aj o tom, čo sa iné krajiny môžu naučiť od Slovenska.
Pracovali ste na digitalizácii verejného sektora v Luxembursku, hovoríte, že sa tam uskutočnila revolúcia. Ako sa to podarilo, aké boli
prvé kroky?
Myslím, že hlavným cieľom v Luxembursku bolo
dokázať vybudovať digitálny národ. To je niečo,
čo ide za hranice verejného sektora. Musíme sa
sústrediť na všetky čiastkové oblasti, ktoré nám
pomôžu vybudovať digitálny národ. Pozornosť by
sme mali zamerať na to, aby sa aj v Európe vytvorilo niečo ako Silicon Valley.
Digitálna iniciatíva v Luxembursku spája viaceré prvky. Kľúčových ingrediencií je viacero. Prvou
je infraštruktúra, potrebná je dobrá telekomunikačná infraštruktúra, potrebujete prostredie naklonené používaniu digitálnych zariadení.
Nevyhnutné sú však určité zručnosti, pretože
potrebujete zaujať a prilákať ľudí. Práve ľudia musia dostať príležitosti, no je potrebné ich formovať.
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To je proces, ktorý sa musí začínať už veľmi skoro
v školách. V tom spočívajú kľúčové e-zručnosti.
Ďalšou ingredienciou sú inovácie. V digitálnej oblasti musia byť inovácie neustále a verejný
sektor sa musí vyvíjať v súlade s týmito zmenami.
Spoločnosti, ktoré prichádzajú do Luxemburska
a pracujú z Luxemburska, nechcú bojovať s komplikovanými procesmi, chcú, aby to bolo čo najjednoduchšie. Toto je presne smer, ktorým sa digitalizácia uberá a my vo vláde musíme byť z pohľadu
elektronickej verejnej správy transparentní.
V Luxembursku z bankového sektora vychádzajú fintech spoločnosti. Tie sú veľmi dôležité. Každý
dnes hovorí o fintech spoločnostiach. Tento pojem
však z nášho pohľadu znamená aj vytváranie určitého základu a prostriedkov, budovanie určitej
otvorenosti k týmto spoločnostiam. „Nová ekonomika“ ako celok musí tomuto sektoru umožniť
rozvíjať sa. Potom už o tom musíme len hovoriť
Marec/Apríl 2018

Foto: ITAPA

Gilles Feith: EÚ potrebuje ďalšiu, digitálnu, slobodu · LÍDRI

a upozorňovať na to, prečo je luxemburské riešenie
to správne. Toto je digitálne Luxembursko, v tomto
sa ukrýva esencia digitálneho národa.
Ak sa nemýlim, Luxembursko sa v mnohých ohľadoch inšpirovalo Estónskom, je to
pravda?
Áno, v Luxembursku to cítime tak, alebo ja to možno cítim tak, že problémy, ktoré sa už vyriešili, by
sa nemali riešiť znovu. Inšpirovali sme sa mnohými krajinami a spolupracovali sme aj s Európskou
komisiou (EK), pracujeme s Estónskom, no pracujeme aj so Slovenskom. Snažíme sa sledovať tie najlepšie myšlienky kdekoľvek sú a kopírovať, prípadne prispôsobiť ich na podmienky v Luxembursku.
Áno, niektoré myšlienky skutočne sú aj z Estónska
a pracujeme s nimi.
Je niečo, čo ste sa naučili na Slovensku?
Som si istý, že áno. Dnes v Európskej únii riešime
všetci v podstate rovnaké problémy dvadsaťosemkrát a dvadsiatimi ôsmimi spôsobmi. Ak sa na tieto
odlišnosti pozriete, tak zistíte, že Slovensko môže
mať dobré riešenie v tej či onej oblasti a nastane

dohoda o výmene so slovenskou vládou. Potom to
môžeme použiť a mať z toho úžitok. Napríklad som
počul, že Slovensko je veľmi dobré v oblasti open
data. Dôležité je neriešiť problémy dvakrát.
Napriek tomu má napríklad Estónsko povesť
určitého lídra v digitálnej oblasti. Približuje
sa EÚ k nemu?
Nepovedal by som, že Estónsko, Slovensko či
Luxembursko sú nejako vpredu. Nemám príliš
rád súťaženie v tejto oblasti. Každý totiž máme
odlišné prístupy a odlišné nastavenie napríklad
legislatívy. Inak sú nastavení aj obyvatelia jednotlivých krajín či prístup k ochrane osobných údajov.
Z toho vyplýva, že máme odlišné riešenia. Páči sa
mi, že môžeme vyberať to najlepšie z každej krajiny a nemám pocit, že Estónsko má veľký náskok
pred Slovenskom a Luxemburskom. Takto by to byť
nemalo.
Spoločne s Estónskom však toho Luxembursko
dosiahlo dosť, pretože obidve krajiny sú z pohľadu digitalizácie veľmi otvorené. Slabé miesta v EÚ
však sú. V roku 1985 sa v Luxembursku podpísala
Schengenská dohoda a vznikol priestor, v ktorom
17
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sa mohli ľudia slobodne pohybovať. Dnes stále neexistuje digitálny Schengen. Musíme to dosiahnuť,
pretože v digitálnom svete neexistujú hranice.
Možno by v rámci Schengenského priestoru
mohla vzniknúť ďalšia sloboda...
Ďalšia sloboda musí vzniknúť, ak nechceme, aby
nás prevalcovali iné krajiny, napríklad USA, ázijské
štáty alebo ktokoľvek iný.
Zaznamenal som názor, že EÚ je v oblasti
technológií tretím svetom, pretože najväčšie
technologické spoločnosti sú predovšetkým
z USA a Ázie. Súhlasíte?
Nesúhlasím, pretože viete, že ľudia hľadajú to,
v čom sú najlepší. Ja, ako vidím aj vy, mám telefón,
ktorý navrhla americká spoločnosť a bol vyrobený v Číne. Chcem tým povedať, že by sme sa mali
pozrieť a zvážiť, kam nasmerujeme svoju energiu.
Existuje veľký priestor, aby sme boli inovatívni
a prišli s niečím novým. V roku 1985 sa každý díval
na Luxembursko a pýtal sa, prečo investujeme do
satelitov. Dnes je SES jednou z celosvetovo najväčších firiem, ktorá sa zaoberá výrobou satelitov, ak
nie vôbec najväčšou.
Napríklad minulý rok Luxembursko vytvorilo
iniciatívu, ktorá sa zaoberá vesmírnou ťažbou zdrojov nachádzajúcich sa vo vesmíre. Každý sa pýta, čo
to je. Možno sa už zajtra nikto pýtať nebude.
Cítim to tak, že Európa so svojím špecifickým
dedičstvom môže aj v digitálnom svete dokázať
skvelé veci. Možno sa nám nepodarí už zajtra prekonať Google, nevytvoríme nový Intel, no nájdeme
niečo iné.
V situácii, v akej sme dnes, aké sú podľa vás
odhadované náklady digitalizácie v EÚ a aké
sú očakávané výnosy?
Mne raz povedali, že digitalizácia nie je náklad, je
to investícia.
Nejako sa to zaplatiť musí...
Áno, zaplatiť sa to musí, ale nemyslím si, že treba
rozmýšľať nad rozpočtami na informačné technológie v súvislosti s nejakými určenými hranicami.
Je potrebné dívať sa na ekonomiku, akú môžeme
18

pomocou technológií mať. Dnes môžu existovať
procesy, ktorých administrácia je taká náročná, že
sa stráca celý výsledok. Ak sa v budúcnosti takýto
proces zdigitalizuje a bude ho vyhodnocovať umelá
inteligencia, bude to v dlhodobom horizonte lacnejšie ako dnes. Zdroje aj pozornosť vlád sa potom môžu upriamiť na iné veci. Z môjho pohľadu
sa teda nebavíme o nákladoch na digitalizáciu, ale
o tom, že náklady, ktoré už existujú, presúvame.
Áno, je pravda, že musíme investovať, dať prvotný impulz. V Luxembursku, ak máme projekt,
máme naň vyčlenené peniaze s tým, že v budúcnosti sa tie peniaze ušetria.
V niektorom z vašich materiálov som našiel
údaj o tom, že ročne by sa mohlo ušetriť okolo
415 miliárd eur ročne...
Áno, ide však o príspevok jednotného digitálneho trhu v EÚ, nie samotnej digitalizácie. Predseda
Európskej komisie Jean-Claude Juncker, človek
z Luxemburska, poznamenal, že ak dosiahneme
jednotný digitálny trh v EÚ, digitálny svet bez hraníc, tak by sa mohlo ušetriť 415 miliárd eur ročne.
Predpokladám, že digitalizácia verejnej správy je nevyhnutnou súčasťou jednotného digitálneho trhu. Ako vyzerá v tomto prípade cieľová stanica? Ako to bude vyzerať, keď bude
práca na jednotnom trhu hotová? Kedy by sa
to mohlo podariť?
Bol by som viac ako šťastný, keby sme mohli povedať, že máme horizont kratší ako päť či desať
rokov, no myslím si, že to v súčasnosti tak nie je.
Jednotný digitálny trh má množstvo problémov,
pretože musíme vybudovať základy pyramídy, aby
sme boli schopní vzájomne si vymieňať údaje, ale
aj jednotlivé procesy.
Dnes, ak sa vytvorí spoločnosť na Slovensku,
dúfam, že elektronicky, nemôže len tak prísť a pracovať s dodávateľom v Nemecku a vykonať nejakú prácu v Luxembursku. Je potrebné absolvovať
rôzne procesy a viaceré autorizácie. Toto všetko
by malo byť možné jedným kliknutím. Kedy to dosiahneme? Nie dnes, nie zajtra.
Jednotný digitálny trh má pred sebou veľa práce,
no myslím, že by sme mali začať drobnými vecami.
Marec/Apríl 2018
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Ak napríklad prídete s univerzitným diplomom do
Luxemburska a budete chcieť pracovať pre mňa, nemal by som od vás žiadať žiaden papier, mal by som
byť schopný dostať sa k vášmu diplomu.
Toto je to, čo by sme chceli vytvoriť a toto je dôvod, prečo je administratívna oblasť taká dôležitá. Je
to základ pre to, aby jednotný digitálny trh fungoval.
Blíži sa EÚ k tomu?
Áno. Myslím, že dnes, ak použijem akronym DSM
(Digital Single Market – jednotný digitálny trh, pozn.
red.), každý v mojom profesijnom okruhu vie, o čom
hovorím. Ak sa ma dnes tu na Slovensku opýtate na
jednotný digitálny trh, môžem povedať, že ľudia začínajú rozumieť tomu, že je to dôležité a začínajú vnímať výhody, ktoré sú s tým spojené. Či to už bude 415
miliárd, alebo len jedna, o to až tak nejde.
Ak sedíte u seba doma a budete chcieť sledovať
televíziu pomocou streamovacej služby z Veľkej
Británie... Veľká Británia nie je dobrý príklad...
povedzme z Nemecka, mali by ste byť schopní sledovať ju tak, aby sa to nedialo cezhranične, nemali
by byť hranice. Vývoj by mal byť podobný ako je
v súčasnosti v oblasti mobilných telefónov. Malo by
sa to podariť v rámci digitálneho sveta ako celku.
Myslím si, že tam smerujeme.
Ďalší z au j ímav ý smer, k tor ý m sa
Luxembursko uberá, je digitálna ambasáda,
v súčasnosti existuje medzi Luxemburskom
a Estónskom. O čo ide?
V Estónsku založili, teda pomohli sme Estónsku
založiť, dátovú ambasádu v Luxembursku. O čo
ide? Je to najlepšia infraštruktúra, akú môžete získať, v rámci ktorej sme vytvorili systém privilégií,
ktoré sú v súčasnosti vyhradené pre „papierové“

ambasády. Ide o privilégiá, ktoré sa nachádzajú vo
Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch
z roku 1961.
Čo je hlavným cieľom dig itálnej ambasády? Zrejme to nebude vybavovanie víz
elektronicky...
Nie, to nie. Hlavným cieľom je mať v inej krajine
uložené dáta tak, že sa s nimi dá pracovať s rovnakými výsadami, ako keby boli v Estónsku. Môžu
si vytvárať zálohy, z Luxemburska môže byť zabezpečené fungovanie rôznych systémov a podobne.
Zároveň platí, že sa to deje za rovnakých podmienok, ako keby sa to dialo v Estónsku.
Aké to má kľúčové výhody?
Kľúčové je práve to, že sú k dispozícii rovnaké výsady v Luxembursku, teda v inej krajine, aké by
platili v Estónsku. Vzniká dodatočná ochranná
vrstva digitálnych informácií. Luxembursko do
tohto projektu digitálnej ambasády veľa investuje a presadzuje ho. Cieľom je ponúkať ho verejným inštitúciám a štátom s tým, že si uložia údaje
v Luxembursku.
Európska komisia si v Luxembursku ukladá
svoje údaje na ploche 2 100 metrov štvorcových.
Údaje v Luxembursku si ukladá aj Severoatlantická
aliancia a, ktovie, možno zajtra príde Slovensko
a všetci ostatní. Verím, že digitálne ambasády sú
budúcnosťou v oblasti digitálnych potrieb.
Aké sú riziká a hrozby?
Riziko vždy je. Bezpečnosť je vždy téma. Musíme byť
opatrní. Hlavnou ochranou estónskej ambasády však
je, že nie je pripojená k luxemburským systémom, ani
na internet. Ide o priame linky s Estónskom.

Gilles Feith

pracuje viac ako 300 zamestnancov. Na
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AKO HODNOTÍTE STAV DIGITALIZÁCIE
A ELEKTRONIZÁCIE NA SLOVENSKU?
AKÉ TRENDY VO SVOJOM ODVETVÍ
V NAJBLIŽŠOM ČASE OČAKÁVATE?
Autor: Marek Mittaš

Foto: Milan Janásik

Milan Janásik
hovorca poisťovne Generali

Digitalizácia v poisťovníctve na Slovensku v tomto
období zažíva obrovský rozmach. Úspešné budú tie
poisťovne, ktoré dokážu nasadnúť na tento trend,
pretože dokážu klientom poskytovať komfortné,
jednoduché a rýchle produkty. Nedávno sme spustili klientsku zónu, kde na jednom mieste nájdu prehľad svojich poistných zmlúv aj poistných udalostí.
Klienti si po registrácii môžu svoje konto zosynchronizovať s Facebookom či s Google účtom. Klientom
už dnes uľahčujú komunikáciu s poisťovňou služby, ako nahlasovanie poistných udalostí cez web či
sledovanie stavu, v akom sa nachádzajú. Potrebné
20

dokumenty môžu klienti našej poisťovne nahrávať
priamo z pohodlia domova cez webovú stránku.
Čo sa týka budúcnosti, plánujeme rozšíriť počet
partnerov, ktorí budú vedieť podpísať poistnú zmluvu digitálnym biopodpisom. Naša poisťovňa v niektorých európskych krajinách už dnes pri poistení
majetku používa riešenie, vďaka ktorému si klienti
nielen poisťujú škody, ale vďaka implementovaným
smart home zariadeniam im vedia aj predchádzať.
Klienti majú vďaka týmto zariadeniam bezpečnostnú záruku a plnú kontrolu nad svojím domom prostredníctvom aplikácie inteligentného domu.
V nasledujúcich rokoch si moderné technológie
nájdu uplatnenie aj v životnom poistení. Veľkou
výzvou bude určite digitalizácia spôsobu platenia
poistného, ktorej cieľom bude postupne presúvať
v maximálnej možnej miere platby do elektronickej
podoby, a našou dlhodobou víziou je postupné minimalizovanie papierových zloženiek ako preferovaného spôsobu platenia poistného.

Úspešná digitalizácia by mala
priniesť komfortné, jednoduché
a rýchle produkty.
Marec/Apríl 2018
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poistnú udalosť. Cez našu mobilnú aplikáciu len
nahráte fotky a stlačíte „odoslať“. Do budúcna plánuje Union aj ďalšie novinky v digitalizácii a zmeny sa chystajú aj v oblasti cestovného poistenia.
Pripravujeme aj vylepšenia klientskeho portálu
a niekoľko mesiacov tam používatelia nájdu nové
užitočné funkcionality.

Foto: Beáta Dupaľová Ksenzsighová

Beáta Dupaľová Ksenzsighová
hovorkyňa Union poisťovne, a. s.

V digitalizácii veľmi rýchlo napredujeme. Stavili
sme na poskytovanie našich služieb online – je to
rýchle a pohodlné. Online dokonca vybavíte aj celú

Foto: Pamela Babuščáková

Pamela Babuščáková
vedúca oddelenia Research & Development
v Tatra banke

Kadencia nových technológií sa podpisuje aj na
správaní spotrebiteľov na slovenskom bankovom
trhu. Technologické „vychytávky“ už prestávajú byť
dominantou úzkej skupiny ľudí, naopak penetrácia inteligentných zariadení presakuje postupne do
slovenských domácností. Od hlasových asistentiek
(Alexa, Google home či Siri), cez rozšírenú realitu
až po inteligentné domácnosti vybavené rôznymi
senzormi. Dotýka sa to všetkých oblastí vrátane

Budúcnosť je v poskytovaní
online služieb.

bankovníctva, ktoré je konfrontované so spotrebiteľským dopytom po používateľsky atraktívnych
finančných službách či personalizovaných bankových produktoch.
Tatra banka odjakživa stála pri modernizácii
slovenského bankového trhu. Potreby klientov
starostlivo skúmame a snažíme sa ich prepájať
s modernými technológiami v zmysle doručovania
inovácií s pridanou hodnotou. Dnes sa svet poskytovateľov bankových služieb rozširuje z bankových
domov už aj na fintechy – menšie spoločnosti zameriavajúce sa na bankové inovácie, ktoré začínajú bojovať o priazeň trhu. Sme presvedčení, že
zo spojenia dvoch na prvý pohľad rôznych svetov
– dôveryhodnosti banky a progresívnosti fintechov,
môžu vzniknúť zaujímavé riešenia, z ktorých v konečnom dôsledku benefituje klient.

Nové technológie ovplyvňujú
správanie spotrebiteľov na
slovenskom bankovom trhu.
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Foto: Milena Koreňová

Milena Koreňová
výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej
asociácie

Digitalizácia je téma, ktorá veľmi výrazne rezonuje
naprieč celým sektorom, ako v Európe, tak aj u nás
na Slovensku. Aj keď niektorí skeptici hovoria, že
bankovníctvo sa všemožne snaží odolávať digitalizácii, opak je pravdou. Všetky aktivity v tejto oblasti majú spoločného menovateľa – zjednodušiť
a uľahčiť klientom prístup k finančným službám.

Foto: Eva Fedorová

Eva Fedorová
vedúca oddelenia e-Biznis VÚB

Digitalizácia je na Slovensku oproti vývoju v EÚ
stále pozadu. Aktuálnym trendom je digitálny
onboarding novej bankovej generácie klientov
a plne digitálna komunikácia s nimi ako sú chat,
22

Výrazne tomu pomôže aj nedávno schválená novela
zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá výrazne prispeje ku konkurencieschopnosti nášho bankového sektora v rámci EÚ. Jej
znenie umožňuje využívanie elektronických prostriedkov, ako sú elektronický podpis, elektronický občiansky preukaz, mobilné aplikácie na smart
telefónoch či tabletoch, a tým uľahčí klientom prístup k finančným produktom a službám. Pre klientov to bude znamenať, že si budú môcť napríklad
otvoriť bankový účet z pohodlia domova bez toho,
aby osobne navštívili pobočku banky. Na to, ako to
bude v praxi vyzerať, si musíme ešte počkať, keďže
novela vstúpi do platnosti v marci.

Skeptici hovoria, že bankovníctvo
sa snaží odolávať digitalizácii,
opak je pravdou.

robotická komunikácia a podobne. Ďalším trendom je zvýšenie využívania mobilných a bezkontaktných kariet, kam patria aj NFC (Near Field
Communication) platby. Konkrétne v oblasti NFC
platieb je predpokladaný posun v ich využívaní
koncom roka 2018, a to z dôvodu implementácie Google Pay na slovenskom trhu. Samotný rast
a trend týchto platieb je následne možné očakávať
v roku 2019. Ďalším dlhotrvajúcim trendom je presun z osobného počítača na tablety a mobilné zariadenia, čo znamená smerovanie k responzívnym
verziám internetbankingu a rovnako aj nárast autonómnosti a využívania mobil bankingu.

Digitalizácia je na Slovensku
oproti vývoju v EÚ stále pozadu.
Marec/Apríl 2018
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Kryjeme vám chrbát.
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GERTRUD INGESTADOVÁ:
PROBLÉMOM DIGITALIZÁCIE EÚ JE
RÔZNE TEMPO ČLENSKÝCH KRAJÍN
Autor: Ján Beracka

EÚ, rovnako ako celý svet, digitalizuje. Členské
štáty však majú špecifickú pozíciu, keďže v rámci
EÚ vzniká jednotný digitálny trh. O tom, v akom
je stave, kde sú problémy a čo sa už pri budovaní
jednotného digitálneho trhu podarilo, hovorila pre
magazín Financial Report Gertrud Ingestadová,
generálna riaditeľka generálneho riaditeľstva pre
informatiku v rámci Európskej komisie (EK).

Najväčšie technologické spoločnosti nepochádzajú z EÚ, dominujú USA a Ázia. Prečo?
Je fakt, že veľké platformy, veľké spoločnosti nie
sú z EÚ. Dôvody môžeme hľadať pri pohľade na investície. My sme dôsledne nepodporovali rastúce
spoločnosti, startupy, ktoré vyrástli do veľkých firiem. Z tohto pohľadu EÚ zaostáva. Máme úspešné
startupy, no dlho sme sa poriadne nestarali o malé
spoločnosti v EÚ.
Dnes sa už zdá, že EÚ by sa mohlo dariť lepšie,
vzniká jednotný digitálny trh...
Síce nemáme veľké spoločnosti, no snažíme sa pracovať na tom, aby sme boli dobrí v oblasti technológií. Je snaha o to, aby členské štáty spolupracovali, aby sme sa mohli stať technologickým lídrom,
hoci ním nie sme z pohľadu veľkých spoločností.
24

V EÚ však pracujeme na tom, aby sme boli prepojení, v tejto oblasti vznikajú štandardy. Je to veľmi
užitočná práca a myslím, že v tomto smere je EÚ
lídrom. Samozrejme, treba vnímať kontext, v ktorom sa nachádzame. Existuje 28 rôznych členských
štátov, každý z nich má nastavené procesy svojím
spôsobom, každý štát sa hýbe vlastným tempom.
V prípade jednotného digitálneho trhu sa nám
podľa mňa nedarí zle vzhľadom na všetky činnosti, ktoré vo vnútri jednotného trhu prebiehajú aj
s prispením Európskej komisie (EK).
Zaznamenal som, že pri budovaní jednotného
trhu vzniká problém s pozbieraním vhodných
kompatibilných údajov. Je to pravda?
Záleží na tom, o čom presne budeme hovoriť.
Pracujeme napríklad na vzniku štandardov, aby
Marec/Apríl 2018
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sme mali istotu, že systémy dokážu spolu komunikovať. Ide o komunikáciu v rámci jednej krajiny na
rôznych úrovniach verejnej správy, v rôznych sektoroch, ale aj cezhranične. V tejto oblasti robíme
veľký pokrok a dokážeme získať informácie, ktoré
potrebujeme.
Je však pravda, že členské štáty idú rôznou
rýchlosťou, takže jednotlivé štáty sú, pokiaľ ide
o pripravenosť na jednotný systém, na rôznej
úrovni. V tomto smere potrebujeme nájsť optimálne tempo, aby sme každý členský štát dostali na
jednu loď. Musíme pomáhať tým, ktorí chcú inovovať, uskutočňovať to spolu a spôsobom, ktorý inováciám pomôže. Ponúkame aj konzultačnú pomoc
pre tých, ktorí majú pocit, že zaostávajú, hľadáme
slabé miesta a pokúšame sa ich odstrániť.
Zdá sa, že toto nie je činnosť, ktorá sa dá robiť podľa univerzálneho kľúča...
Skutočne, rovnaký prístup nie je dobrý pre všetkých. Mali by sme však byť schopní stavať na jednotlivých úspechoch. Na úrovni vysokých vládnych
predstaviteľov v rámci EÚ existuje dobrá spolupráca, pod záštitou predsedníckej krajiny v Rade EÚ sa
stretávame dvakrát ročne. Je to platforma, v ktorej
sa vymieňajú užitočné skúsenosti z konkrétnych
situácií, ktoré vznikli.
Kde vidíte najzávažnejšie problémy pri budovaní jednotného digitálneho priestoru?
Jedným z problémov je práve interoperabilita spojená s už spomínanou rôznou rýchlosťou, akou sa
jednotlivé krajiny hýbu. Dnes každý experimentuje
s digitalizáciou, s transformáciou vlastnej verejnej
správy. Každý na tom pracuje. Existujú však rôzne
výzvy. Ide napríklad o to, že je jednoduché digitalizovať to, čo už existuje, no postupne sa to stáva
zastarané. To, čo skúmame, je, ktoré služby človek
v modernej spoločnosti potrebuje, a pokúšame sa
redizajnovať jednotlivé procesy.
Ďalším problémom môže byť to, že ak si každá
administratíva, nehovorím len o členských štátoch,
ide aj o sektory v rámci štátov, pôjde svojou cestou
a nebude existovať koordinácia, potom nastane
problém a budeme stáť pred ešte väčšími výzvami,
keďže sme v cezhraničnom prostredí.

Foto: Európska komisia

Čo sa v procese budovania jednotného trhu
zatiaľ podarilo?
Jedna z vecí, na ktorú som hrdá, je Európsky rámec interoperability (EIF). Je to súbor nástrojov
pre verejnú správu na všetkých úrovniach. Je to 47
odporúčaní, ktoré smerujú k tomu, aby vznikli systémy, ktoré budú schopné spolu komunikovať. To
sa podarilo urobiť v spolupráci s členskými štátmi.
Už dnes sa členské štáty riadia týmito
odporúčaniami?
Áno, to je skutočne základ. Každá krajina má aj
svoj národný rámec. Zavádzať odporúčania do praxe je však náročnejšie, dnes sme niekde na päťdesiatich percentách.
Povedzme teda, že trh je vo výstavbe. Aké
má EÚ za sebou doposiaľ najväčšie úspechy
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smerom k občanom? Ako najviditeľnejšie
sa javí zrušenie poplatkov za roamingové
služby?
Presne tak, to je veľký úspech. Digitálny trh má obrovský rozsah a ambíciu riešiť problémy v mnohých
sektoroch. Úspechom v rámci budovania jednotného trhu je napríklad zníženie cien za posielanie
poštových balíkov. Podarilo sa nám tiež už presadiť
množstvo návrhov, čo je samo osebe úspech, pretože legislatíva v EÚ si vyžaduje čas. Väčšinu z toho,
čo bolo potrebné, sme prijali, to tvorí dobrú platformu pre ďalšie kroky. Roaming je však najevidentnejší, najviac viditeľný úspech.
Musíme pracovať na praktických veciach, ktoré zjednodušia ľuďom život. Jednou z takých
oblastí je problematika prístupu k dátam. Ľudia
cestujú a aj zo zahraničia potrebujú mať prístup
k údajom, ktoré majú doma, napríklad k zdravotnej dokumentácii.
Dá sa z pohľadu EK povedať, aké budú celkové
náklady spojené s jednotným digitálnym trhom v EÚ?
Myslím, že niekto iný ako ja by to vedel lepšie.
Myšlienka za celým projektom je však taká, že popri nákladoch sa aj naprieč Európou veľa ušetrí.
Nemali by sme to preto vnímať tak, že sú tu nejaké
čisté náklady. Nemyslím si, že niekde vôbec existuje kalkulácia nákladov, pretože závisí od definovania nákladov.
Niekto to však platiť musí...
To je pravda. My ako oddelenie IT musíme investovať, tieto prostriedky však idú do projektov naprieč
všetkými oblasťami. Príkladom je systém elektronického verejného obstarávania. Najväčšie úspory,
samozrejme, vzniknú na strane tých, ktorí budú
tento systém využívať, nie v IT oblasti. Objavujú sa
teda nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne prínosy. Niečo teda na začiatku zaplatíme, no v digitálnej transformácii nemôžeme zostať pozadu.
Je žiarivou hviezdou Estónsko?
Estónsko je jednou zo žiarivých hviezd. Pred tridsiatimi-štyridsiatimi rokmi začínali z ničoho a vybudovali digitálny ekosystém, ktorý funguje. Sú veľmi
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unikátni. My, EK, ale aj ostatné členské krajiny sledujeme, ako na úspechu Estónska stavať.
Ktoré krajiny sú taktiež „hviezdami“?
Mnoho ďalších krajín je úspešných v konkrétnych špecifických oblastiach. Spomenula by som
napríklad Rakúsko, Holandsko, Dánsko, Fínsko,
ale aj Portugalsko, a silným sa postupne stáva aj
Taliansko. Určite sú silné aj Španielsko a Švédsko.
Stále je však na čom pracovať. Veľkú výhodu vidím
v tom, že jednotlivé štáty si naozaj vymieňajú pozitívne skúsenosti z toho, čo robia. To je niečo, v čom
sme silní.
Je táto výmena informácií úplne hladká, neobjavujú sa prekážky?
Pravdou je, že krajiny, ktoré sú rozvinuté, nechcú,
aby ich brzdili slabšie krajiny, chcú ísť rýchlo. My
chceme, aby rýchle krajiny pomohli zrýchliť pomalším. Našou úlohou je zabezpečiť, že z rozvinutých
štátov vedia profitovať ostatní a taktiež je úlohou
EK ustrážiť, aby nám nevznikalo dvojrýchlostné
prostredie.
Vo všeobecnosti, sú krajiny ochotné deliť sa
o svoje znalosti?
Áno, celkom určite. Vidia, aké to prináša výhody.
Nemusia začínať od nuly a zbytočne investovať,
môžu začať tam, kam sa dostal iný členský štát. To
platí všeobecnejšie aj pre verejný sektor, ja lepšie
vidím do verejného sektora.
V tejto oblasti teda všetky krajiny, zdá sa,
nesú hrdo európsku zástavu...
To zase nie. Objavuje sa celková spokojnosť napríklad s EIF. Sú však potom niektoré opatrenia,
v rámci ktorých by podľa nás mali krajiny spĺňať
minimálne požiadavky, no objavuje sa diskusia
o tom, do akej miery by mala EK zasahovať do fungovania jednotlivých štátov.
Dá sa povedať, že stačí plniť odporúčania
a jednotný digitálny trh bude hotový?
Nerieši všetky problémy. Odporúčania sú tu pre
verejný sektor, a potom je tu množstvo sektorov, ktorých sa tiež digitálny trh týka. Napríklad
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zdravotníctvo, doprava či energetika. Myslím, že
vo všetkých sektoroch musíme vytvárať určitý tlak
na to, aby sme sa dohodli na určitom spoločnom
základe.
Ako je na tom EÚ, ako vyzerajú typické útoky,
ktorým EÚ čelí?
Máme málo veľkých incidentov, výraznú väčšinu
veľkých útokov vieme vypátrať a prijať protiopatrenia. Pokiaľ ide o povahu útokov, môžem hovoriť
len všeobecne, hovoriť o bezpečnosti je vždy veľmi citlivé. Z rôznych strán ide o pokusy napríklad
s ransomwarom, tiež sme sa stretli s pokusmi o získanie informácií z citlivých oblastí. To sú typické
útoky. Táto oblasť je, samozrejme, neustále výzvou,
keďže útoky sú čoraz sofistikovanejšie. Je totiž ľahšie útočiť ako sa brániť. Preto sa venujeme aj analytickej činnosti, aby sme útoky dokázali odhaľovať
a proaktívne zasahovať.
Buduje sa ochranný štít jednotného digitálneho trhu?
Pracujeme na balíčku kybernetickej bezpečnosti,
ktorý sme prijali v septembri minulého roka. Ide
o akčný plán, ktorý rieši bezpečnosť na rôznych
úrovniach, má veľa častí. Hovoríme napríklad
o štandardizovaní certifikácie či federalizovaní kapacít naprieč Európou a taktiež o vytvorení operatívnej koordinácie a o zvýšení povedomia. Je tam
veľa vecí.
Je možné vybudovať globálny digitálny trh?
Musíme pracovať vo viacerých fázach, naše kompetencie sú momentálne v priestore EÚ. Pozorujem
však, že celý svet ide jedným smerom. Ak napríklad štandardy pre interoperability v Japonsku
budú iné, budeme si klásť otázku, prečo je to tak,

Globálny digitálny trh by
mohol fungovať len na
báze dobrovoľných dohôd,
nesmerujeme k nemu.

a skúmať, či nerobíme niekde chybu. Globálny trh
by mohol fungovať len na báze dobrovoľných dohôd. Pokiaľ viem, samozrejme, neviem všetko, ale
pokiaľ viem, v tejto chvíli neexistujú plány na vytvorenie globálneho digitálneho trhu.
Dá sa určiť časový horizont, kedy by mal byť
jednotný trh hotový?
Z pohľadu legislatívy by všetky potrebné návrhy
mali prejsť do jari 2018. Samozrejme, závisí potom
od toho, akí prísni budeme pri hodnotení toho,
kedy je digitálny trh úplne hotový. V každom prípade sme od toho ešte ďaleko.
Čo sa teda stane v roku 2018?
Od jari by nemala pribúdať žiadna významná legislatíva z pohľadu EK, mali by existovať všetky legislatívne návrhy.
Potom však zrejme budú nasledovať roky
implementácií...
Samozrejme. To si svoj čas vyžiada, opäť však závisí
od toho, čo vyhlásime za hotový digitálny trh, je to
otázka definícií. My zvládneme to, čo má v mandáte toto zloženie EK, ďalšie termíny stanoví nové
vedenie.

Gertrud Ingestadová
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POISŤOVNE DIGITALIZUJÚ,
PREKÁŽOK JE STÁLE DOSŤ
Autor: Ján Beracka

Sektor poisťovníctva sa postupne digitalizuje, poisťovne neignorujú
moderný vývoj celého sveta. Viaceré technológie už fungujú, naďalej
sú poisťovne stále na začiatku. Papierové formuláre sú stále populárne.

P

oitsný sektor má v digitalizácii
stále rezervy. „Poisťovníctvo je
v používaní nových technológií stále v štartovacích blokoch, čo sa musí
zmeniť,“ povedal vo svojej prezentácii Digitálna revolúcia v poisťovníctve Mário Lelovský, prvý viceprezident IT asociácie Slovenska. Podľa
jeho slov je najväčšou výzvou prispôsobenie poistných produktov konkrétnemu klientovi na základe analýzy údajov, ktoré sú o ňom dostupné.

„Napriek relatívne nízkej digitálnej
gramotnosti kľúčom k úspechu poisťovní do budúcna je ponuka produktov, ktoré zosúladia potreby klientov
a zároveň myslia na možné rizikové
situácie, ako strata dát, prerušenie
rozhrania človek-stroj či hekerský
útok,“ upozorňuje Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO).
Pravidlá môžu pokrok brzdiť
Problém je aj v tom, že moderným
technológiám nestíha legislatívne
prostredie. Často sa stáva, že regulácia nestíha zásadným spôsobom.
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Príkladom môže byť napríklad nariadenie General data protection regulation (GDPR), ktoré bude účinné
v máji tohto roku a v roku 2018 sa
už, samozrejme, zaoberá ochranou
osobných údajov v kybernetickom
priestore. Nahrádza však európsku
smernicu z roku 1995, ktorá sa digitálnym svetom nezaoberala vôbec.
Zároveň je dôležité, aby sa regulácia
prispôsobovala pokroku rozumne.
„Digitálne inovácie musia byť podporené takým regulatórnym prostredím,
ktoré inovácie podporuje a nebrzdí,“
podotkol vo svojom vystúpení William
Vidonja z Európskej federácie poisťovní a zaisťovní. „Elektronická – bezpapierová – komunikácia je stále predmetom mnohých obmedzení zo strany
regulácie,“ uviedol Dieter Pscheidl,
vedúci sekcie európskych záležitostí
z Vienna Insurance Group.
Digitalizácia je v podstate valiaci sa
vlak, na ktorý je dôležité nastúpiť.
Dá sa povedať, že ten, kto tento vlak
nestihne, nakoniec výrazne zaostáva.

To platí aj pre poisťovne. „Poisťovne
v súčasnom prostredí rastúcej digitalizácie musia rýchlejšie reagovať na ponúkané možnosti, pretože
oneskorená reakcia znamená, že ich
v týchto príležitostiach nahradia iní
hráči na trhu – startupy využívajúce
digitálne technológie na používateľsky príjemné riešenia pre konečného
zákazníka,“ uvádza SLASPO.
Je však minimálne otázne, či napríklad pravidlá EÚ idú želaným

Budúcnosť poisťovníctva
je v prispôsobení
poistných produktov
konkrétnemu klientovi
na základe analýzy
údajov, ktoré sú
o ňom dostupné.
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Upozor ňu je na to aj Insurance
Europe, európska poisťovacia a zaisťovacia federácia. „Ľudia čoraz
viac produkty nakupujú online a na
mobilných zariadeniach. Pravidlá
týkajúce sa PRIIP a smernica IDD
znamenajú, že spotrebitelia budú
musieť odovzdávať do 161 informácií
na papieri. Odráža to želanie ľudí nakupovať poistenie prostredníctvom
mobilného telefónu? Nemyslím si
to,“ poznamenal prezident Insurance
Europe, Sergio Balbinot.
„Tieto pravidlá vyžadujú od poisťovacích spoločností, aby veľké
množstvo informácií, niekedy duplicitne, poskytovali spotrebiteľom

spravidla v papierovej forme,“ uvádza
Insurance Europe.
Trh stojí pred úlohami, ktoré nie sú
jednoduché. Optimálne riešenie totiž musí spĺňať viacero parametrov,
ktoré sú v určitom zmysle protichodné. „Regulačné orgány musia nájsť
správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a ochranou klienta, spravodlivou súťažou na jednej strane a odstraňovaním regulačných prekážok
a aktívnym podporovaním inovácií
na druhej strane,“ povedal William
Vidonja z Insurance Europe.
Technológie patria
do poisťovníctva
Technológie sa stávajú súčasťou
globálneho poisťovníctva. Na trhu
vzniká a existuje špecifický segment
insurtech. Ide o firmy, ktoré sa zaoberajú technológiami v oblasti poisťovníctva. Celosvetovo poisťovne,
zaisťovne a firmy zaoberajúce sa rizikovým kapitálom investujú do tejto
oblasti miliardy dolárov ročne.

V roku 2017 nastal výrazný nárast investícií do insurtech firiem. Z údajov
spoločnosti PwC vyplýva, že objem
investícií do týchto firiem dosiahol
v druhom kvartáli 2017 úroveň 985
miliónov USD. V medziročnom porovnaní je to nárast až o 247 %, keďže
v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roku bola výška týchto investícií
398 miliónov USD.
„Je veľmi povzbudivé, že poisťovne aj
zaisťovne čoraz viac vnímajú insurtech
spoločnosti ako firmy, ktoré ponúkajú prostriedky, nie ako konkurenciu.
Spolupráca medzi zabehnutými hráčmi
a novými myšlienkami a technológiami vyústi do vzniku nových produktov, nižších nákladov a do väčšej prepojenosti s klientom,“ uviedol Arthur
Wightman zo spoločnosti PwC.
Z údajov spoločnosti Willis Towers
Watson zároveň vyplýva, že za celý
rok 2017 dosiahli investície do insurtech spoločností až 2,3 miliardy
dolárov.

Foto: Shutterstock

smerom. Nová regulácia sa totiž
naďalej spolieha na papierové dokumenty. Týka sa to napríklad pravidiel
pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty
založené na poistení (PRIIP) a tiež
prichádzajúcej európskej smernice
o distribúcii poistenia (IDD).
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GDPR
VYVOLÁVA OBAVY,
NA PRÍPRAVU JE
NAJVYŠŠÍ ČAS
Autor: Ján Beracka

Firmy stále nie sú pripravené na príchod
nariadenia General Data Protection Regulation
(GDPR). S ochranou osobných údajov v novom
režime budú mať spoločnosti množstvo práce.
Platí to na Slovensku, v iných európskych
krajinách, ale napríklad aj v USA.

Ť

ažkosti s prípravou na účinnosť GDPR odhaľujú
medzinárodné prieskumy. Veľa času už pritom
spoločnostiam neostáva, nariadenie GDPR bude
účinné od 25. mája.

Napriek tomu, že sa dátum účinnosti blíži, množstvo firiem na Slovensku sa ešte nezačalo na nové
pravidlá pripravovať. Ukázal to prieskum spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. „Takmer štyri z desiatich
firiem sa ešte nezačali pripravovať na splnenie
30

požiadaviek európskeho nariadenia GDPR... Časť
firiem to teda nemusí stihnúť,“ varuje spoločnosť.
Niektoré firmy skutočne môžu na prípravu potrebovať viac času ako je k dispozícii. „Zavedenie GDPR
môže v závislosti od veľkosti a zamerania firmy, a takisto aj v závislosti od doterajšieho nastavenia informačnej bezpečnosti vo firme, trvať tri až dvanásť
mesiacov. Je teda možné, že časť z nich to nestihne
a vystavia sa riziku vysokých pokút,“ upozorňuje audítorka TÜV SÜD Slovakia, Katarína Heiserová.
Marec/Apríl 2018
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Zároveň si však firmy uvedomujú, že zosúladenie
s pravidlami GDPR im prinesie náklady. Tie by sa
mali na Slovensku celkovo vyšplhať do miliónových
súm. „GDPR sa podľa odhadov slovenských úradov
dotkne vyše pol milióna firiem na Slovensku a vyžiada si zmeny v procesoch a systémoch za vyše
40 miliónov eur. A firmy si to uvedomujú. Podľa
prieskumu TÜV SÜD Slovakia takmer osem z desiatich firiem očakáva dodatočné finančné náklady spojené so zavedením GDPR,“ upozorňuje
spoločnosť.
GDPR vyvoláva obavy
GDPR je prísne regulačné opatrenie a vyvoláva
obavy medzi firmami po celom svete. „Primárny
problém, ktorý znepokojuje vedúcich predstaviteľov podnikateľského sektora, sú silnejúce regulačné tlaky, pričom 78 % respondentov vyjadrilo
rastúce obavy v súvislosti s dodržiavaním požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov a ich
súkromia,“ uvádza spoločnosť EY, pričom sa odvoláva na výsledky svojho prieskumu, ktorého sa
zúčastnilo 745 výkonných predstaviteľov firiem
v 19 krajinách.

Takmer štyri z desiatich firiem
na Slovensku sa ešte nezačali
pripravovať na GDPR.

„Je najvyšší čas, aby spoločnosti začali s implementáciou požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Hlavne
pre menšie či stredne veľké podniky a orgány verejnej moci, ktoré s aplikovaním organizačných,
procesných, bezpečnostných a technických opatrení vyžadovaných nariadením doposiaľ nezačali, to
bude veľká výzva,“ hovorí Peter Borák, partner pre
poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti
spoločnosti EY na Slovensku.
Z prieskumu vyplýva, že menej než štyri mesiace
pred tým, ako vstúpi do platnosti GDPR, len 33 %
oslovených spoločností uviedlo, že má zavedený
plán na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ. Napriek skutočnosti, že odpoveď respondentov v Európe bola v priemere pozitívnejšia
a 60 % naznačilo existenciu plánu súladu v ich
podniku, veľa práce naďalej zostáva na ostatných
trhoch vrátane Afriky a Blízkeho východu (27 %),
Severnej, Strednej a Južnej Ameriky (13 %) a Ázie
-Tichomoria (12 %), kde svoju pripravenosť na súlad s GDPR naznačilo výrazne menej spoločností.
„S tempom regulačných zmien, ktoré sa sústavne
zvyšuje, predstavuje zavádzanie zákonov v oblasti ochrany osobných údajov a ich súkromia, ako
GDPR, pre nadnárodné spoločnosti hlavnú výzvu v oblasti súladu. No podniky, ktoré zavádzajú technológie forenznej dátovej analýzy, môžu
dosiahnuť značné výhody vyplývajúce z účinnejšieho riadenia rizík a zvýšenej podnikovej transparentnosti v rámci celej svojej činnosti,“ hovorí
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Andrew Gordon, vedúci globálneho poradenstva
EY v oblasti vyšetrovania podvodov a riešenia
sporov.
Z výsledkov prieskumu spoločnosti Varonis zároveň vyplýva, že 60 % z oslovených IT odborníkov
v EÚ čelí vážnym výzvam v súvislosti s prípravou
na GDPR. V USA sa podobne vyjadrilo 50 % odborníkov. Prieskumu sa v septembri a októbri 2017
zúčastnilo 500 respondentov z USA, Nemecka,
Francúzska a Veľkej Británie.
Aj tento prieskum potvrdzuje, že pripravených na
GDPR sa v rámci EÚ cíti len o čosi viac ako polovica
oslovených subjektov. V Nemecku je to len 35 %,
vo Veľkej Británii 36 % a vo Francúzsku 42 %.
Tento prieskum ukazuje, že povedomie o nariadení GDPR má 88 % respondentov v EÚ a napríklad
v USA je to iba 65 % subjektov. Najlepšie z prieskumu vyšli respondenti z Veľkej Británie, povedomie
v tejto krajine je na úrovni 90 %. V tesnom závese
je Francúzsko na úrovni 88 %.
Až dvaja z piatich respondentov majú pocit, že ich
organizácia ešte doteraz nedokončila hodnotenia
procesov spojených s osobnými údajmi. Za najväčšiu hrozbu v rámci GDPR považujú IT experti Článok 17, ktorý hovorí o práve byť vymazaný
a zabudnutý. V závese nasleduje Článok 25, ktorý
sa zaoberá špecificky navrhnutou a štandardnou
ochranou, teda protection by design a protection
by default. Obavy vyvolávajú najmä veľké pokuty,
ktoré za porušenie pravidiel hrozia.
Do účinnosti GDPR zostáva niekoľko mesiacov,
no ani potom nebude ochrana osobných údajov

Za najväčšiu hrozbu v rámci
GDPR považujú IT experti právo
byť zabudnutý.
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uzavretou záležitosťou. Firmy a ďalšie subjekty by
však nemali prikladať 25. máju tohto roka až príliš
veľkú váhu, pracovať bude potrebné aj po tomto
termíne. „Pôjde o kontinuálne zlepšovanie sa aj po
tomto termíne. Tón, aký GDPR udá, bude jasný po
nadobudnutí účinnosti,“ povedal v roku 2017 Peter
Gooch, partner spoločnosti Deloitte pre kybernetické riziká.
Práve kyberpriestor budú musieť spoločnosti a ďalšie organizácie starostlivo strážiť. „Hoci GDPR je
výrazne viac ako len kybernetická oblasť, práve úniky v kyberpriestore budú v rámci GDPR priťahovať
najväčšiu pozornosť regulačných úradov,“ dopĺňa.
Poisťovne sa snažia pripraviť
Kybernetickú bezpečnosť však podľa zistení spoločnosti KPMG na Slovensku nepodceňujú poisťovne. Práve kybernetické hrozby považovali riaditelia poisťovní na Slovensku za najväčšiu hrozbu
už v roku 2016. Za najvýznamnejšie riziko tieto
hrozby koncom roka 2017 označilo 26 % generálnych riaditeľov poisťovní, čo je o 16 % menej ako
v predchádzajúcom roku.
„Podľa našich skúseností sa poisťovne na Slovensku
téme GDPR systematicky venujú minimálne od
začiatku tohto roka. Zviditeľňujú tak v očiach vrcholového manažmentu problematiku bezpečnosti
osobných údajov, ale aj bezpečnosti informácií ako
takých,“ skonštatoval Pavol Adamec, výkonný riaditeľ na oddelení rizík, KPMG na Slovensku.
Napriek tomu predstavitelia poisťovní majú obavy
z toho, čo GDPR prinesie, ukázala to štúdia írskej
pobočky spoločnosti PwC z roku 2017. Za najvýraznejšie narušenie podmienok na trhu to označilo
70 % z oslovených generálnych riaditeľov poisťovní.
„Najmä pre menšie či stredne veľké podniky a orgány verejnej moci, ktoré s aplikovaním organizačných, procesných, bezpečnostných a technických
opatrení vyžadovaných nariadením doposiaľ nezačali, to bude veľká výzva,“ hovorí Peter Borák,
partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej
bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku.
Marec/Apríl 2018
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GDPR MENÍ AJ
FORMALITY,
DOKUMENTÁCIA BUDE
VYZERAŤ INAK
Autor: Natália Hučková

Hlavným zámerom prijatia nariadenia GDPR
je zdôrazniť materiálne poňatie ochrany
osobných údajov a vyhnúť sa len formálnemu
zabezpečeniu súladu. Takéto ponímanie ochrany
osobných údajov kladie dôraz na postupy
uplatňované v praxi. Zmeny, ktoré so sebou
GDPR prináša, sa však dotknú aj formálnej časti
ochrany, ktorou je opis procesu spracúvania
obsiahnutý v bezpečnostnej dokumentácii.

P

odľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov je v súčasnosti potrebné
v zákonom stanovených prípadoch vypracovať
bezpečnostný projekt. Táto povinnosť však od
25. mája 2018 zanikne. GDPR ukladá určitým subjektom povinnosť vykonať Posúdenie vplyvu na
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ochranu osobných údajov (Data Protection Impact
Assessment, ďalej len „DPIA“), ktoré svojím obsahom nahrádza bezpečnostný projekt.
Dokument DPIA je prevádzkovateľ povinný vypracovať v prípade, že spracúvanie pravdepodobne
Marec/Apríl 2018
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povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Prijatie tohto dokumentu je potrebné
najmä v týchto prípadoch:
yy Prevádzkovateľ vykonáva systematické a rozsiahle hodnotenie osobných aspektov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane
profilovania, a z ktorého zároveň vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami.
yy Prevádzkovateľ vo veľkom rozsahu spracúva
osobitnú kategóriu osobných údajov.
yy Prevádzkovateľ vykonáva systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom
rozsahu.

Dokument DPIA je potrebný
pri spracovaní údajov, hrozí
vysoké riziko pre práva
a slobody fyzických osôb.

Posúdenie povinnosti vykonať DPIA môže však
vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie tejto povinnosti vyvolať problémy v aplikačnej praxi.
GDPR zároveň bližšie stanovuje obsahové náležitosti DPIA. Prevádzkovateľ by mal v takomto
dokumente uviesť systematický opis plánovaných
spracovateľských operácií vrátane účelov spracúvania. Zároveň by mal posúdiť primeranosť a nutnosť spracovateľských operácií vo vzťahu k vymedzenému účelu. Význam spracovania tohto
dokumentu spočíva najmä v posúdení rizika pre
práva a slobody dotknutých osôb a v opise prijatých bezpečnostných opatrení pre zmiernenie
tohto rizika.
Vo vzťahu k jednotlivým informačným systémom
dôjde nadobudnutím účinnosti GDPR k zrušeniu
povinnosti osobitnej registrácie a oznámenia informačného systému na Úrade na ochranu osobných údajov SR. V rámci evidencie informačných
systémov dôjde k nahradeniu evidenčných listov záznamami o spracovateľských činnostiach.
Vypracovanie tohto dokumentu sa nevzťahuje len
na prevádzkovateľov, ktorí v rámci svojej spoločnosti zamestnávajú menej ako 250 osôb, ak takéto
spracúvanie pravdepodobne nepovedie k riziku pre
práva a slobody dotknutej osoby. Prevádzkovateľ
zároveň nie je povinný vypracovať záznamy, ak vykonáva len príležitostné spracúvanie alebo spracúvanie, ktoré nezahŕňa osobitnú kategóriu osobných údajov.

V rámci týchto záznamov je potrebné poskytnúť informácie o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe,
vymedzenie účelu spracúvania, opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov, určenie
príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú
poskytnuté, informácie o prenose do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie, predpokladané
lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných
údajov a opis prijatých technických a organizačných bezpečnostných opatrení.
Súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa by mali byť
aj všetky zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré má uzatvorené s jednotlivými sprostredkovateľmi.
V rámci obsahových náležitostí takejto zmluvy by mal
byť vymedzený najmä predmet, doba a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých
osôb. Dôležitým ustanovením zmluvy je predovšetkým vymedzenie práv a povinností sprostredkovateľa.
Uzatvorenie takejto zmluvy je nevyhnutné s každou
osobou, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napríklad externý mzdový účtovník).
V rámci tejto dokumentácie by mali byť vedené aj
udelené súhlasy so spracúvaním osobných údajov
a poučenia oprávnených osôb tak, aby bol prevádzkovateľ na požiadanie dozorného orgánu schopný hodnoverne preukázať splnenie svojich povinností.
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STAVEBNÉ SPORENIE
BUDE MENEJ
ATRAKTÍVNE,
ŠTÁTNA PRÉMIA MÁ MAŤ
OBMEDZENIA
Autor: Ján Beracka

Ministerstvo financií predstavilo zmeny
v stavebnom sporení. Rezort do medzirezortného
pripomienkového konania predložil návrh
novely zákona o stavebnom sporení. Inak bude
fungovať poskytovanie štátnej prémie.

Z

pohľadu nároku na štátnu prémiu bude dôležitá hranica troch rokov. Ak sporiteľ bude sporiť
kratšie ako tri roky, automaticky stráca nárok na
štátnu prémiu. „Nárok na štátnu prémiu zaniká,
ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom
sporení v čase do troch rokov od jej uzatvorenia,“
hovorí novela s tým, že nárok nezaniká, ak dôjde
k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity.

Ak klient zruší zmluvu o sporení v čase po troch
rokoch, nárok na prémiu automaticky nezaniká,
36

no rozhodovať bude účel, na ktorý sa prostriedky
použijú.
Dokladovanie účelu aj po šiestich
rokoch a zrušenie priateľských
sporiteľov
Rezort financií chce takto zvýšiť adresnosť poskytovania štátnej prémie. „Poskytnutie štátnej podpory by malo byť vždy viazané na použitie nasporených prostriedkov na stavebné účely. Preto by malo
dôjsť napríklad k zrušeniu inštitútu takzvaných
priateľských sporiteľov, ktorý výrazne deformoval
Marec/Apríl 2018
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trh podpory bývania. Ide o ľudí, ktorí sporia
viac ako šesť rokov a nečerpajú stavebný úver.
Priateľskí sporitelia nemuseli, ako jediný subjekt
na trhu, dokladovať, že prostriedky naozaj použili
na stavebné účely, rekonštrukciu či kúpu nehnuteľnosti. Doklad o vynaložení prostriedkov by mal byť
podľa navrhnutých nových pravidiel potrebný už aj
pri sporení v dĺžke šesť rokov a viac. Toto opatrenie by mohlo podľa rezortu financií odradiť až 30 %
potenciálnych nových sporiteľov.
Príjmový a vekový strop
Pre štátnu prémiu bude v duchu navrhovanej novely platiť príjmový strop. Rezort financií navrhuje rovnaký limit, aký platí pre dotované hypotéky
určené mladým ľuďom. Na štátnu prémiu by teda
mali mať nárok tí sporitelia, ktorých príjem nepresahuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Zároveň k prémii by sa mali dostať
iba sporitelia, ktorí dosiahli vek osemnásť rokov.
„V súčasnosti ju môže získať každý, bez ohľadu na
vek alebo príjem, teda aj deti, starí rodičia a ďalší
príbuzní. V praxi sa tak stáva, že dochádza k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím

môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia
špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami,“
vysvetľuje ministerstvo financií.
Medziúver bez prémie
Tvorcom návrhu novely sa zároveň nepáči vysoký
podiel čerpaných medziúverov. „Objem novoposkytovaných medziúverov veľmi výrazne, približne až
pätnásťnásobne, prevyšuje objem novoposkytovaných zvýhodnených stavebných úverov, a štát tak
prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie,
a to na úkor zvýhodnených stavebných úverov,
ktorých poskytnutie by malo byť akoby ďalšou prémiou za predchádzajúce dlhodobé sporenie,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele. Ministerstvo
preto navrhuje, aby sporitelia čerpajúci medziúver
nemali nárok na štátnu prémiu.
Nový výpočet
Meniť by sa mal aj spôsob výpočtu štátnej prémie. V čase nízkych úrokových sadzieb sa totiž výška prémie zdá ministerstvu príliš vysoká.
„Percentuálna výška štátnej prémie sa síce určuje
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na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, ktorý vychádza z referenčnej sadzby
odvíjajúcej sa od priemerných výnosov štátnych
dlhopisov, zákon však zároveň ustanovuje, že nemôže byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu a vyššia
ako 15 % z ročného vkladu,“ upozorňuje rezort.
Práve určené minimum v súčasnosti štát považuje
za problém. „V súčasnej situácii to znamená, že aj
keď percentuálna výška štátnej prémie vychádza
podľa vzorca aktuálne na 0,5 % z ročného vkladu,
musí sa určiť vo výške 5 % z ročného vkladu, čo je
desaťnásobne viac,“ píše sa v dôvodovej správe.
Podľa návrhu by sa výška štátnej prémie určovala raz ročne s prihliadnutím na štátny rozpočet.
Navrhuje sa, aby sa percentuálna výška štátnej
prémie, ako aj maximálna suma štátnej prémie
na kalendárny rok, ustanovovala zákonom o štátom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Nový
spôsob stanovenia štátnej prémie na príslušný kalendárny rok umožní medziročne promptne reagovať na možnosti štátneho rozpočtu vo vzťahu
k štátnej podpore stavebného sporenia,“ hovorí
ministerstvo.
Prvý rok proporčne
Návrh zároveň počíta s tým, že v prvom roku sporenia sa bude vyplatenie štátnej prémie limitovať. Sporitelia, ktorí si otvoria sporenie napríklad
v novembri 2018, nebudú mať nárok na maximálnu štátnu prémiu, rozhodovať totiž bude počet

Účelové použitie nasporených
prostriedkov za každých
okolností by mohlo odradiť 30
potenciálnych nových sporiteľov.
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mesiacov, v ktorých bola zmluva o stavebnom sporení v prvom roku platná.
Podľa MF SR prinesie zníženie nároku na štátnu prémiu úsporu v rozpočte vo výške miliónov
eur. V roku 2020 by sa malo usporiť 7,8 milióna
eur a v roku 2021 by to malo byť až 9,6 milióna
eur. Z údajov rezortu vyplýva, že nárok na štátnu
prémiu by mal stratiť približne každý štvrtý sporiteľ. „Za predpokladu rovnomerného rozdelenia
štátnych prémií a sporiteľov v celej populácii je odhad podielu sporiteľov bez nároku na štátnu prémiu po zavedení novely 25,3 %. Pri plánovaných
výdavkoch na štátnu prémiu vo výške 24 miliónov
eur v rokoch 2020 a 2021, a za predpokladu, že sa
opatrenie dotkne aj existujúcich zmlúv, predstavuje predpokladaný vplyv na ŠR v oboch rokoch 6,1
milióna eur,“ uvádza rezort financií.

Kritiku vyvoláva najmä veková
a príjmová hranica
Zmeny, ktoré ministerstvo financií pripravilo, vyvolali nevôľu stavebných sporiteľní, ale výhrady
majú napríklad aj iné ministerstvá.
Stavebné sporiteľne vo svojom spoločnom stanovisku vyjadrili nesúhlas s názorom ministerstva, že sa dá štátna prémia výraznejšie zneužívať.
„Hovoríme o 398 eurách za šesť rokov. Pokiaľ viete,
kde sa dá zohnať luxusná dovolenka a luxusné auto
za 398 eur, prosím, povedzte mi,“ povedal Imrich
Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej
sporiteľne. Podľa jeho slov prinesie novela len minimálnu úsporu a mladí ľudia budú mať väčší problém osamostatniť sa.
Problémovými ustanoveniami sú najmä obmedzenia veku a príjmu. Napríklad rezort práce odporúča
prehodnotiť obe stanovené hranice. „Považujeme
za potrebné zvýšiť navrhovanú hranicu 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy a prehodnotiť princíp jej nastavenia... Predložený návrh nezohľadňuje štruktúru domácnosti a veľkosť domácnosti, čo
nie je ani v súlade s jediným možným účelom, na
ktorý má byť podpora použitá – na stavebné účely.
Marec/Apríl 2018
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Napríklad v prípade osamelého rodiča starajúceho
sa o deti predložený návrh môže znamenať úplnú
stratu nároku na štátnu prémiu pre túto domácnosť,
ak príjem tohto rodiča prekročí stanovenú hranicu,“
hovorí ministerstvo o príjmovej hranici v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Rezort ministra Jána Richtera má problém aj
s druhým obmedzením. Nárok na štátnu prémiu
by podľa ministerstva práce malo mať aj sporenie v mene mladých ľudí, ktorí ešte nedosiahli vek
osemnásť rokov. „Zastávame názor, že zmluvy
o stavebnom sporení sú v prospech maloletých detí
uzatvárané práve na účely riešenia ich budúcej bytovej otázky, v čom možno vidieť aj sociálny rozmer
účelu inštitútu stavebného sporenia. Adresnosť
a účelnosť štátnej podpory – stavebného sporenia,
aj v prípade maloletých sporiteľov, bude zabezpečená tým, že prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie môžu byť použité
výlučne na stavebné účely,“ dopĺňa ministerstvo.
Okrem toho má problém aj so zmenou metodiky
výpočtu výšky štátnej prémie. Zrušenie akýchkoľvek garancií výšky štátnej prémie je podľa rezortu
v rozpore s cieľmi, ktoré novela má.
Novela okrem toho vyvoláva obavy z toho, ako
budú navrhnuté zmeny vplývať na sektor stavebníctva. „Z pohľadu stavebného podnikania na
Slovensku sa treba obávať negatívneho vplyvu

Nárok na štátnu prémiu by
mal stratiť približne každý
štvrtý sporiteľ.

na zamestnanosť v stavebníctve, ktoré je najmä
v strednom a malom pozemnom staviteľstve naviazané na výstavbu a rekonštrukcie starších nehnuteľností na bývanie, a tie sú práve mnohokrát financované stavebnými sporiteľňami. Z uvedených
dôvodov je žiaduce stiahnuť predložený návrh novely zákona o stavebnom sporení z legislatívneho
procesu a pripraviť nový návrh,“ upozorňuje Zväz
stavebných podnikateľov Slovenska.
Navrhovaná novela môže zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť spoločnosti, ktoré v odvetví pôsobia. „Dôsledkom zmeny podmienok vyplácania
štátnej prémie by mohlo dôjsť k oslabeniu atraktivity systému stavebného sporenia, čo by mohlo
mať vplyv aj na obchodný model spoločností pôsobiacich v danom systéme,“ upozorňuje Národná
banka Slovenska s tým, že návrh by nemal mať zásadnejší vplyv na finančnú stabilitu.

Očakávané úspory podľa MF SR (mil. eur)
Zmena

2020

2021

Zrušenie priateľských sporiteľov

1,2

2,4

Vekový a príjmový limit

6,1

6,1

Obmedzenia prémie počas čerpania a splácania medziúveru

0,5

1,1

Obmedzenie štátnej prémie počas prvého roku sporenia
Spolu

Nevyčíslené Nevyčíslené
7,8

9,6
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ODVOD NAHRADÍ
DAŇ Z POISTENIA,
VYVOLÁVA MNOŽSTVO OBÁV
Autor: Ján Beracka

Nová daň z poistenia nahradí osempercentný
odvod z neživotného poistenia. Daň by
mala byť účinná od októbra tohto roku.

N

ávrh počíta s tým, že končiaci sa odvod nahradí
daň, ktorá pokrýva odvetvia neživotného poistenia. Istou výnimkou je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (PZP). Na tieto poistky sa uplatní nulová
sadzba dane. V prípade PZP sa však osempercentný odvod nezruší. Pôvodný návrh počítal s tým, že
daň sa bude uplatňovať na životné aj neživotné
poistenie, odvetvia životného poistenia však po
medzirezortnom pripomienkovom konaní z návrhu vypadli.
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Navrhovaná daň mala pôvodne šesť nenulových
sadzieb dane, pohybovali sa v rozsahu od dvoch
do osemnástich percent. Najvyššia sadzba sa mala
uplatniť pri poistení luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely. Po medzirezortnom
pripomienkovom konaní ostala v zákone len jedna
nenulová sadzba vo výške 8 %.

znamenať problém z pohľadu pravidiel o štátnej
pomoci, keďže niektoré spoločnosti by mohli získať selektívnu výhodu. „Ak dôjde k zavedeniu novej dane, je nevyhnutné stanoviť jasné pravidlá,
akým spôsobom bude daňové zaťaženie ďalej
distribuované, teda akým spôsobom bude prenášané na konečných spotrebiteľov, a to za toho
predpokladu, že nebude dochádzať ku krížovému
prenášaniu nákladov a rizík medzi jednotlivými
druhmi poistenia, a teda aj k vykrývaniu strát
v jednej oblasti poistenia z druhej oblasti poistenia,“ upozornil PMÚ SR. „Stanovenie rozdielnych sadzieb bez náležitého odôvodnenia spolu
s možnosťou takéhoto krížového dotovania medzi jednotlivými oblasťami poistenia môže v konečnom dôsledku deformovať trh a zvýhodňovať
niektorých podnikateľov s priaznivou štruktúrou
portfólia existujúcich poistných zmlúv vzhľadom
na navrhované sadzby,“ doplnil.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(PMÚ SR) upozornil na to, že rôzne sadzby môžu

Základ dane sa viaže k poistnému. Môže ním byť
suma prijatého poistného znížená o daň, prípadne
Marec/Apríl 2018

Foto: Freepik
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jeho splátka, tiež suma predpisu poistného znížená
o daň. Základom dane môže byť aj suma preúčtovaných nákladov poistenia, suma splatného poistného
znížená a taktiež aj suma zaplateného poistného.
Ministerstvo vidí pozitíva
Samotné ministerstvo hovorí o pozitívnej zmene.
Rezort očakáva zlacnenie niektorých produktov neživotného poistenia. „Nová daň z poistenia zohľadňuje sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb. MF SR si preto myslí,
že v niektorých odvetviach neživotného poistenia
by mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek,
na ktoré sa dnes uplatňuje osempercentný odvod
z neživotného poistenia,“ tvrdí MF SR.
„Rezort dokonca vidí priestor na znižovanie cien
poistných produktov s tým, že poisťovne môžu
ušetriť napríklad v oblasti sprostredkovania. „MF
SR zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako naopak svoje ceny ešte znížiť, či už znížením zisku, optimalizáciou svojej činnosti, alebo

znížením nákladov, napríklad na sprostredkovateľov. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne. Na väčšinu odvetví neživotného
poistenia sa bude uplatňovať sadzba dane 8 %. To
znamená, že oproti súčasnosti nedôjde k žiadnej
zmene, pretože aj v súčasnosti sa z neživotného
poistenia odvádza osempercentný odvod,“ uvádza
rezort.
So zmenou odvodu na daň sú spojené určité náklady. „Zavedenie dane z poistenia bude mať

„Nesystémové opatrenie
sa podľa Konzervatívneho
inštitútu nahrádza ďalším
nesystémovým opatrením.“
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negatívny vplyv na rozpočet Finančného riaditeľstva SR v súvislosti so zmenou a rozšírením funkcií informačných systémov vo výške 276-tisíc eur
s DPH,“ uvádza sa v doložke vplyvov.
Odborníci majú výhrady
Navrhovaný zákon však vyvolal množstvo zásadných výhrad, napríklad Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) hovorila o pôvodnom návrhu ako
o „sklamaní“.

SLASPO sa však obáva, že návrh bude retroaktívny. Táto výhrada sa objavovala už v súvislosti
s pôvodným návrhom a ostáva aktuálna aj v súčasnosti. Podľa SLASPO sa návrh javí tak, že ráta
s tým, že daň zaplatí poisťovňa z existujúceho
poistného, a teda uvažuje o retroaktivite. Išlo by
o platenie dane aj zo zmlúv uzavretých v minulosti,
kde daň nie je zakalkulovaná v poistnom.
Ako ďalší nevyriešený problém SLASPO vníma
to, že platiteľom dane je poisťovňa. „Z návrhu

Foto: Shutterstock

Jednou z podmienok zdanenia je, že sa týka poistného obdobia, ktoré sa začína po 30. septembri 2018. O tom, či sa na konkrétne poistenie

vzťahuje daň rozhodujú aj finančné toky spojené
so základom dane.
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zákona nie je jasné, na koho ťarchu sa má daň
zaplatiť – či klienta, alebo poisťovne. Rovnako
nie je zrejmé, či pri zmluvách uzatvorených pred
účinnosťou zákona môže poisťovňa bez dohody
s klientom navýšiť poistné o novú daň, a teda
ťarchu dane bude znášať klient,“ uviedla SLASPO
ešte k pôvodnému návrhu. „Daň z poistného nemala byť súčasťou poistného, ale mala byť vypočítaná z poistného ako samostatný nárok štátu
a prirátaná k celkovej sume poistného, pričom
zákon mal uložiť povinnosť klientovi platiť túto
daň poisťovni spolu s poistným. Poisťovňa mala
mať rolu iba výbercu dane. Takéto riešenie by
nemalo vplyv na profitabilitu už existujúcich
poistných zmlúv,“ poznamenala vtedy SLASPO.
Výhrady k postaveniu poisťovne v prípade dane
z poistenia pretrvávajú.
Objavujú sa aj výhrady k tomu, že nová daň má byť
účinná už od 1. októbra tohto roku. „Zavádzanie
novej dane počas roka je nesystémovým a neštandardným krokom... Pokiaľ príde z dôvodu zavedenia novej dane ku zmene požadovanej platby od
poistníka, je zo strany poisťovne nutné poistníka
informovať. Zároveň musí mať poistník možnosť
zrušiť poistnú zmluvu, pokiaľ by sa táto stala pre
neho nevýhodnou. Poisťovne teda musia klienta
dostatočne vopred informovať,“ hovorí Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej
republiky (AZZZ SR) s tým, že klient by mal dostať informáciu aspoň tri mesiace vopred. „V prípade predpisov poistného od 1. októbra 2018 by
informáciu mali zaslať 1. júla 2018. Vypracovanie

„Návrh zákona opätovne
vyvoláva obavy z retroaktivity,
keďže daň sa uplatňuje na všetky
poistné zmluvy, aj tie uzavreté
pred účinnosťou zákona.“

„Návrh dane prešiel úpravou,
nebude sa týkať životného
poistenia. Výška sadzby dane
bude jednotná.“

informácie pre klienta je možné až po finálnom
znení zákona, plus je potrebný čas na technickú
úpravu systémov,“ dodáva AZZZ SR s tým, že zákon mal byť, vzhľadom na predpokladaný dátum
účinnosti, vo finálnej podobe 1. februára.
Kritici novej dane sa však zhodujú v tom, že odvod z neživotného poistenia je potrebné zrušiť. „Toto nesystémové a neefektívne opatrenie
v podobe odvodu z poistného však treba zrušiť
bez náhrady, nie ho nahrádzať iným nesystémovým, čisto účelovým, morálne nesprávnym,
a vecne neopodstatneným opatrením v podobe
dane z poistenia,“ hovorí Peter Gonda, riaditeľ
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
Túto daň vo všeobecnosti od začiatku nepodporuje
ani SLASPO, dlhodobo hovorí o tom, že poistenie
by nemalo byť zaťažené daňou. „Členovia SLASPO
principiálne nepodporujú daň z poistného, pretože táto daň paradoxne postihuje ľudí, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby
ochránili seba alebo svoj majetok pred nepredvídanými udalosťami, a nepadli tak do sociálnej siete
štátu. Poistná daň znamená, že sa zdaňuje tento
akt zodpovednosti podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napríklad ‚nezodpovednosť‘ v podobe nákupu cigariet. A to napriek tomu, že vzhľadom na jeden z najnižších podielov poistného na
hrubom domácom produkte (HDP) v Európe by sa
očakávalo, že štát bude svojich občanov skôr k poisteniu povzbudzovať, než ich ‚trestať‘ poistnou daňou, ktorá vzbudzuje dojem, že je daňou z luxusu,“
hovorí SLASPO.
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ŠTÁT ZÍSKAL
NA ODVODE
Z NEŽIVOTNÉHO
POISTENIA MILIÓNY
EUR, PÔVODNE ČAKAL
VIAC
Autor: Ivana Michalová

Odvod z neživotného poistenia nenaplnil
pôvodné očakávania rezortu financií.
Poisťovne sa okrem toho sťažujú na
nejasnosti, ktoré odvod spôsobil. Tento
odvod však nahradí daň z poistenia.
Prvý rok odvodu
Štát na odvode z neživotného poistenia získal
za minulý rok sumu približne 16 miliónov eur.
Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) približne
takú sumu očakávala. „SLASPO očakávala sumu
v rozmedzí od 11 do 15 miliónov eur. Ak sa teda
vybralo 16 miliónov eur, možno konštatovať, že
44

to je v súlade s našimi očakávaniami,“ hovorí
Jozef Bachniček, manažér pre ekonomiku v rámci
SLASPO.
Ministerstvo financií však očakávalo viac. Odvod
sa v roku 2017 v podstate rozšíril, keďže už dlhšie poisťovne platia odvod z povinného zmluvného
Marec/Apríl 2018
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Odvod z neživotného poistenia
v roku 2017 bol poznačený
nejasnosťami okolo toho,
ktorých zmlúv sa má
odvod týkať.

poistenia zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla (PZP). Rozšírenie odvodu na všetky
neživotné poistenia mali podľa doložky vplyvov na
rozpočet verejnej správy priniesť do rozpočtu ročne
55,6 milióna eur. Rovnaká suma do rozpočtu mala
pritiecť okrem roku 2017 aj v nasledujúcich rokoch,
teda v rokoch 2018 a 2019.
Táto odhadovaná suma však vychádzala z predpokladu, že odvod sa bude týkať všetkých zmlúv
o neživotnom poistení. „Vládou schválený návrh
zákona predpokladal, že poistnému odvodu budú
podliehať všetky poistné zmluvy v neživotnom poistení, čomu zodpovedala aj doložka vplyvov. V NR
SR došlo k zmene pôvodného návrhu a schválený
pozmeňovací návrh hovoril iba o poistných zmluvách uzavretých po 31. decembri 2016. Z tohto
dôvodu vznikol rozdiel medzi sumou, ktorú kalkulovalo MF SR, a ktorá sa reálne do ŠR odviedla.
SLASPO sa v súvislosti s odvodom sťažuje práve predovšetkým na nezrovnalosti okolo zmlúv,
ktoré odvodu podliehajú. „Odvod z neživotného

poistenia v roku 2017 bol poznačený nejasnosťami
ohľadom definície zmlúv, ktorých sa má odvod týkať,“ hovorí Jozef Bachniček, manažér SLASPO pre
ekonomiku. Až koncom roka 2017 tak bolo definitívne jasné, pre ktoré zmluvy odvod platí.
Zmeny v poistnom aj vernostných
programoch
Jednotlivé poisťovne sa tak snažili pristúpiť k odvodu tak, aby bol vplyv na výšku poistného v produktoch neživotného poistenia čo najmenší, určité
zmeny vo výške poistného sa však objavili. „V niektorých produktoch Wüstenrot (WP) pristúpila
skôr k úprave výšky vernostných zliav,“ hovorí
Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne
s tým, že pri „niektorých produktoch Wüstenrot
(WP) nezvyšovala ceny vôbec“. Podobne reagujú aj
ďalšie poisťovne. „Snažíme sa, aby novozavedené
legislatívne zmeny ovplyvnili našich klientov čo
najmenej, hľadáme preto možnosti zefektívňovania interných procesov. Vybrané sadzby poistného sme upravili len minimálne,“ dopĺňa Helena
Kanderková, hovorkyňa Allianz – SP.
Negatívny vplyv
Niektoré poisťovne však vnímali zavedenie tejto
legislatívy nepriaznivo. „Vplyv zavedenia 8 %-ného
odvodu na neživotné poistenie na náš biznis neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Tieto legislatívne zmeny, samozrejme, negatívne ovplyvňujú
profitabilitu jednotlivých poisťovní a budú podľa
všetkého viesť k stagnácii predpísaného poistného
v neživotnom segmente, keďže menej občanov si
tak bude môcť dovoliť chrániť svoj majetok poistením,“ dodáva Kanderková.
Podobne situáciu vníma aj SLASPO. „Podiel poistného na HDP je na Slovensku výrazne nižší než
v ostatných krajinách EÚ, je vo výške menej než
3 %. Zo strany štátu by sme preto očakávali skôr podporu poistenia, a nie zavádzanie ďalších daní a odvodov, ktoré sa v konečnom dôsledku vždy dotknú
obyvateľstva – buď priamo vo zvýšení poistného,
alebo vo forme zvýšených cien tovarov a služieb,
do ktorých sa premietnu zvýšené náklady na poistenie firiem,“ dodáva Bachniček.
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FILIP SCHOCHMANN:

KTO NEDIGITALIZUJE,
NEPREŽIJE!
Autor: Ján Beracka
Foto: Tomáš Griger

Digitalizácia je dnes moderný a frekventovaný
pojem. Ponúka zrýchlenie a zjednodušenie, taktiež
možnosti „zdieľania“ a integrácie. V akom štádiu je
digitalizácia v oblasti finančníctva a v čom spočívajú
jej najväčšie výhody, sme sa opýtali majiteľa
spoločností skupiny Positive, Filipa Schochmanna.

Ako hodnotíte proces digitalizácie vo finančnom sektore? Ako je ďaleko...?
Digitalizácia, hoci to slovo znie veľmi moderne,
mala taktiež svoj pravek. Nástup digitalizácie sa nevedel zaobísť bez papierov. V praxi to prebiehalo asi
tak, že bežné podklady k zmluve uzavretej, povedzme, s poisťovňou alebo bankou, sa najskôr vyplnili
na papierovom formulári, následne ju u finančného
sprostredkovateľa prepísali a naskenovali. Tento istý
proces sa zopakoval aj v poisťovni. Každý zúčastnený článok mal svoju databázu, do ktorej potreboval
prepísať údaje s cieľom následného spracúvania.
Skrátka zdĺhavý proces, ktorý vytváral priestor na
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chyby. Dáta vznikali na papieri, a preto neexistovala
možnosť integrácie. Finančníci postupne objavovali význam informačných systémov, práca s nimi sa
však vyrovnala práci s pästným klinom. Jednoducho
používali také nástroje, aké mali k dispozícii...
Dnes sme už našťastie trochu poskočili. Pri mnohých finančných produktoch sa dáta vypĺňajú
a spracúvajú digitálne, napríklad vyplnením do
webového formulára alebo mobilnej aplikácie.
Následne sa prenášajú do informačných systémov,
kde sa automaticky spracúvajú, čiže nie je potrebné
ich manuálne prepisovať alebo kopírovať.
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Môžeme teda povedať, že digitalizácia je naplno rozbehnutá s funkčnými a zavedenými
procesmi?
Povedal by som, že situácia sa začína výrazne zlepšovať. Subjekty, ktoré pôsobia na finančnom trhu,
začali javiť omnoho väčší záujem o proces digitalizácie a taktiež o integráciu, čo je ďalší logický
krok, ktorý nám digitalizácia umožňuje. Zreteľné
sú prvé náznaky prepájania databáz informačných
systémov poisťovní s maklérmi. Integrujú sa najmä
systémy, ktoré podporujú obchod, čo je pochopiteľné. V procese digitalizácie sme sa presunuli z praveku do digitálnej antiky. Sme na dobrej ceste. Veď

starovek s menami ako Archimedes, Aristoteles má
byť na čo pyšný.
Antika možno má svoje veľké mená, od modernej hi-tech doby ju však stále delí pár tisícročí. Čo bráni rýchlejšiemu napredovaniu?
Hovoríme o pomerne konzervatívnom segmente.
Finanční agenti sprostredkúvajú produkty bánk
a poisťovní, ktoré sú vo svojej podstate tradicionalistické. Ešte pred pár rokmi si toto odvetvie nevedelo predstaviť, že dobrovoľne pristúpia k porovnávaniu svojich produktov, a už vôbec nie digitálne.
Aj v tomto ohľade sa však veľa zmenilo. Dnešný
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postoj poisťovní aj bánk je taký, že chcú byť prítomné na trhu aj v agregátoroch. Hľadajú si svoje
miesto, segmentujú produkty a vedia, že musia byť
pripravené porovnávať sa s konkurenciou. V minulosti sa tomu bránili, dnes vedia, že ak v porovnávačoch (agregátoroch) nebudú, tak premárnia
príležitosť obchodovať, teda predať. Aj samotné
banky prichádzajú s riešeniami elektronických
platieb, internetového bankovníctva a podobne.
Objavili nesporné výhody digitalizácie a investujú
nemalé prostriedky do nových riešení.
Je tu však ešte ďalší problém, a tým je legislatívne zázemie. Legislatíva, bohužiaľ, vždy výrazne
zaostáva za potrebami doby a možnosťami moderných technológií. Príkladom je služba UBER, ktorá
je v dôsledku zaostalej legislatívy postavená mimo
zákona.
Myslenie bánk a poisťovní sa teda prispôsobuje dobe. Ako sú na tom finanční sprostredkovatelia, ktorí s finančnými produktami obchodujú? Aký je ich postoj k digitalizácii a čo
im digitalizácia prináša?
Digitalizácia môže byť veľmi nápomocná práve
agentom. V minulosti finančný sprostredkovateľ
fungoval tak, že si manuálne prepočítaval poistné
sumy jednotlivých poisťovacích produktov v nejakom tabuľkovom editore. Dnes si ich môže vypočítať na portáloch poisťovní, čo však stále znamená,
že ak chce porovnať dvanásť produktov, musí prejsť

Zavŕšenie rozsiahlej digitalizácie
otvorí priestor pre uplatnenie
umelej inteligencie
vo finančnom prostredí.

Legislatíva zaostáva,
príkladom je služba UBER, ktorá
sa dostala mimo zákona.

dvanásť portálov, dvanásťkrát nahodiť tie isté dáta,
aby dáta z nich potom skopíroval do tabuľky. V súčasnosti už však existujú aj omnoho modernejšie
spôsoby. V porovnávači KalkulackaOnline.sk stačí
údaje nahodiť iba raz a následne vykonať porovnanie produktov z pohľadu kvality, krytia poistných
rizík a pripoistení a aj výšky spoluúčasti. Systém
dokonca dokáže automaticky zosúladiť všetky kroky s aktuálne platnou legislatívou.
Takýto agregátor výrazne uľahčuje komunikáciu
agenta s potenciálnym klientom. Agent si môže
zo systému jednoducho vytiahnuť potrebné informácie a poskytnúť klientovi aktuálny a prehľadný
konspekt o produkte, jeho výhodách a nevýhodách.
Všetky tieto operácie sú v systéme automatizované
a proces je kontrolovaný, čím sa minimalizuje šanca na chybu spôsobenú človekom. Klient jednoducho dostáva lepší servis vo výrazne kratšom čase.
Digitalizácia teda agentom umožňuje sústrediť sa
na výkon činnosti finančného sprostredkovania,
čiže najmä na kvalitné poradenstvo, pomoc pri
uzatváraní zmlúv a rozvoj vlastného podnikania.
Môžu sa sústrediť na to, aby čo najlepšie obslúžili
klienta. Ľudský faktor zatiaľ digitalizácia nahradiť
nedokáže. Ak človek potrebuje poradiť v takej citlivej téme, akou sú financie, ak potrebuje nejakú
špecifickú radu alebo atypický produkt, vždy sa
radšej spoľahne na odborníka, ktorý si dokáže svojou profesionalitou získať dôveru zákazníka.
Hovorili ste o minulosti aj súčasnosti digitalizácie, naznačovali ste, že digitalizácia má
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ešte mnoho nevyužitých možností. Ako teda
vidíte budúcnosť? Aké možnosti nám digitalizácia prinesie, dá sa hovoriť aj o tom, že v budúcnosti stroje nahradia človeka?
Rozsiahla digitalizácia môže otvoriť priestor pre
uplatnenie umelej inteligencie aj vo finančnom
prostredí. Umelá inteligencia sa však taktiež učí
naberaním skúseností, podobne ako človek, čo
trvá roky. Učí sa od ľudí, čiže môže preberať aj
chybné procesy. Znamená to tiež, že sa môžu
prejaviť aj rozdiely v regionálnych návykoch
a myslení. Výhodou umelej inteligencie by skôr
bolo, ak by sa dala využívať globálne. Zatiaľ je
človek stále dokonalejší ako stroj, ktorý vytvoril človek. Niektoré atypické situácie a nuansy
dokáže jednoducho lepšie a rýchlejšie vyhodnotiť človek. Výhoda stroja je, že nadobudnuté
vedomosti nestratí smrťou, dokonca ich môže
bezhranične reprodukovať. Predstavuje to však
aj riziko, že bude pokračovať na vedomostiach
postavených na veľkých chybách. Revolúcia, či
„reštart“, je taktiež nevyhnutný predpoklad učenia a pokroku civilizácie. Prvky umelej inteligencie sa už vnášajú do rôznych činností a majú predovšetkým uľahčovať človeku prácu. Na druhej
strane, slabšieho agenta môže vylúčiť z „hry“ už
koncový používateľ, keďže klient si vie uzatvoriť
zmluvu sám online.
Zavŕšenie rozsiahlej digitalizácie otvorí priestor
pre uplatnenie umelej inteligencie vo finančnom
prostredí. Stroje sa naučia poskytovať finančné
služby a ľudia budú môcť venovať svoj čas dôležitejším hodnotám než sú peniaze (smiech). Ale nepredbiehajme, čaká nás ešte dlhá a náročná cesta.
Ak by ste mali na záver stručne pomenovať
presvedčivé argumenty v prospech digitalizácie, ktoré by to boli?
Kto nedigitalizuje, neprežije! Distribúcia finančných produktov sa výrazne zrýchľuje práve prostredníctvom digitalizácie. Len zopakujem jeden
príklad, keď si voľakedy klient uzatváral povinné zmluvné poistenie a chcel si vybrať z konkurenčných ponúk, iba porovnanie trvalo hádam
aj hodinu. Dnes môže mať to isté porovnanie

Revolúcia, či „reštart“, je taktiež
nevyhnutný predpoklad učenia
a pokroku civilizácie

k dispozícii do pár sekúnd, po tom, čo odpovie
na pár jednoduchých otázok. Je to aj otázka hospodárnosti, ak sa maklér nevydá cestou digitalizácie, tak nebude rentabilný. Poskytovatelia
finančných produktov, ako sú poisťovne a banky, budú preferovať predaj produktov digitálne.
Získajú tak všetky potrebné dáta v digitálnej
forme a budú ich môcť ďalej spracúvať bez dodatočných nákladov na prácne manuálne operácie. Digitalizácia má aj ekologický rozmer. Papier
bude z procesu úplne vylúčený. Prínos, pochopiteľne, pocíti aj klient. Získa lepší prehľad o jeho
financiách a jeho agent dostane do rúk nástroje,
ktoré zlepšia možnosti servisovať klientove finančné potreby.
Na úrovni informačného systému Insurance
Contract Manager ICM2 chceme prepájať aj systémy medzi sprostredkovateľmi a poisťovňami, čo
povedie k lepšiemu servisu koncovým klientom
prostredníctvom agentov. Máme na mysli najmä
informácie o zaplatení poistného na zmluvách,
pravidelnú aktualizáciu portfólia zmlúv a zmien
na nich, konkrétne zmeny, storná a informácie potrebné k servisu poistných udalostí.
Zákazníkovi tak budú vedieť agenti zabezpečiť perfektný servis, kde zákazník uvidí v klientskej zóne
aktualizované portfólio zmlúv spolu s informáciami o predpise poistného a jeho platení, ako aj evidenciu poistných udalostí a ich plnení. Digitalizácia
je jednoducho nevyhnutnosť.
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PREDSCHVÁLENÁ HYPOTÉKA
PREDSTAVUJE MENEJ
ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Autor: Ivana Michalová

Ponuka hypoték na slovenskom trhu je
dnes relatívne bohatá a do úvahy môže
pripadať hneď niekoľko bánk. Ak sa
žiadateľ nevie rozhodnúť, pomôcť by
mohol predschválený úver, ktorý banky
vystavujú v podstate „na počkanie“.

Možnosť porovnania ponúk
Predschválený úver má v podstate informačný charakter. Klient dostane
od banky ponuku úveru podľa jeho
bonity a schopnosti splácania a je len
na ňom, ktorú z týchto ponúk si nakoniec vyberie. Tento nástroj je dostupný vo väčšine bánk a klient si tak
môže porovnať viacero ponúk naraz.
„Klienti si často podávajú žiadosti do
viacerých bánk a následne porovnávajú jednotlivé ponuky,“ komentuje
Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.
Ak sa však klient rozhodne pre jednu konkrétnu ponuku, je potrebné
dokladovať rozhodnutie v danej
banke. „Všetky žiadosti sa prenášajú aj do úverového registra, takže
v prípade, že sa rozhodne klient pre
52

ponuku konkrétnej banky, spravidla
táto banka požaduje doklad o tom,
že v ostatných žiadostiach už pokračovať nebude,“ spresňuje Angelika
Farkašová, vedúca oddelenia úverov
vo VÚB banke.
Menej papierov
Výhodou predschválenej hypotéky je
rýchlosť a menšia administratívna
záťaž. „Takéto úvery sú pre klienta banky výhodné v tom, že proces
schvaľovania je rýchlejší a z pohľadu
dokumentov potrebných predkladať banke zo strany klienta menej
náročný,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Vo väčšine prípadov žiadajú banky v rámci posudzovaných dokumentov

doklady totožnosti, klientom deklarovanú výšku príjmu a jeho záväzky. „Ponuku všetkých úverových
produktov sa dozvie klient hneď na
prvom stretnutí a je len na ňom, ako
si financovanie nového bývania vyskladá,“ dopĺňa Zuzana Žiaranová,
hovorkyňa Tatra banky.
Jednoduchý proces
Samotný proces predschválenia úveru nie je pre klienta dlhodobou záťažou. „Pri predschválenom úvere si
banka časť overovacieho a schvaľovacieho procesu vykoná pred odkomunikovaním tejto ponuky klientovi, čo
pre klienta predstavuje podstatne
kratší proces od podania žiadosti
o predschválený úver po samotné
Marec/Apríl 2018
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Predschválenie úveru môžu využiť aj
klienti, ktorí nehnuteľnosť už majú.
Niektoré banky však ponúkajú tento produkt len v prípade, že klient
svoju nehnuteľnosť ešte len hľadá.
„Výhodou tejto predschválenej hypotéky je schválenie úveru a podpísanie
zmluvy, hoci klient nemá ešte vybranú nehnuteľnosť,“ hovorí Jamborová
s tým, že „klient má následne šesť

Klient môže dostať
predschválenú hypotéku
už do troch dní, stačí mu
len preukaz totožnosti,
výška príjmu a jeho
záväzky.

mesiacov na to, aby si vhodnú nehnuteľnosť našiel“. „K schváleniu takzvaného hypotekárneho certifikátu
klient nemusí mať vybranú konkrétnu nehnuteľnosť. Platnosť certifikátu je tri mesiace, počas ktorých
má klient čas na hľadanie vhodnej
nehnuteľnosti,“ dopĺňa Farkašová.
Klient má teda stanovený limit na
to, aby banke predložil potrebné
dokumenty k nehnuteľnosti, ako
napríklad kúpnu zmluvu či znalecký
posudok k nehnuteľnosti. V prípade,
že klient nedodrží bankou určený
termín, predschválená ponuka stráca
platnosť a hypotéka sa musí opätovne predschváliť.
Ponuka „šitá na mieru“
Dať si vypracovať predschválený úver
môže byť výhoda pre klienta. Ten
vie zhodnotiť, ktorá banka mu ponúka to najvýhodnejšie a najlepšie.
„Hlavnou výhodou je, že klient už
má úver schválený, dobre teda pozná
svoje reálne možnosti a môže mu

Banka upraví
podmienky podľa
klienta, napríklad výšku
úveru, úrokovú sadzbu
či dobu splatnosti.

to uľahčiť aj jeho pozíciu vo vzťahu
s predávajúcim nehnuteľnosti,“ hovorí Jamborová. Jednotlivé podmienky
sa v predschválenom úvere dajú meniť podľa požiadaviek klienta a podľa možnosti samotnej banky. „Pri
predschválenej ponuke na základe
podanej žiadosti o úver na bývanie
je možné podmienky meniť,“ dopĺňa
Žáčková s tým, že klient môže meniť
výšku požadovaného úveru vzhľadom na jeho bonitu, dobu splatnosti
úveru, fixáciu úrokovej sadzby a aj
výšku splátky.

Foto: Shutterstock

čerpanie tohto úveru, čo je jeho jedna
z najväčších výhod,“ hovorí Žáčková.
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OTVORENIE ÚČTU
ELEKTRONICKY SA VYLEPŠÍ,
UPLATNIA SA ČIPY V DOKLADOCH
AJ BIOMETRIA
Autor: Ivana Michalová

Podľa novoprijatej novely zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
budú mať klienti možnosť otvoriť si účet
v banke elektronicky. Pôjde však predovšetkým
o technologické zmeny, keďže slovenské banky
už umožňujú otvárať účet elektronicky.

N

ovela umožní, aby si klient otváral účet elektronicky. Nebude teda potrebné dokladovať svoju totožnosť osobne, prípadne fotením dokladov.
Slovensko v tomto smere dobieha niektoré iné krajiny, napríklad Rakúsko a Nemecko. „Začal byť dopyt od slovenských bánk, aby aj na Slovensku bolo
možné otvoriť si účet na diaľku. Vďaka novele slovenské banky budú môcť od nasledujúcich mesiacov
postupne predstavovať svojim klientom novú službu, a to otvoriť si účet na diaľku bez toho, aby banku
museli navštíviť,“ informoval na tlačovej konferencii
Peter Pellegrini, vtedajší podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a súčasný premiér. Otvoriť
účty v zahraničí týmto spôsobom si mohlo podľa
Slovenskej bankovej asociácie (SBA) už približne
dvadsaťtisíc Slovákov.
Banky by na Slovensku mohli využívať technológie,
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ktoré už slovenskí občania majú k dispozícii.
„Máme e-ID, biometrické pasy a sú ďalšie nové
technológie, ktoré umožňujú identifikovať klienta
v tomto technickom prostredí a nemusí prísť fyzicky do pobočky. Existujú v EÚ banky, ktoré to realizujú. Vďaka tejto novele sa bude môcť táto činnosť
uskutočňovať aj v slovenských bankách,“ vysvetlila výkonná riaditeľka SBA, Milena Koreňová.
Podľa jej slov sa prostredníctvom schválenej novely zvýši konkurencieschopnosť bánk. Samotné zavádzanie tejto novinky do praxe bude závisieť od
jednotlivých bánk, ich postupy sa môžu odlišovať.
Práve systém fungujúci v iných krajinách by si mohli
osvojiť aj slovenské banky. „Je veľká pravdepodobnosť, že banky sa budú uberať tým systémom, aký
funguje v západnej Európe, teda klient sa dostane
do technického rozhrania príslušnej banky, potom
Marec/Apríl 2018
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pomocou videohovoru a biometrického pasu alebo
občianskeho preukazu dokáže banka spárovať a potvrdiť identitu klienta,“ hovorí Koreňová.
Tieto zmeny by mali zjednodušiť život aj podnikateľom. Peter Pellegrini upozornil na to, že v prípade podnikateľských subjektov majú banky zriadené
prístupy do potrebných databáz, aby overili potrebné podnikateľské oprávnenia žiadateľa o podnikateľský účet.
Banky teda dostanú k dispozícii celý systém identifikácie občana, ktorým disponujú štátne orgány. Celý tento aparát budú mať banky podľa
Pellegriniho k dispozícii od marca 2019. Dovtedy
budú podľa podpredsedu vlády štátne orgány celý
systém pripravovať a zvyšovať jeho kapacitu.
Nielen účty
Samotné banky sa k novej legislatíve stavajú pozitívne. „Túto zmenu vítame. Odteraz bude možné
využívať aj nové technologické možnosti identifikácie, založené nielen na elektronických občianskych preukazoch, ale napríklad aj na automatickom rozpoznávaní tvárí. Uvedené zmeny môžu
zjednodušiť poskytovanie nových produktov pre
klientov, ako napríklad bežné účty, bezúčelové
úvery a iné, a zároveň umožnia servis pre klientov,
kvôli ktorému museli doteraz navštevovať pobočky,“ hovorí Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra
banky. Klient sa tak môže stať klientom danej banky z pohodlia domova.
Práve technologický pokrok môže bankám pomôcť
bojovať o nových klientov. V prípade elektronického otvorenia účtu môže byť cieľovou skupinou práve nastupujúca generácia . „V priebehu
rokov sledujeme rastúci záujem o online služby.
Predpokladáme, že najmä mladšia generácia privíta

Schválené zmeny umožnia bankám
jednoduchšie otvárať bankové účty,
ale aj poskytovať úvery.

možnosť spolupráce s bankou na diaľku,“ dopĺňa
Žiaranová.
Hoci Peter Pellegrini predstavil vo februári zmenu
ako novú službu, ide predovšetkým o zdokonalenie
už existujúcich možností. Možnosť otvoriť si účet
elektronicky totiž už na Slovensku existuje. Novela
zákona teda znamená predovšetkým technologické
zmeny v poskytovaní tejto služby. Otvorenie účtu
elektronicky ponúkajú svojim klientom už niekoľko rokov.
„Slovenská sporiteľňa prináša Slovákom možnosť
získať účet ‚čisto online‘ už od decembra 2015.
Vďaka unikátnemu riešeniu záujemcovia nemusia chodiť do pobočky, ani dodatočne podpisovať
zmluvu prostredníctvom kuriéra. Všetky potrebné dokumenty podpíšu elektronicky, tie sa im následne zašlú do internetbankingu, kde si ich môžu
pohodlne archivovať bez zbytočného tlačenia v papierovej podobe,“ komentuje Marta Cesnaková,
hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Banka však vyžaduje overenie totožnosti okrem iného aj prevodom z iného účtu, ktorý žiadateľovi patrí. Klient
si teda elektronicky nemôže otvoriť svoj prvý účet.
Banke platba z iného účtu pomáha overiť totožnosť,
keďže sa týmto spôsobom v istom zmysle využije
dôveryhodné overovanie totožnosti, ktoré klient
podstúpil pri otváraní účtu, z ktorého platba prišla.
Úplne jednoduchý nie je proces ani inde. „Naši existujúci klienti, ale aj neklienti majú už dnes možnosť otvoriť si bankový účet online na diaľku, bez
potreby navštíviť pobočku. Banka klienta v tomto
prípade verifikuje prostredníctvom viacerých krokov, vrátane naskenovania, respektíve odfotenia
občianskeho preukazu, tváre a prvou transakciou,
ktorú klient vykoná z iného účtu,“ hovorí Anna
Jamborová, hovorkyňa ČSOB.
V tomto prípade je teda potrebné pracovať s fotografiami dokladov, zmenou teda bude napríklad
to, že banky budú pracovať priamo s čipom, ktorý
elektronické preukazy majú. Opäť je služba v súčasnej podobe nedostupná klientom, ktorí nemajú
k dispozícii iný účet.
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PODVODOV KLESÁ,

PRISPIEVAJÚ K TOMU AJ TECHNOLÓGIE
Autor: Ivana Michalová
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Poistky sú pre podvodníkov stále lákavé. Týka
sa to životného aj neživotného poistenia.
Počet podvodníkov sa však z roka na rok
znižuje. Výrazne k tomu prispievajú informačné
technológie, ktoré poisťovniam pomáhajú
pri odhaľovaní pochybných praktík.

Podvody aj v roku 2017
S poisťovacími podvodmi sa museli poisťovne vyrovnať aj v roku 2017. Poisťovniam pritom išlo
o milióny eur. „V roku 2017 naša spoločnosť preverovala viac ako 2 880 podozrivých podnetov, z ktorých bola na potvrdených prípadoch zaznamenaná
uchránená suma vo výške takmer päť miliónov eur,“
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hovorí Silvia Nosková Illášová, PR manažérka a hovorkyňa poisťovne Kooperativa.
Rádovo podobnú sumu zachránila odhalením
poistných podvodov aj spoločnosť Allianz – SP.
„Naša poisťovňa celkovo odhalila v minulom roku
1 775 poisťovacích podvodov, kde celková výška
odhalených podvodov dosiahla sumu 4,31 mil. eur,“
Marec/Apríl 2018
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hovorí Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP.
Spoločnosť Generali zaznamenala v roku 2017
mierny medziročný pokles poistných podvodov.
„V rokoch 2016 a 2017 sme zaznamenali približne
rovnaký počet pokusov o poistný podvod. V roku
2016 sme odhalili 869 takýchto pokusov, minulý
rok to bolo celkovo 822 pokusov,“ dopĺňa Milan
Janásik, hovorca poisťovne Generali.
Poisťovacie podvody sú najčastejšie v oblasti
poistenia áut. Podľa Janásika sa pri poistení vozidiel často vyskytujú nafingované parkovacie škody.
Klienti sa tak snažia uvádzať poškodenia, ktoré sú
väčšieho rozsahu ako sa v skutočnosti stali. V mnohých prípadoch sa preverovaním preukáže, že
k poškodeniam auta došlo inak, ako sám poistený
uviedol. „Špekulatívne a nekalé praktiky v oblasti
poistenia motorových vozidiel tvoria až 45 % zo
všetkých odhalených prípadov,“ dopĺňa Janásik.
Nárast podvodov u podnikateľov aj
v privátnom bankovníctve
Podvodníci sa v minulom roku zamerali aj na poistenie podnikateľov a súkromného majetku. „Minulý
rok odhalila naša poisťovňa pri poistení podnikateľov podvody za 1,24 mil. eur, čo je až 45-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku,“ hovorí
Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností
Allianz – SP.
Počet podvodov sa tiež zvýšil aj v oblasti poistenia súkromného majetku, teda pri poistení bytov,
domov a domácností. Podľa Kosíka sa podarilo odhaliť podvody v tejto oblasti za vyše 628-tisíc eur,
čo je medziročný nárast o 62 %. „V poistení privátneho majetku evidujeme nárast fingovaných škôd
a pokusov o navyšovanie skutočne vzniknutých
poškodení v domácnostiach,“ dopĺňa.

Najvyšší počet podvodov sa
vyskytuje v Bratislavskom
kraji predovšetkým v oblasti
životného poistenia.

Prvenstvo má Bratislavský kraj
V rámci Slovenska je možné posúdiť, v ktorých krajoch sa poisťovacie podvody uskutočňujú najviac.
Niekoľko rokov po sebe viedol v počte poisťovacích
podvodov podľa Allianz – SP Žilinský kraj. Boli to
predovšetkým podvody v oblasti životného poistenia. Minulý rok však získal prvenstvo Bratislavský
kraj, kde bol zaznamenaný nárast pokusov o podvod
už pri vstupe do poistenia. Celkovo pokusy o podvod
dosiahli v minulom roku v Bratislavskom kraji hodnotu 1,99 milióna eur. Druhým najrizikovejším krajom je Trenčiansky kraj spolu s Banskobystrickým
krajom, kde za minulý rok dosiahla suma podvodov
takmer 1,11 milióna eur.
Dôležitá prevencia
Aj vďaka prevencii a opatreniam jednotlivých poisťovní sa znižuje počet poisťovacích podvodov. Tu
pomáhajú predovšetkým technologické nástroje,
ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní podvodov. „Poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poistné podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje. Pri vozidlách sa využíva diagnostika
dát z dopravnej nehody a preverovanie kľúčov, pri
majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky
a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. V budúcnosti sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže
osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu,“ dopĺňa Janásik.
Viaceré poisťovne majú špeciálny tím, ktorý sa
osobitne zaoberá podozrivými prípadmi. Tieto tímy
spolupracujú aj s inými poisťovňami, externými organizáciami a, samozrejme, v prípade potreby komunikujú s políciou, ale aj s hasičmi či záchranármi.
Bojovať s poisťovacími podvodníkmi a efektívnejšie a účinnejšie odhaľovať poisťovacie podvody pomáha aj register poistných udalostí, ktorý začal fungovať
od januára 2017. Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) si ho zriadili kvôli výmene
informácií o poistných udalostiach a overovaniu pravdivosti a úplnosti údajov o nich. „Register obsahuje
údaje o škodách a poistných udalostiach, ako meno
poškodeného, adresa, dátum a číslo poistnej udalosti
a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel. Po novom môžu
do registra pribúdať aj údaje o poisťovni, ktorá danú
škodu riešila, aj údaje o výške vyplateného poistného
plnenia,“ hovorí Milan Daráš zo SLASPO.
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Autor: Ján Beracka

Súčasťou novely zákona o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve je aj paragraf o tom, že
internetové porovnávače, cez ktoré bude možné
uzatvoriť poistenie, podliehajú tomuto zákonu. Sú teda
regulovaným distribučným kanálom. O internetových
porovnávačoch hovorí pre magazín Financial Report
odborníčka na online poisťovacie nástroje Eva Stoklásová.
Čo podľa vášho názoru táto zmena znamená
a čo prinesie pre klienta a pre trh vôbec?
Môj osobný názor je taký, že zvyšovaním informačnej
povinnosti je vytváraný tlak na poisťovateľa, kde vo
výsledku má mať klient, ale aj sprostredkovateľ, viac
informácií o samotnom produkte. Je to na jednej
strane výborný ťah. Zvyšujú sa totiž nároky aj na samotného sprostredkovateľa a jeho odbornosť. Každú
jednu z týchto nových informácií, ktorú klient dostáva, bude sprostredkovateľ skôr či neskôr povinný,
v prípade otázok, klientovi vysvetľovať.
Na druhej strane je to skôr kontraproduktívne
a bolo by potrebné regulovať prioritne vstup do
sektora. Je potrebné si v prvom rade uvedomiť,
že regulácie tohto typu majú za následok „zavalenie“ klienta množstvom informácií a umelým
prenášaním zodpovednosti za finálny výber a jeho
vhodnosť práve na stranu klienta. Odborník má
byť na strane, ktorá distribuuje samotné poistenie,
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a odtiaľ je nevyhnutné začať. Regulovať kvalifikáciu a vzdelávanie sprostredkovateľov a zamerať sa
na ich odbornú úroveň v rámci poskytovaných informácií a správnosť ich výkladu.
Ktoré poistenia sa dojednávajú online relatívne ľahšie?
V prípade povinného zmluvného poistenia
(PZP) sú na tom online porovnávače veľmi dobre. Informačné povinnosti sú na vysokej úrovni
v zmysle všeobecných limitov, ktoré ukladá samotný zákon o PZP, či nadštandardných balíčkov, doplnkových informácií v prípade pripoistení, ktoré
si klient môže dojednať, alebo verejných prísľubov,
ktoré poisťovateľ poskytuje k samotnému balíku
PZP poistenia. Na druhej strane možno upozorniť
na to, že veľa porovnávačom chýba upovedomenie
klienta na samotné aplikovanie amortizácie poistného plnenia. Nie všetci poisťovatelia poistné
Marec/Apríl 2018

Hovoríte teda, že v oblasti PZP sú porovnávače veľmi užitočné. Čo je naopak druhá strana
spektra – ktoré poistné produkty sú z hľadiska porovnávačov slabé a prečo?
Môj názor je, že porovnávače sú slabšie pri produktoch, ako havarijné poistenie a aj v životnom poistení.
Pri dojednávaní havarijného poistenia klient hneď
na začiatku dostane otázku o novej cene vozidla a
všeobecnej cene vozidla. Klient väčšinou nevie určiť,
aká je nová cena vozidla a aká je všeobecná cena vozidla, často v nich nevidí rozdiel. Takto vznikajú dezinformácie hneď pri otvorení porovnávača.
Vyznieva to tak, že si musí klient, ktorý si
chce otvoriť porovnávač, urobiť prieskum
trhu o tom, koľko stojí nové auto a tiež potrebuje znalecký posudok na aktuálnu cenu
svojho auta.
Áno, presne o tom hovorím, že klient by mal byť
v úlohe odborníka. Na trhu už sú porovnávače
umožňujúce priame nacenenie vozidla, respektíve
trend je taký, že sa snažia skvalitňovať túto službu.
Existujú porovnávače, ktoré umožňujú po zadaní
výbavy získať správnu cenníkovú cenu, a to je práve

Foto: Eva Stoklásová

plnenie amortizujú, no aktuálne sú stále na trhu
tí, ktorí vo finále amortizáciu uplatnia. Klient
o tom často pri výbere PZP poistenia netuší, hoci
to môže mať za následok jeho výslednú spokojnosť, prípadne nespokojnosť s produktom, a tým
aj s poisťovateľom.

tá komfortnejšia cesta k dojednaniu online poistenia práve pre samotného klienta.
Smerujeme teda k tomu, že algoritmus
vie v tomto prípade nahradiť človeka, čiže
sprostredkovateľa?
Určite áno, ale neviem si to predstaviť. Stále je určitý priestor na to, aby mal klient možnosť obrátiť sa
na odborníka. Vo všeobecnosti vieme v niektorých
prípadoch nahradiť sprostredkovateľa strojom.
Dalo by sa definovať, v ktorých presne?
Hovorili sme o PZP...
Napríklad v cestovnom poistení, v havarijnom poistení, poistení finančnej straty, poistení zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Sú
to jednoduchšie produkty.
A ako sú na tom životné produkty? Je stroj
schopný vyhodnotiť životnú situáciu životného poistenia?
Tie sú na tom horšie. Životnú situáciu určite áno,
ak sa zameriame na to, že sa sústredíme na celkový
finančný stav klienta, čiže jeho príjmy, nevyhnutné
výdaje, vieme následne algoritmus nastaviť tak, aby
prepočítal klientovi odporúčané poistné sumy, ktoré
by v jednotlivých rizikách mal mať. Vo všeobecnosti,
samozrejme, vieme vytriediť riziká, ktoré sú kategoricky veľmi nevyhnutné pre život, a finančnú situáciu konkrétneho človeka. Do úvahy však treba brať
aj zdravotnú stránku klienta plus iné kritériá.
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A táto iná stránka sa dá efektívne skúmať cez
online porovnávač?
Tento krok vidím ako problematický. Likvidácia
poistných udalostí sa za posledné roky radikálne
sprísnila. Často na to narážame, pretože nie každý
klient si spomenie na svoj zdravotný stav, a nedokáže teda odpovedať úplne pravdivo na všetky otázky
položené poisťovateľom v dokumentácii pri vstupe
do poistenia. Toto sa ošetruje veľmi ťažko. Z pohľadu porovnávačov by pomohlo viac hovoriť o hroziacich sankciách za uvedenie nepravdivých informácií,
klienti by si dali na odpovediach viac záležať.

ako sa uskutočňuje kontrola zdravotného stavu pri
vstupe do poistenia a pri vzniku poistnej udalosti.
Klient vstupuje do poistenia pomocou dotazníka,
ktorý obsahuje približne 25 až 30 otázok, pričom sa
spolieha na svoje spomienky a lekárske správy, ktoré
dokladuje k uvedeným zdravotným problémom. Pri
výstupe, teda v prípade poistnej udalosti, sú prísne
kontrolované zdravotné dokumenty, výpisy zo zdravotnej poisťovne klienta za posledných 10, prípadne
15 rokov. V nich sú údaje o liekoch, ktoré si klient
vybral, úkonoch, ktoré absolvoval, a iné informácie.
Je to obrovská nerovnováha.

Nie je to jednoducho príliš komplikovaná úloha pre záujemcu o životnú poistku?
Určite je. Určite, pretože nielen klienti, ale veľmi veľa sprostredkovateľov si neuvedomuje, alebo nemá informácie o tom, že okrem samotnej
diagnostiky ochorenia po začiatku poistenia, je
podstatnejší samotný príznak či prejav daného
ochorenia pred začiatkom poistenia. Nepresnosť
v dôslednom preverení môže spôsobiť, že klient nárok na plnenie v konečnom dôsledku mať nebude.
Tu sa opäť klient teda dostáva do pozície, keď by
mal byť odborníkom, a tak by to byť nemalo.

Kde sú slabé miesta tých dotazníkov?
Môj osobný názor je, že zdravotné dotazníky
trošku zastagnovali. Ak berieme do úvahy trend
sprísňovania likvidácie, a teraz mám na mysli
uplatňovanie ustanovení poistných podmienok,
zákonných ustanovení a zvýšených požiadaviek
na preukazovanie zdravotných záznamov, je možnosť predbežného posúdenia krokom vhodným, no
často vo finále nedostatočným.
Až na základe výpisu zo zdravotnej poisťovne sa
môže prísť na zdravotný problém klienta, ktorý on
nepovažoval za podstatný, no v skutočnosti môže
byť predmetom zamietnutia poistného plnenia z dôvodu zamlčania skutočností potrebných pre vstup
do poistenia. Môže dôjsť až sankcionovaniu klienta
v zmysle sankcií, ktoré uvádza Občiansky zákonník.
Týmto chcem povedať, že situácia je pomerne zložitá aj v osobnom kontakte s klientom, no v online
priestore zatiaľ absolútne nedoriešená.

Klient dostáva v online prostredí určité obmedzené množstvo informácií, ktoré musí
sám vyhodnotiť. Do akej miery môžu vznikať
nesprávne očakávania?
Nesprávne nastavené očakávania vyplývajú z toho,
že klient je nesprávne informovaný. Absentuje vedomosť o hroziacich výlukách, obmedzeniach plnenia či sublimitoch, a v dôsledku toho si vytvára
nesplniteľné očakávania. Keď vznikne poistná udalosť, je zákonite nespokojný.
Ako sa dá z tejto situácie dostať? Porovnávače
chcú byť jednoduché na používanie, preto
hneď nevyžadujú lekárske správy...
Posúdenie zdravotného stavu pri vstupe do poistenia sa, samozrejme, robí, ide o tzv. predbežné ocenenie klienta. K tomuto kroku dochádza v procese
príprav jednotlivých ponúk, alebo až vtedy, keď si
klient vyberie ponuku konkrétnej poisťovne. Je však
nevyhnutné uvedomiť si enormný nepomer v tom,
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Z môjho pohľadu to vychádza tak, že aj tak
je potrebné stretnutie s človekom z poisťovne, ktorý hovorí s klientom o tom, čo sa môže
stať, keď...
Určite áno. Môj názor je, že online porovnávač je
veľmi nápomocný nástroj jednak pre sprostredkovateľa samotného, no jednak pre klienta. Je však
nevyhnutné si uvedomiť, že klient je stále svojím
spôsobom laik v povolaní finančného sprostredkovania, práve preto volí často na základe ceny.
Neuvedomuje si široké spektrum ďalších kritérií
a parametrov, ktoré majú vplyv na kvalitu nastavenia a vhodnosti výberu produktu ako takého.
Marec/Apríl 2018
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V tom prípade nie sú tie online nástroje skôr
takou imidžovou záležitosťou?
Ja si myslím, že online porovnávače začali fungovať najmä z titulu pohodlnosti klientov a možno
trošku z dôvodu, že sú sčasti presýtení stretnutiami so sprostredkovateľmi.
Aké sú najzásadnejšie prínosy porovnávačov?
Kde sú nevýhody?
Plusom je určite komfort a, samozrejme, efektivita. Klient vie mať poistenie okamžite, vie ho mať
dojednané úkonom úhrady poistného, a vybaviť si
potrebné z pohodlia domova bez nejakých prieťahov. Negatíva môžu spočívať práve v spomínanej
absencii informácií.
Podľa čoho by mal klient vyberať porovnávač?
Určite aj podľa množstva možných ponúk, ktoré
porovnávač poskytne. Hovorím aj, pretože často
kľúčovým aspektom je dopytovanie sa zo strany
online porovnávača na to, či klient má alebo nemá
dojednané iné poistné zmluvy. Práve ich uvedením
sa vie dostať na to pomyselné dno a využiť maximálne zľavy, teda z hľadiska ceny vie byť pre neho
ponuka korektná. Keď sa klient prekliká, prejde cez
všetky procesy a dostáva cenovú ponuku, je mojím
odporúčaním sledovať, či online porovnávač nejakým spôsobom znázorňuje bonusy, benefity,
rozsah krytia zahŕňajúci okrem plusov produktu
aj negatívne stránky. Je potrebné všímať si to, čo
online porovnávač ponúka v rámci výňatkov z poistných podmienok, tabuliek, prípadne možnosti
komunikovať ponúkané produkty s odborníkom
po telefóne.

Ing. Eva Stoklásová
Vyštudovala

Ekonomickú

Sú na Slovensku niektoré porovnávače, ktoré
by boli nastavené vyslovene zle?
Nenazvala by som to tak prísne. Určitý, rôzne veľký
priestor pre skvalitnenie služieb tu však istotne je.
Sú porovnávače, ktoré sú naozaj výborne zvládnuté. Klient sa vie prepracovať k množstvu informácií,
ktoré sú prehľadne spracované, a naozaj je ich úroveň vysoká. Zahŕňajú obrázkovú podporu vo forme
piktogramov s vysvetlením, čo balík poistenia kryje, základné limity, bonusy, ale aj doplnkové informácie a zaujímavosti. Sú však aj porovnávače, ktoré
sa svojím spôsobom zameriavajú len na ten základ,
čiže cenotvorbu, cenovú ponuku, a tam sa to končí.
Môj názor je, že tento prístup nie je dostačujúci.
Jedným z parametrov je aj počet partnerských poisťovní. Z toho, aký veľký je slovenský trh, dá sa povedať, aké by malo byť akože
minimálne množstvo ponúk, aby sa klientovi
nestalo, že mu zásadná časť trhu chýba?
Ťažká otázka. Ja osobne si myslím, že ten optimálny počet by mal byť minimálne osem. Klient sa
často rozhoduje na základe ceny a tiež podľa osobných preferencií voči poisťovateľovi. Cena sa pod
vplyvom preferencií môže dostať na druhú koľaj.
Do akej miery sa rozhodujú slovenskí klienti
podľa ceny?
Percentuálne by som si nedovolila to vyčísliť.
Existujú však tri typy klientov. Prvý typ ide zásadne po najlacnejšej ponuke. Druhý typ si vyberá až
druhú či tretiu najlacnejšiu, lebo tá najlacnejšia podľa neho nemôže byť dobrá. Tretí typ zásadne volí
najdrahšiu ponuku, považuje ju za najlepšiu.

kou nástroja určeného pre finančných
univerzitu

agentov a poradcov – CHATBOT EWIČKA.

v Bratislave. Dlhodobo pôsobí ako odborná konzultantka a analytička pre fi-

V minulosti bola členom support tímu

nančno-sprostredkovateľské spoločnosti

portálu pre dojednávanie online neži-

v oblasti poistenia. Spolupracuje s IBV

votného poistenia a v komerčnej pois-

NBS, n. o., ako lektor workshopov život-

ťovni produktovou manažérkou pre ži-

ného a neživotného poistenia. Je autor-

votné a neživotné poistenie.
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NA VZDELÁVANIE
AGENTOV BUDE
POTREBNÁ LICENCIA,
VZNIKÁ NOVÝ REGISTER
Autor: Ján Beracka

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve, ktorá sa
stala účinnou 23. februára, prináša
zásadnejšie zmeny týkajúce sa finančného
vzdelávania. Okrem toho, že sa mení
podoba vzdelávania, menia sa aj požiadavky
na poskytovanie finančného vzdelávania.

V

eľkou zmenou je vznik registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania. Práve
osobitnému finančnému vzdelávaniu sa novela
venuje omnoho podrobnejšie ako doteraz. Určité
vzdelávanie si môžu zastrešovať samotné finančné inštitúcie. To bude platiť v prípade, že finančná
inštitúcia bude vzdelávať vlastných zamestnancov.
Prípustné to je aj v prípade, že finančných agentov
a finančných poradcov bude finančná inštitúcia
vzdelávať v rozsahu finančných služieb, ktoré sama
poskytuje.
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Licencovaní poskytovatelia
Treťou kategóriou je takzvaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania. Ide o nový pojem, ktorý pôvodný zákon pred februárovou
zmenou nepoznal. „Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania je osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky alebo organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby s umiestnením na území
Slovenskej republiky zapísaná v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania,“ píše sa
v novele.
Marec/Apríl 2018
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Tento register má v správe Národná banka Slovenska,
ktorá pôsobí ako povoľovací orgán. Podľa návrhu
sadzobníka poplatkov bude pre zápis do registra poskytovateľov okrem iného potrebné uhradiť poplatok
1 000 eur.
Do registra poskytovateľov osobitného finančného
vzdelávania sa dá dostať od 23. februára tohto roku.
Skôr žiadosti nebolo možné podávať. Do registra sa
subjekty dostanú na základe podania úplnej žiadosti
o zápis.
V návrhu na zápis do registra poskytovateľov navrhovateľ preukazuje:
yy Oprávnenie na vykonávanie vzdelávacej činnosti. Subjekt, ktorý chce byť poskytovateľom, by mal
mať vzdelávanie v predmete činnosti.

yy Bezúhonnosť poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania, ktorý je fyzickou osobou, alebo
bezúhonnosť každého člena štatutárneho orgánu
alebo riadiaceho orgánu poskytovateľa osobitného
finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania, ktorý je
právnickou osobou.
yy Technickú a organizačnú pripravenosť na poskytovanie osobitného finančného vzdelávania.
Poskytovateľ musí teda mať k dispozícii napríklad
dostatok lektorov, vhodné priestory či pripravené
sylaby.
Návrh na zápis do registra má listinnú podobu
a podrobnosti o tom, čo musí návrh obsahovať, sa
uvádzajú v novelizovanom znení zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (§
22 a). Poplatok za zápis je potrebné uhradiť ešte
pred podaním žiadosti.
Ak je návrh na zápis úplný, NBS má od podania
žiadosti 30 kalendárnych dní na jej vybavenie.
NBS následne zapíše navrhovateľa, ktorý spĺňa
zákonné požiadavky, do registra poskytovateľov
osobitného finančného vzdelávania, pridelí mu
prístupové údaje do zoznamu a poskytovateľovi
vzdelávania odošle informáciu o prihlasovacích
údajoch.

Poskytovateľ osobitného
finančného vzdelávania
musí byť zapísaný
v registri NBS.

Povinnosti po zápise
Subjekt, ktorý už je súčasťou zoznamu poskytovateľov, musí všetky podmienky na zápis do registra
spĺňať nepretržite. Okrem toho sú poskytovatelia
povinní upozorniť NBS na zmenu v posudzovaných údajoch a taktiež uskutočniť osobitné finančné vzdelávanie aspoň raz ročne. Platí to pre všetky sektory a všetky stupne odbornej spôsobilosti,
v ktorých má poskytovateľ oprávnenie poskytovať
osobitné finančné vzdelávanie.
Termíny konania osobitného finančného vzdelávania musí poskytovateľ zverejňovať na svojej webovej stránke aspoň s pätnásťdňovým predstihom.
Zoznam osôb, ktoré vzdelávanie absolvovali, je
potrebné nahlásiť do desiatich dní po uskutočnení
vzdelávania.
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CENY BÝVANIA NA SLOVENSKU
SÚ PODOBNÉ AKO
V KRÍZOVÝCH ČASOCH,
SITUÁCIA JE VŠAK INÁ
Autor: Ján Beracka

Priemerné ceny nehnuteľností na bývanie
na Slovensku na konci minulého roka klesali.
Zlepšila sa aj dostupnosť bývania. Zároveň
platí, že napriek tomu, že sme s Českou
republikou mali kedysi spoločný realitný trh,
dnes sa situácia oboch krajín výrazne líši.

Pokles cien bývania
Ceny nehnuteľností na bývanie
na Slovensku klesajú. Vyplýva to
z údajov Národnej banky Slovenska
(NBS). „Agregovaná cena bývania
poklesla medzi štvrťrokmi o 1,3 %
a jej medziročný rast sa spomalil zo
6,4 % na 4,3 %. Rastúce príjmy domácností a zmiernenie rastu cien
bývania prispeli k zlepšeniu dostupnosti bývania. V nasledujúcom období možno očakávať mierny rast až
stagnáciu cien bývania,“ upozorňuje
NBS. Priemerná cena bývania sa vo
štvrtom štvrťroku 2017 v porovnaní
s predchádzajúcim štvrťrokom podľa
NBS znížila o 18 eur na m 2 na hodnotu 1 360 eur na m2, a to vplyvom
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poklesu priemernej ceny domov pri
miernom raste priemernej ceny bytov. Ceny domov podľa NBS klesli
o 2 %.
Vo štvrtom štvrťroku 2017 sa
zvýšila priemerná cena bytov na
1 639 eur na m 2, čo znamená rast
medzi štvrťrokmi o 2,1 % a na medziročnej báze o 6,6 %.
„Vývoj cien bývania by mal pokračovať v doterajších tendenciách,
pričom bude aj v ďalšom období
ovplyvňovaný relatívne dostatočnou
ponukou bytov z dokončovaných
projektov a tiež aj uplatňovaním nastavených štandardov na úvery na
bývanie a na spotrebiteľské úvery finančnými inštitúciami,“ hovorí NBS.

Kompozitný index na hodnotenie
vývoja ceny bývania ukazuje, že trh
je vo fáze vzostupu, bublina podľa
NBS aktuálne nehrozí. Naposledy
NBS bublinu na slovenskom trhu zaznamenala v roku 2008. Hoci sú ceny
v súčasnosti podobné ako v roku 2008,
situácia je iná. „Ustálené ceny ukončili
diskusie o realitnej bubline v nehnuteľnostiach. Hoci sú dnes porovnateľné s rokom 2008, ľudia zarábajú viac
a môžu si tak dovoliť splácať viac, ako
to bolo v roku 2008. Úverové splátky sú dokonca vďaka historicky najnižším úrokovým sadzbám hypoték
menšie ako vtedy,“ hovorí Realitná
únia Slovenskej republiky. „Práve vysoký dopyt po výhodných hypotékach
Marec/Apríl 2018
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bol motorom rastu cien nehnuteľností v posledných rokoch. Ide o spojené nádoby. Ceny bytov by nerástli
tak prudko, keby nemali ľudia ľahký
prístup k lacným peniazom,“ dopĺňa
Realitná únia.
Rok 2018 by podľa aktuálnych
prognóz nemal priniesť veľké otrasy
na realitnom trhu. „V roku 2018 nie
je v dohľade nič, čo by razantne pohlo cenami bytov. Ich zmena sa teda
bude pravdepodobne pohybovať znovu v jednociferných číslach. Nedá sa
vylúčiť ani to, že v určitých lokalitách
dôjde k celkovému poklesu,“ dopĺňa
Realitná únia s tým, že majitelia nehnuteľností v druhej polovici minulého roka pochopili, že ceny nebudú
rásť donekonečna. To prináša určité
zreálnenie očakávaní.
Bratislava sa cenovo
vyrovná Brnu
Zaujímavé v súčasnosti je porovnanie s Českou republikou, pretože
po rozdelení spoločného štátu sa
realitné trhy v oboch krajinách vyvíjali odlišne. To platí aj v súčasnosti. „Deväťdesiate roky znamenali
roztvorenie nožníc, keď sa Českej
republike darilo úspešnejšie lákať zahraničné investície, developerský trh

bol rozvinutejší, a to v oblasti logistiky,
kancelárií, ako aj rezidenčnej výstavby.
Historická centralizácia kapitálu znamenala lepšie štartovacie pozície aj pre
domáce podniky. Slovenský realitný
trh mal zase obdobia, keď ten český
rýchlejšie dobiehal,“ hodnotí situáciu Martin Lazík, analytik portálu
Nehnuteľnosti.sk.
Oba trhy, český aj slovenský, zažili boom v roku 2008 a výrazný rast
ich neminul ani v posledných rokoch.
Dynamika rastu cien v Česku je však
výrazne vyššia. „Podľa Eurostatu zaznamenal český rezidenčný trh medziročný nárast cien cez 12 % v treťom
štvrťroku 2017... V rovnakom období
to na našom trhu predstavovalo nárast cien ‚len‘ 7,3 %,“ upozorňujú analytici portálu Nehnuteľnosti.sk.
Po ro v n a te ľ n é n e h n u te ľ n o s ti sú teda v Česku drahšie ako na
S lovensku, minimálne v pr ípade hlavných miest oboch krajín.
„Súčasný stav cien pre porovnateľné
nehnuteľnosti a lokality vychádza
v hlavnom meste Českej republiky
o 20 až 30 % drahšie v prípade bytov ako v Bratislave. Ceny starších
bytov sa v Bratislave pohybujú skôr
na úrovni druhého najväčšieho českého mesta – Brna. Ak zoberieme do

úvahy porovnateľné lokality v oboch
mestách a aj rozlohu, tak v Bratislave
kúpime starší dvojizbový byt za
115 000 eur, zatiaľ čo v Prahe musíme siahnuť do vrecka oveľa hlbšie.
Pražský starší dvojizbový byt si totiž
zadovážime až za 154 000 eur. Pre
porovnanie rovnaký byt v Brne stojí 116 000 eur. Na oboch realitných
trhoch vidieť markantné rozdiely
medzi mestami a vidiekom, kde je vysoká nezamestnanosť a nižšie platy,“
hovorí Lazík.
Veľký rozdiel medzi oboma krajinami je aj v tom, že v Česku môže
Česká národní banka (ČNB) určovať
úrokové sadzby samostatne, keďže
Česká republika nie je členom eurozóny. V Česku sú v súčasnosti sadzby
vyššie ako na Slovensku, ČNB ich počas roku 2017 dvakrát dvíhala.
„Úrokové sadzby na hypotéky sa
v českých bankách pohybujú o viac
ako pol percentuálneho bodu vyššie
ako u nás. Podmienky na hypotekárnom trhu sú teda mierne lepšie na
Slovensku vďaka o niečo nižším úrokovým sadzbám pri trojročnej a päťročnej viazanosti. Celkovo podmienky na hypotekárnom trhu patria na
Slovensku po dlhom čase k jedným
z najlepších v Európe. Podmienky
pre získanie samotnej hypotéky sú
veľmi podobné. Česká národná banka
v apríli 2017 len odporučila poskytovateľom hypoték, aby poskytovali
iba 90 % z hodnoty nehnuteľnosti,
keďže jej zákonné postavenie nie je
také, aby odporúčanie bolo záväzné,“ uvádza portál Nehnuteľnosti.sk.
Realitný trh môže ČNB regulovať aj
pomocou úkonov, ktoré majú vplyv
na silu českej koruny. NBS tieto nástroje používať nemôže, keďže túto
právomoc má Európska centrálna
banka.
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SLOVÁCI SÚ
KONZERVATÍVNI,

TÝKA SA TO AJ II. PILIERA
Autor: Ivana Michalová

Klient si na svoj dôchodok prispieva aj
prostredníctvom fondov, ktoré sa nachádzajú
v druhom pilieri. Mnoho Slovákov však
zostáva práve v tom fonde, ktorý je najmenej
výnosný, a do ktorého ich nasmerovalo
rozhodnutie vlády z roku 2013.

Prednosť majú dlhopisy
V rámci fondov druhého piliera sú na
Slovensku vytvorené štyri druhy fondov, do ktorých môžu klienti investovať svoje finančné prostriedky. Sú
to fondy dlhopisové, akciové, indexové a zmiešané. Celkovo ponúka šesť
správcovských spoločností možnosť
investovať do devätnástich fondov.
Majetok, ktorý je viazaný v rámci týchto fondov, tvorí k 1. februáru sumu
7,66 miliardy eur, pričom zhodnotenie
bolo len 2,1 percenta, čo predstavuje
veľmi zanedbateľnú sumu.
Slováci aj v predchádzajúcom
roku 2017 zostali konzervatívni
a najviac klientov tak zostáva v dlhopisovom garantovanom fonde, v ktorom sa nachádza aktuálne 79 percent
majetku sporiteľov.
„A ko v yplý va zo samotného
pomeru sporiteľov v jednotlivých
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fondoch, väčšina klientov zhodnocuje svoje dôchodkové úspory v dlhopisovom garantovanom fonde.
Tento pomer indikuje, že Slováci sú
v oblasti finančného investovania
i naďalej veľmi konzervatívni, respektíve, že sa o vlastné dôchodkové
sporenie aktívne zväčša nezaujímajú
a zostávajú vo fondoch, kam ich nasmerovalo rozhodnutie vlády z roku
2013,“ hovorí Mário Adámek, člen
predstavenstva Aegon, d. s. s.
Vláda vtedy rozhodla, že ak klient
nepožiada o presun úspor do iného
dôchodkového fondu, jeho úspory sa
automaticky presunú do garantovaného dôchodkového fondu.
„Ta k ý m to s p ô s o b o m s i n a o zaj Slováci na zaujímavý dôchodok nenasporia. Tá príčina je jasná, nastavenie druhého piliera je
zlé. Až 80 % Slovákov má peniaze

v garantovaných fondoch, ktoré
v minulom roku zarobili ešte menej.
V druhom pilieri Slováci v podstate
reálne znehodnocujú svoje peniaze,
teda väčšina Slovákov znehodnocuje
svoje peniaze,“ hovorí Maroš Ďurik,
generálny riaditeľ Across Private
Investments. „Garantované fondy
sú jednou z najväčších investičných
chýb, ktorá sa deje v druhom pilieri... Pre ilustráciu, ak sa pozrieme na
to, ako zhodnotili (občania) peniaze
v prvom pilieri, priebežnom, tak vidíme, že dôchodková hodnota vzrástla
o 5,2 %. Prvý pilier mal, dá sa povedať, lepšie zhodnotenie ako druhý, čo
je paradox a určite to nie je správne,“
dopĺňa s tým, že v roku 2017 malo
význam sporiť v indexových fondoch, ktoré atakovali deväťpercentné
zhodnotenie.
S výnosmi do rizika
Z celkového výnosu fondov teda vyplýva, že dlhopisové garantované
fondy sú skôr určené pre sporiteľov,
ktorým do dôchodku zostáva relatívne menej času. Spomedzi všetkých
fondov sú, pochopiteľne, práve garantované fondy najmenej výnosné.
Omnoho rizikovejšie, ale aj výnosnejšie, sú akciové fondy, v ktorých je naviazaných 11,8 percenta

Väčšina Slovákov svoje
úspory znehodnocuje,
až 80 % Slovákov
má peniaze
v garantovaných
fondoch.
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majetku sporiteľov. S výnosnosťou
sú na tom podobne aj indexové fondy, v ktorých je 8,1 percenta majetku
sporiteľov. „Klienti, ktorí vstupujú
do druhého piliera a ich investičné
horizonty presahujú 10 až 15 rokov,
by si mali vyberať medzi rizikovejšími stratégiami, či už akciový, alebo
indexový fond v záujme čo najvyššieho nárastu hodnoty úspor,“ dopĺňa
Matej Varga, vedúci úseku riadenia
investícií v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.
Prognózy na rok 2018
Rok 2018 so sebou prináša aj zmeny
v odvodoch do druhého piliera, ktorý
narastie. „Výška odvodu do druhého piliera sa v tomto roku navyšuje
zo 4,25 % na 4,5 %,“ hovorí Marián
Kopecký, predseda predstavenstva
Allianz SDSS. Zmeny nastávajú aj vo
zvýšení veku odchodu do starobného
dôchodku, a to na 62 rokov a 76 dní,
predtým to bolo 62 rokov.
Úrokové sadzby ostávajú nízke
a väčšina odborníkov nepredpokladá ich rast. To isté sa týka aj inflácie.
„Z pohľadu zhodnotenia si myslíme,
že rok 2018 nebude taký úspešný
ako predchádzajúce roky. Úrokové
sadzby sú stále nízke a očakáva sa
ich postupný rast. To bude negatívne

vplývať na zhodnotenie dlhopisového fondu. Akciové trhy majú za sebou niekoľko úspešných rokov a sú
na historických maximách, priestor
pre ich ďalší výrazný rast preto vidíme ako obmedzený,“ hovorí Kopecký.
Zvyšuje sa tiež záujem mladých
ľudí o sporenie na svoj dôchodok.
„Registrujeme nárast počtu klientov
v II. pilieri, čo potvrdzuje rastúci záujem o budúci dôchodok zo strany
mladých ľudí vstupujúcich na trh
práce s ohľadom na negatívne prognózy týkajúce sa dôchodkov vyplácaných len zo sociálnej poisťovne
a demografický vývoj v spoločnosti,“
hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS.
Príspevkový II. pilier
Starobné dôchodkové sporenie predstavuje II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný,
čo znamená, že výška dôchodkovej
dávky bude závisieť od zaplatených
príspevkov do II. piliera a ich samotného zhodnotenia. Tieto finančné
prostriedky spravujú dôchodkové
správcovské spoločnosti (DSS), ktorých je na Slovensku šesť.
Osoby mladšie ako 35 rokov
môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne. Po vstupe do tohto piliera sa

Investovanie do
garantovaných fondov
patrí k najväčším
investičným chybám.

starobné dôchodkové sporenie stáva
povinné a spolu s prvým pilierom
tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia.
Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje
o 0,25 %, čiže v roku 2017 z pôvodných 4 % na 4,25 % z vymeriavacieho základu. Pre rok 2018 je to 4,50 %
a tento podiel sa bude zvyšovať až
do roku 2024, keď dosiahne úroveň
6 % z vymeriavacieho základu. Táto
výška sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Odvody
do I. piliera sa budú v jednotlivých
rokoch adekvátne znižovať tak, aby
súčet prostriedkov v prvom a druhom pilieri predstavoval 18 % vymeriavacieho základu.

Zhrnutie II. piliera v roku 2017
Celkový majetok v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) k 31. 12. 2017

7 598 813 220, 94 eura

Úspory v garantovaných dôchodkových fondoch

6 039 987 592,80 eura

Priemerné ročné zhodnotenie garantovaných dôchodkových fondov
Úspory v negarantovaných dôchodkových fondoch
Priemerné ročné zhodnotenie negarantovaných dôchodkových fondov
Celkový počet sporiteľov
Počet sporiteľov, ktorí vstúpili do II. piliera v roku 2017
Medziročný nárast počtu sporiteľov (v porovnaní s rokom 2016)

1,348 % p. a.
1 558 825 628,12 eura
6,474 % p. a.
1 435 262
viac ako 52 tis.
56 %
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ĽUDÍ OHROZUJÚ
ÚRAZY AJ INVALIDITA,
POISTENIE MÔŽE ZMIERNIŤ
ŤAŽKOSTI
Autor: Marek Mittaš

Popri vážnych ochoreniach ohrozujú ľudí
aj úrazy, ktoré môžu zásadným spôsobom
zasiahnuť do ich života. Rovnako ako choroby, aj
úrazy môžu spôsobiť zásadný výpadok príjmu.
Ochorenie je otázka peňazí
Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že ochorenie nepredstavuje len zdravotný, ale aj finančný problém. Podľa medzinárodného prieskumu z Oxfordu
z roku 2016 však bežní ľudia podceňujú osobné
riziko a nadhodnocujú náklady spojené s pokrytím
príjmu. Iba štvrtina ľudí je ochotných investovať
10 % z platu na ochranu 80 % svojho príjmu pre
prípad vážnej choroby. Včasné zabezpečenie poistnej ochrany však môže významne uľahčiť ťažkú
životnú situáciu jednotlivca i jeho blízkych.
Poistenie dokáže nahradiť aj príjem
S nárastom výskytu jednotlivých diagnóz stúpa
aj význam poistenia straty príjmu pre prípad vážnej choroby, dlhodobej pracovnej neschopnosti,
hospitalizácie či predčasnej smrti. „Preto je vhodné voliť také poistenie, ktoré pokryje rozdiel medzi pracovným príjmom a príjmom počas takejto
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nepredvídateľnej skutočnosti,“ hovorí Daniela
Vlčková z Wüstenrot poisťovne, hoci dodáva, že
práve ochrana príjmu je oblasť, ktorej verejnosť pre
nedostatok znalostí či informácií zatiaľ nevenuje
adekvátnu pozornosť. Podstatou poistenia by mal
byť vždy v prvom rade cieľ zabezpečenia finančnej
istoty pri prípadnej dlhodobej strate príjmu v dôsledku závažných zdravotných problémov.
Úrazov je mnoho, zvlášť cez zimu
Popri chorobách výrazne ohrozujú príjem aj úrazy.
A práve zimné obdobie môžeme s trochou vtipu
označiť za ich zlatý vek. Podľa štatistík Uniqa poisťovne nahlasujú klienti v zime najmä zlomeniny rúk
a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či poranenia
kĺbov. To sú najčastejšie prípady, ktoré sa odohrajú
po pádoch na zľadovatených chodníkoch. V prípade,
že ste sa takto pošmykli a vznikla vám škoda, plnenie si môžete nárokovať z vlastnej úrazovej alebo
Marec/Apríl 2018
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životnej poistky. Plnenie môžete dostať za trvalé
následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok,
zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť.
Nárokovať si môžete bolestné, stratu zárobku či
sťaženie spoločenského uplatnenia. „Zranený má
okrem toho nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie.
V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia
zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka,“ pripomína Pavol Pastír z poisťovne
Uniqa. Úrazová zložka je preto veľmi dôležitým prvkom životného poistenia. Preto sa nič nestane rýchlejšie ako úraz. „Do budúcnosti očakávame trend,
že sa klienti budú čoraz viac zameriavať najmä na
krytie rizika, trendom teda budú rôzne druhy rizikového a úrazového poistenia,“ upozorňuje Helena
Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.
Poistenie invalidity je stále dôležitejšie
Aj ochorenie aj úraz majú niečo spoločné. Okrem
zdravotného problému je to aj možné riziko invalidity. Z roka na rok pribúda aj Slovákov poberajúcich
invalidný dôchodok. Za posledných sedem rokov
išlo o nárast o 17 %. Z údajov sociálnej poisťovne
vyplýva, že k 30. novembru 2017 vyplatila celkovo 236 056 invalidných dôchodkov. Až štvrtinu

prípadov invalidity vlani predstavovali choroby
pohybovej sústavy (26 %). Nasledovali nádorové
ochorenia (16 %) a treťou najčastejšou príčinou
boli duševné choroby a poruchy správania (15 %).
Invalidita je opäť spojená nielen často s nutnosťou
opustiť zamestnanie, ale opäť aj výrazným poklesom príjmu. Najmä keď bol priemerný invalidný
dôchodok v minulom roku 200 eur v prípade invalidity do 70 % a nad 70 % bola priemerná výška
dôchodku 360 eur. To zďaleka nie je dostatočný
príjem. Preto do hry opäť vstupuje poistenie invalidity. Poistenie rizika vzniku invalidity na Slovensku
viacero poisťovní, zvyčajne formou pripoistenia.
K 30. novembru 2017 sociálna poisťovňa evidovala
celkovo 236 188 poberateľov invalidného dôchodku.
Pozor na čakaciu lehotu
Poisťovne majú zvyčajne vo svojich podmienkach
pri poistení invalidného dôchodku čakaciu lehotu.
Tá sa pohybuje od 18 do 24 mesiacov. To znamená, že pokiaľ sa poistenému vyskytne invalidita
v priebehu dvoch rokov od uzatvorenia poistenia,
nemá nárok na plnenie. Preto je často veľmi dôležité takéto poistenie uzatvoriť v mladom veku, keď
je riziko invalidity najmenšie. Táto čakacia lehota
totiž platí v prípade invalidít získaných z ochorenia.
Výnimkou je, samozrejme, úrazová invalidita.
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VEĽKÍ FINANČNÍ
PODVODNÍCI

SPÔSOBILI
MILIARDOVÉ ŠKODY
Autor: Marek Mittaš

Zarobiť sa dá len tam, kde sú peniaze. Ich
„vôňa“ láka aj ľudí, ktorí sa k nim nesnažia
dostať len čestným spôsobom, ale za každú
cenu. Prinášame príbehy piatich ľudí, ktorí
stoja za veľkými finančnými podvodmi.
Charles Ponzi
Na jeho slávnej schéme stavajú svoje „podnikanie“
aj dnešní chytráci a prináša rýchly a ľahký zisk. Jej
použitie je zakázané, ale pre svet podvodnej ekonomiky bol jeho nápad rovnako prevratný ako pre
fyziku Einsteinova teória relativity. Charles Ponzi
pochádzal z Talianska, narodil sa v roku 1882, no
ešte v mladosti emigroval do USA s pár dolármi
vo vrecku a túžbou stať sa skutočným milionárom.
Začínal ako robotník, ale zamestnanie často stratil,
keď sa odhalili jeho drobné krádeže. Už to napovedalo, že ambiciózny Carlo, ako ho volali blízki,
nemá nejaké extra vysoké morálne hodnoty.
Keď v roku 1907 dostal miesto v Zarossiho
banke v Kanade, svoj potenciál rozvinul naplno.
Samotná banka však najväčšieho finančného podvodníka inšpirovala tým, že klientom ponúkala
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úrok z nových vkladov. To viedlo ku krachu banky, v ktorom Ponzi nemal prsty, ale pravdou je, že
z banky neodchádzal chudobný, privlastnil si celkom
slušnú kôpku peňazí. Tá mu nestačila, a tak sa ocitol
vo väzení pre krádeže. A práve tu zosnoval najväčší podvod v histórii. Po opustení cely založil firmu
na obchod s poštovými kupónmi, čo však bola len
zásterka. Svoj biznis plán predstavil ako príležitosť
storočia a ponúkol investorom investovať do projektu. Do troch mesiacov sľúbil strojnásobenie kapitálu
a v roku 1919 založil Securities Exchange Company.
Keďže prvých investorov vyplatil, ľudia začali šalieť. Brali si úvery, hypotéky, investovali celoživotné
úspory a verili, že firma zarába. Jediným problémom bolo, že nezarábala. Prezieravejší investori si
peniaze vybrali a na mnohých už neostalo, keďže sa
zastavil prísun nových investorov a audítori zistili,
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že firma nežije z výnosov, iba z vkladov dôverčivých
ľudí. Za podvod sa ocitol v base a nakoniec umrel
v roku 1949 sám a chudobný v Riu de Janeiro.
Bernard Madoff
Je to až neuveriteľné, akú slabú majú ľudia pamäť.
To, že Ponzi bol prvý veľký hráč vo svete pyramídových hier, ktorý nakoniec prehral, neodradilo ďalšieho zlodeja v bielom golieri od jej použitia. Nebol
ani príliš originálny a jednoducho neokradol len ľudí,
ale ukradol aj Ponziho schému. Dnes má 79 rokov,
nosí väzenské šaty, ale svojho času bol na čele burzy NASDAQ a iniciátorom najväčšej sprenevery peňazí v USA. V roku 1960 založil spoločnosť Bernard
L. Madoff Investment Securities, ktorej predsedal do
roku 2008. Teda do konca svojej slávnej kariéry.
Bol kráľom hedžových fondov a chválil sa absolútnym čuchom na dobré investície. Je pravdou, že na
burze sa dá zbohatnúť veľmi rýchlo, no problém bol,
že Madoffove fondy v skutočnosti zarábali asi toľko
ako Ponziho poštové známky. A zisky sa objavovali
len s novými investormi, pokiaľ tí starí nevyberali
vklady. No a, prirodzene, mnoho peňazí pretieklo aj
na jeho luxusný život. Za spreneveru 65 miliárd dolárov dostal 150 rokov väzenia a pokutu 170 miliárd
dolárov. Netreba mu však uprieť, že mnoho miliónov
ako filantrop aj rozdal na charitu a dobročinnosť a po
vynesení rozsudku sa ospravedlnil.
Jérôme Kerviel
Narodil sa v roku 1977 a stal sa jedným z významných obchodníkov banky Société Générale, do
ktorej nastúpil v roku 2000 a postupoval rýchlo
smerom nahor. Bol to zručný obchodník, často
označovaný za počítačového génia. Obchodoval
s derivátmi a akciami, no začiatkom roka 2006
začal realizovať fiktívne obchody, ktoré však neboli veľké, no vykonával ich dosť často na to, aby
to začalo byť podozrivé, a nezdráhal sa ani falšovať údaje, robiť počítačové podvody a dokonca bol
odsúdený aj za to, že vedel, že svoje právomoci
prekračuje a snažil sa ich zakryť. Aby svoje vysoké
zisky zakryl, robil stratové obchody. Jeho nekalé
obchodovanie pripravilo banku o päť miliárd dolárov, ktorú musel Jérôme uhradiť, a v roku 2012
mu súd potvrdil rozsudok tri roky a na ďalšie dva

zákaz činnosti. Na druhej strane treba priznať, že
Jérôme bol predsa len úradník a jednoducho nie je
možné, aby zaplatil 4,9 miliardy dolárov. Súd mu
v roku 2014 túto pokutu odpustil a vyjadril sa, že
by mal zaplatiť aspoň milión eur. Či sa tak stane, je
vo hviezdach.
Chen Jiulin
Bol to človek s pozitívnym vzťahom k riziku. Nie je
to žiadny biely kôň ani emigrant do veľkého sveta.
Je však svetlým príkladom toho, že aj v krajine, kde
sa vyrábajú plasty pre polovicu sveta, sa dá spraviť
poriadna finančná diera do ekonomiky. Tento pán
v roku 2004 pripravil spoločnosť China Aviation
Oil v Singapure o 550 miliónov dolárov. Ako?
Nevyšiel mu obchod. Bol vtedy generálnym riaditeľom spoločnosti a stavil na rast pohonných hmôt.
Nevyšlo to, a tak sa všemožne snažil zamaskovať
straty, ktoré spoločnosti spôsobil. Nepodarilo sa
a za svojvoľnú manipuláciu s kapitálom dostal pokutu len niečo cez 200-tisíc dolárov a väzenie na
51 mesiacov.
Toshihide Iguchi
Sprenevera peňazí je pomerne častým javom, ale
málokomu sa podarí taký kapitálny kúsok ako
Japoncovi Toshihide Iguchimu, vďaka ktorého
konaniu bola z pôdy USA v roku 1995 vyhostená
japonská Daiwa Bank. Jeho príbeh sa začal písať
v roku 1951 v Japonsku, no keď mal 19, odišiel
so svojím otcom na pár mesiacov do New Yorku
a už ho nikdy nechcel opustiť. Zapísal sa na americkú vysokú školu a s pracovitosťou vrodenou
Japoncom sa čoskoro stal portfólio manažérom
banky a postupoval vysoko. Zlákalo ho neoprávnené obchodovanie s dlhopismi s cieľom dosahovať
nadmerné zisky, no Toshihide v tom nebol tak celkom sám. Banke vytvoril stratu 1,1 miliardy dolárov počas jedenástich rokov. A keď si v roku 1996
vypočul trest na štyri roky väzenia za podvody
s cennými papiermi, tak pokutu dostala aj samotná
banka. Tá sa totiž snažila praktiky svojho manažéra najprv zamiesť pod koberec, no strata bola príliš
veľká, aby ju úrady prehliadli. Po opustení cely sa
Toshihide vrátil domov a založil si v Kobe jazykovú
školu.
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5+1 FILMOV,
V KTORÝCH
DOMINUJÚ SILNÉ
PODNIKATEĽSKÉ
POSTAVY
Autor: Ivana Michalová

Ekonomika hýbe svetom. Filmy o podnikateľoch
a finančníkoch preto odjakživa lákali producentov.
Magazín FinReport ponúka výber z najzaujímavejších
filmov, ktorých príbeh sa týka práve ľudí,
ktorí chcú v živote niečo veľké dokázať.
Sociálna sieť
Tento film je príbeh Marka Zuckerberga, zakladateľa sociálnej siete Facebook. Odohráva sa na
Harvarde, kde spolu so svojimi spolužiakmi založil
Zuckerberg internú sieť. Tá sa však rozrastie až za
brány školy a začína sa dostávať do sveta. Príbeh
založený na skutočnej udalosti zobrazuje pohľad
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na stále sa meniace sociálne vzťahy, ktoré sú aj pre
našu súčasnosť veľmi charakteristické.
Rok vydania: 2010
V hlavnej úlohe: Jesse Eisenberg
Réžia: David Fincher
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Vlk z Wall Street
Film bol nakrútený podľa skutočnej udalosti.
Jordan Belford je známy americký rečník a bol aj
významným burzovým maklérom. Všetko sa to
začalo v obyčajnej garáži, kde si Jordan so svojím
kamarátom Strattom Oakmontom založili vlastnú
firmu. Svojou šikovnosťou dokázali okradnúť nespočetné množstvo ľudí a zarobiť tak miliardu dolárov. Jordanov život bol plný prostitútok aj drog.
Jeho hýrivý život sa mu však jedného dňa vypomstí, na Jordana si brúsi zuby FBI a veľa ľudí sa mu
chce za jeho podvody pomstiť.
Rok vydania: 2013
V hlavnej úlohe: Leonardo DiCaprio
Réžia: Martin Scorsese
Vykúpenie z väznice Shawshank
Andy je mladý bankár, ktorý je odsúdený za vraždu svojej manželky a jej milenca na dva doživotné
tresty, ktoré si má odpykať vo väznici Shawshank.
Spoločnosť mu robí predovšetkým Ellis „Red“
Reding, ktorý je taktiež odsúdený na doživotie.
Andyho znalosti v oblasti bankovníctva a účtovníctva mu čoskoro pomôžu dostať sa bližšie k dozorcom aj riaditeľovi väznice. Finančné vzdelanie mu
za múrmi väznice zabezpečí mimoriadnu pozíciu,
s ktorou sa bude dať ďalej pracovať.
Rok vydania: 1994
V hlavnej úlohe: Tim Robbins, Morgan Freeman
Réžia: Frank Darabont

Zakladateľ
Muž menom Rey Kroc dostal v roku 1954 objednávku šiestich mixérov pre bratov Mc’Donaldových,
ktorí vlastnia fastfood na výrobu burgerov. Rey sa
rozhodne mixéry doručiť sám a po tom, ako uvidel ich výrobu, sa rozhodol, že do ich biznisu chce
vstúpiť. To mu však bratia Mc’Donaldoví nedovolia a firmu si chcú vlastnou kožou chrániť. Rey
je však odhodlaný zmocniť sa ich vízie a otvoriť
tak najväčšiu sieť fastfoodov na výrobu burgerov.
Zaujímavosťou príbehu je, že sa odohráva podľa
skutočných udalostí.
Rok vydania: 2016
V hlavnej úlohe: Michael Keaton
Réžia: John Lee Hancock
Jobs + Steve Jobs
Životopisná snímka Jobs je príbehom vzostupov
a pádov v živote Stevea Jobsa, jedného z najkreatívnejších podnikateľov modernej éry. Film z roku
2013 zobrazuje históriu spoločnosti Apple od
skromných začiatkov až po globálny úspech, ktorý
vyniesol značku Apple medzi najhodnotnejšie na
svete. Tvorcovia vo viacerých obrazoch odhaľujú
Jobsovo podnikateľské myslenie a aj jeho komplikovanú osobnosť.
Rok vydania: 2013
V hlavnej úlohe: Ashton Kutcher
Réžia: Joshua Michael Stern
Rovnakého hlavného hrdinu má aj film z roku
2015, ktorý vyšiel pod názvom Steve Jobs. Z pohľadu filmových kritikov rozhodne platí, že keď
dvaja ľudia robia to isté, nie je to to isté. Ashton
Kutcher si za stvárnenie Stevea Jobsa vo filme Jobs
vyslúžil nomináciu na Zlatú malinu. Za rovnakú
úlohu vo filme Steve Jobs Michael Fassbender získal nomináciu na Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.
Rok vydania: 2015
V hlavnej úlohe: Michael Fassbender
Réžia: Danny Boyle

73

VOĽNÝ ČAS · Hypotéku na Slovensku banky poskytnú aj ľuďom zamestnaným v cudzine

BOJ PROTI
JARNEJ ÚNAVE

TREBA ZAČAŤ POHYBOM

Autor: Marek Mittaš

Namiesto jarného optimizmu a energie nás
čaká únava a letargia. Všetko navôkol ožíva,
ale telo akoby sa chcelo odobrať na zimný
spánok. Jarná únava je fenomén, ktorý sa týka
prakticky každého, a nie je to len výmysel.
Jasné znamenia jarnej únavy
Dlhšie dni, zmenené teploty a striedavé počasie.
Meteosenzitívnych ľudí chytá panika, ale jarná
únava sa dotýka aj tých, ktorých bežné zmeny klímy nijako nerozhádžu. Príznaky jarnej únavy sú
jasné ako facka. Ide o subjektívny pocit fyzickej
a psychickej vyčerpanosti, bolesť hlavy, závraty,
ospalosť, zlú náladu, podráždenosť. Pridáva sa aj to
dobre známe šteklenie v hrdle a v nose, a zrazu sa
cítite, akoby vás permanentne obchádzala nejaká
viróza. Čo stojí za problémami, ktoré nie sú výhovorkou? Podľa Alžbety Béderovej z Poradne zdravia,
Regionálneho úradu verejného zdravia Bratislava
(RÚVZ), je hlavnou príčinou nedostatok telesného
pohybu počas zimných mesiacov. Naše telo jednoducho zlenivelo. K tomu sa navyše nezriedka pridá
aj nárast telesnej hmotnosti.
Navyše strava, ktorú sme počas zimy konzumovali, býva zvyčajne energeticky bohatšia a mastnejšia. Spotreba zeleniny a ovocia navyše počas zimy
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klesá, a tak môže byť príjem živín, vitamínov aj
ochranných prvkov nedostatočný. Telo, ktoré sa
musí vyrovnať so zmenou, dlhším dňom a vyššou
aktivitou, tak prirodzene nestíha.
Jar rozhádže hormóny
Je všeobecne známe, že počas zimných mesiacov sa
v tele zvyšuje tvorba spánkového hormónu melatonínu. Ten sa tvorí v tele po zotmení a pripravuje
nás na spánok. Ako pribúda slnečného svetla, tak sa
mení aj výskyt melatonínu v tele, jeho tvorba klesá,
no telo je naň navyknuté. Ide v podstate istým spôsobom o prírodnú drogu, na ktorú sme si počas zimy
zvykli. Práve preto môže organizmus reagovať únavou. Jedinou možnosťou, ako vyladiť hormonálne
hladiny, je dostatok melatonínu doplniť napríklad
endorfínmi tvorenými pri športe. Preto sa paradoxne pri jarnej únave odporúča viac sa hýbať. Možno
to bude chcieť dva-tri dni sebazaprenia, ale následne
únava úspešne ustúpi do úzadia.
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Migrény aj zimomravosť
Problémom jari je aj náhle oteplenie, ktoré samo
osebe vyvoláva spomalenie organizmu. No na
druhej strane je striedané ešte stále chladnými závanmi. To telo stresuje. Vďaka tomu sa prehlbujú
srdcovo-cievne problémy aj psychické ťažkosti.
Chlad môže spôsobiť ľuďom viaceré problémy, napríklad vysoký tlak či angíny. Prítomné sú časté
migrény, zimomravosť, spomalené reakcie až stav
malátnosti, mnohí ľudia sa prepracujú až k pocitom depresie.
Otužovanie
Silným tromfom v boji proti jarnej únave je postupné otužovanie. Začínať môžete klasicky studenou rannou sprchou sprevádzanou plynulým
dýchaním. Toto je aj veľmi dobrý pomocník v boji
proti depresívnym ťažkostiam, pretože studená
voda na pokožke okamžite aktivuje tvorbu noradrenalínu a endorfínov. To je kľúčom k tomu, že
doslova zmyjete pesimizmus, ale na druhej strane
sa stanete aj omnoho odolnejšími voči výkyvom
počasia. Nebude sa vás tak dotýkať jarná premenlivosť, a tým sa stanete odolnejšími ako voči nachladnutiam, tak aj voči únave. Bonusom je fakt, že
po dvoch minútkach studenej sprchy jednoducho
nebudete unavení a malátni ani keby ste chceli.

Neponocujte a odľahčite
Alžbeta Béderová v rámci prevencie radí zvýšiť
intenzitu pobytu na čerstvom vzduchu, dodržiavať zásady správnej, pestrej, ale striedmej výživy
s dostatočným príjmom živej stravy a živín. Okrem
športu je však nutné dodržiavať pravidelný spánkový rytmus a dopriať si minimálne osem hodín
odpočinku. Dôvodom je, že naše stresované telo
potrebuje dobíjať baterky.
Je to len únava?
Jarná únava môže byť aj krycím manévrom neodhalených ochorení. Na jar sa častejšie hlásia alergie.
Je pre ne charakteristické, že podráždenie očí, únava, malátnosť alebo aj zvýšená teplota sa pravidelne
z roka na rok opakujú. A jar je spojená práve s prudkým nárastom výskytu prachových aj peľových
častíc. Všetko v okolí kvitne, čo môže spôsobovať
práve takéto ťažkosti. Preto ak sa pridružuje k únave aj pálenie očí, nádcha alebo problémy s dýchaním,
nebojujete proti jarnej únave, ale zápasíte pravdepodobne s alergickou reakciou. Tá sa v začiatočných
fázach podobá práve na jarnú únavu, no môže mať
nebezpečné následky od zápalov po anafylaktický
šok. Ak si teda všímate, že pobyt na čerstvom vzduchu vám stav skôr zhoršuje ako vylepšuje, je lepšie
poradiť sa s obvodným lekárom a imunológom.
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MÓDNE BLOGERKY ODKAZUJÚ:

OFFICE OUTFIT NEMUSÍ BYŤ
NUDA!
Autor: Ivana Michalová

Nudnej rutiny formálneho obliekania do práce
sa dá zbaviť, keďže internet je nevyčerpateľným
zdrojom inšpirácie. Magazín Financial Report
oslovil módne blogerky, ktoré dámam poradia,
ako v kancelárii vystúpiť z tieňa sivého priemeru
a zároveň dodržať predpísaný dress code.

Office móda nemusí byť vôbec nudná. Kedysi
bolo zaužívané, že sa do kancelárie chodí len
v tmavom kostýme bez akýchkoľvek doplnkov. Dnes už je to omnoho voľnejšie a veselšie.
Elegantné nohavice dnes dostať v najrôznejších farbách a strihoch, rovnako saká, sukne či
šaty. Netreba sa báť ani doplnkov. Jemné prívesky, decentné náušnice, kvalitné hodinky či
nejaká nápaditá šatka – to všetko biznis znesie.
Samozrejme, netreba to preháňať. Veľké výrazné náušnice či desať náramkov na jednej ruke sú
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pasé, ale pokiaľ máte cit, dokážete aj v kancelárii
vykúzliť peknú kombináciu.

Foto: Ivana Petrušová

Ivana Petrušová – módny blog Sweet Lady
Lollipop
Ja som zvolila široké padavé nohavice v svetlej
modrej, ktoré som doplnila bielou blúzkou s perlovými gombíkmi na ramene. K tomu jemné perlové náušnice, biely opasok a jednoduché sivé
topánky na podpätku. Aby som jednotlivé kúsky
ozvláštnila, zvolila som extravagantnejšiu kabelku a farebný kabát. Veľký klobúk, samozrejme, do
kancelárie nepatrí, no na ceste do práce sa môže
hodiť.
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Ako obuv som zvolila červené lodičky na vysokom
opätku. Krásne tak vyznejú pančuchy s bodkovaným
vzorom. Práve pančuchy by podľa etikety odievania
v outfite do práce nemali chýbať. Či už ich nosíte k šatám a sukni, alebo k nohaviciam po členky. Ak sa však
chystáte na dôležité pracovné stretnutie s vedením,
určite by som siahla po čiernych lodičkách na nižšom
opätku, aby topánky zbytočne nepútali pozornosť.
Stálicou v mojom pracovnom šatníku je určite nohavicový kostým s kockovaným vzorom, ktorý pristane
snáď každej žene. Tento vzor sa výborne kombinuje
a kostým sa dá výborne nosiť i separé vo voľnom čase.
Na pracovné stretnutie či počas bežného dňa v kancelárii preferujem kombináciu kostýmu s jednoduchým čiernym topom alebo bielou košeľou. Nohavice
majú rovný strih, a preto výborne vyzerajú aj spolu
s mokasínami. Ja som zvolila moderné lakované, ktoré mám v šatníku už niekoľko rokov a sú stále módne.
Veľmi rada nosím kabelky v tvare aktovky, tentoraz
som siahla po jej zmenšenine. Outfit som doplnila
jemnými perlovými náušnicami a hodinkami, bez
ktorých do práce nejdem ani na krok.

Veronika Svobodová – módny blog Special
Edition Life
V kancelárii je síce potrebné dbať na určitý dress code,
no pri správne zvolených farbách či doplnkoch vie byť
i jednoduchý outfit štýlovým a ženským. Osobne obľubujem nohavice, cítim sa v nich istejšie a komfortnejšie. Vyberám si však také, ktoré naozaj dobre sedia,
sú z príjemného materiálu a nájdete na nich nejaký
menší detail, ktorý tento kúsok ozvláštni. V tomto
prípade ide o perličky našité na bokoch nohavíc. Rada
k nim nosím voľnú blúzu v ženskej červenej s mašľou pri krku, ktorá má miesto v mojom šatníku stále.

Foto: Veronika Svobodová

Foto: Ivana Stanclová

Ivana Stanclová – módny blog Moja skriňa
Ak by som sa mala obliecť v biznis štýle, určite by
som vniesla do tmavých strohých kostýmov viac
farieb. Všetky tmavé, sivé a čierne farby by som
vymenila za pestrosť, ktorá by určite v biznis sfére
zaujala, rozžiarila a vzbudila optimizmus. Ak si
netrúfate na celofarebný outfit tak, ako som ho vyskladala ja, stačí, ak osviežite svoj biznis štýl detailmi v žiarivých farbách. Výrazná kabelka, šatka, šál,
pančušky alebo lodičky spravia váš obyčajný office
outfit neobyčajným. Nebojme sa teda farieb a rozžiarme si šatník, milé dámy.
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AUTOMOBILOVÁ JAR
2018 PRINÁŠA NOVÝ

MAYBACH
Zdroj: TS Daimler
Foto: Daimler

Pre marcový autosalón
v Ženeve pripravila spoločnosť
Dailmer nový MercedesMaybach S-Class. Automobilka
sľubuje, že toto vozidlo
bude ešte exkluzívnejšie
ako jeho predchodca.
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ový Mercedes-Maybach S-Class má vynovenú
prednú masku, pre ktorú sú charakteristické
zvislé lamely. Veľmi výraznou zmenou je dvojfarebná karoséria. V budúcnosti bude k dispozícii
deväť farebných kombinácií. Zároveň interiér bude
k dispozícii v dvoch farbách. Výraznou črtou exteriéru sú dvadsaťpalcové disky.
Automobil bude ponúkať dva pohonné agregáty. Prvým je štvorlitrový osemvalcový motor
s výkonom 345 kilowattov, teda 469 konských síl.
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S týmto motorom pod kapotou zrýchli z nuly na
sto za 4,9 sekundy. S týmto motorom je ponúkaná aj verzia s náhonom všetkých štyroch kolies.
Spotreba vozidiel so zadným náhonom je 8,8 litra
na sto kilometrov. Vozidlo s náhonom všetkých kolies si vyžiada viac, kombinovaná spotreba je podľa
výrobcu 9,3 litra na sto kilometrov.
Druhý motor v ponuke je silnejší. Ide o dvanásťvalec s objemom šesť litrov. Výkon tejto pohonnej jednotky je 463 kilowattov, teda 630 koní. Kombinovaná
spotreba je 12,7 litra na sto kilometrov. Tento model
je živší, z pokoja na stovku zrýchli za 4,7 sekundy.
Z pohľadu emisií je najšetrnejší osemvalec so
zadným pohonom, kombinované emisie oxidu uhličitého sú vo výške 198 gramov na kilometer. Motor
s pohonom všetkých kolies vypúšťa do ovzdušia
209 gramov oxidu uhličitého na kilometer. Výrazne
horšie je na tom najsilnejší motor, pre ktorý výrobca
udáva hodnotu 289 gramov na kilometer.
Dĺžka nového modelu Mercedes-Maybach je
5 462 milimetrov a rázvor dosahuje 3 365 milimetrov. V porovnaní s modelom S-Class Saloon sú oba
tieto rozmery o 20 centimetrov väčšie. Z centimetrov navyše ťažia predovšetkým pasažieri na dvoch
zadných sedadlách.
Súčasťou Triedy S sa Maybach stal vo februári
2015. Od tohto momentu sa pod značkou Mercedes
-Maybach S‑Class predalo 25-tisíc vozidiel. V roku
2017 bolo desať percent predaných vozidiel v rámci
Triedy S práve Mercedes-Maybach. Hlavným trhom
v tomto prípade sú Čína, Rusko a USA.
Autosalón v Ženeve, na ktorý tento model mieri, sa koná v marci, no štart predaja automobilka
avizuje na apríl tohto roku.
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PROGRAM SNG NA MESIAC
APRÍL 2018
Zdroj a foto: SNG

Zdroj: Ladislav Bielik: August 1968. 1968. SNG, Bratislava

Osmičky
28. 2. – 31. 12. 2018
Átrium Esterházyho paláca, Bratislava
Autorky koncepcie: Katarína Bajcurová & Petra
Hanáková
Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra
Hanáková, Alexandra Kusá
Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav
k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu
1968 a októbru 1918.
Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou
umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá
aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom,
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typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy bude tri metre
vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na
ktorej sa v časovom slede výročí vystriedajú obrazové
koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom bude akýsi
draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý bude prehovárať
o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.
Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický
prevrat) zavesí Alexandra Kusá, v auguste k výročiu
1968 (vstup vojsk VZ) Petra Hanáková a v októbri
k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.
Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku SNG, ktorá využije druhú stranu panelu
a v átriu bude „zavesená“ od mája.

Marec/Apríl 2018

Program SNG na mesiac apríl 2018 · VOĽNÝ ČAS

Nedeľa 15. 4. | 15.00 – 19.30
Radosť byť seniorom
Popoludnie pre aktívnych seniorov, ktorí majú
chuť spoznávať stále niečo nové, pospomínať na
staré dobré časy a zároveň žiť spokojný, šťastný
a radostný život. Moderátorkou a ambasádorkou
popoludnia bude známa slovenská moderátorka
Iveta Malachovská, ktorá privíta zaujímavých hostí.
Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava
Vstupné: 5 €
Utorok 17. 4. | 18.00
Architúra: Weinwurm a nová architektúra v
Starom meste
Aprílová Architúra bude pokračovať v prezentácii
diela architekta Friedricha Weinwurma a predstaví
nám jeho reprezentatívnu architektúru v Starom
Meste. Prechádzku začneme pri málo známej a po
väčšinu roka ukrytej stavbe – ortodoxnej obradnej
sieni na židovskom cintoríne. Odtiaľ sa električkou
presunieme do mesta, bližšie k mestským palácom
spoločností Coburg, Phönix a Dunajská banka, ktoré v 30. rokoch 20. storočia priniesli novú architektúru modernizmu do štruktúry tradičného mesta. Architúrou bude sprevádzať architekt Martin
Zaiček.
Miesto stretnutia: Žižkova ulica č. 36 – pred židovským cintorínom
Vstupné: 4 € / 2 €
Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk
Streda 18. 4. | 18.00		
Workshop pre dospelých: Jazyk modernej architektúry / Architektúra moderného jazyka
Kompozičné, štylistické a „ozdobné“ prostriedky
architektúry Friedricha Weinwurma (1885 – 1942)
dodnes poskytujú jedinečný zážitok. No pri vystavovaní je jazyk architektúry zväčša oklieštený na
jej vizualitu. Na workshope sa preto pokúsime rozvinúť ho verbálne a vyskúšame, či sa architektove
postupy dajú využiť aj pri kreatívnom písaní.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstupné: 3 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 19. 4. | 11.00
Verejný odpočet SNG
Verejný odpočet Slovenskej národnej galérie za
rok 2017.
Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstup voľný
Sobota 21. 4. | 10.30 – 12.00 | Rodina
[fjúžn] festival: Dobrý deň, pán sused!
Aké vzťahy máme so svojimi susedmi? S niektorými
sa iba zdravíme, o niektorých nič nevieme, s inými
sme kamaráti. Ako sa býva, keď máme dobré susedské vzťahy a navzájom si dôverujeme? Príďte k nám
na návštevu a vyskúšame, ako sa dá dôvera budovať!
Program je určený pre rodiny s deťmi od 4 do 10
rokov.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstupné: 4 €
R: miroslava.misova@sng.sk
Nedeľa 22. 4. | 15.00
Siesta v galérii: Architekt Friedrich
Weinwurm: Nová cesta
Nedeľný výklad prevedie výstavou Friedricha
Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.
Priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra
4, Bratislava
Vstup voľný
Utorok 24. 4. | 17.00
Čaj o piatej v SNG / Literárny večer
Tajný denník Hendrika Groena – kniha holandského autora, veselá a smutná zároveň, bude ďalšou
témou pravidelného podujatia „Čaj o piatej v SNG“
pre aktívnych seniorov, ktoré organizuje STÁLE
DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG. Prekladateľ prof.
Adam Bžoch nám porozpráva o knihe a jej tajomnom autorovi.
Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstup voľný
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Streda 25. 4. | 16.00 – 17.30
Hľadanie strateného času: Piate cez deviate
Texty, nákresy, plány, ale i diela v galérii sa môžu
dopĺňať či rôzne vrstviť. No akým spôsobom? Bude
výsledok rovnaký, ak prekryjeme jedno cez druhé
alebo druhé cez prvé? Pozrieme sa, ako sa zmení
vizuálna stránka celku spájaním, prekrývaním
a dopĺňaním jeho častí.
Program je určený predovšetkým pre mladých ľudí
vo veku 13 – 17 rokov.
Esterházyho palác, átrium + 2. poschodie, Námestie Ľ.
Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 2 €
R: barbora.tribulova@sng.sk
Streda 25. 4. | 18.00
Koncert Hudba dneška v SNG 27 – RAW / VENI
30 (4)
Program: Anne La Berge
Účinkujú: Anne La Berge (NL/USA) & VENI ensemble (SK)
Koncert v umeleckej kooperácii holandsko-americkej skladateľky, improvizátorky a flautistky Anne
La Bergeovej s vybranými hráčmi VENI ensemble. Anne La Berge uvedie dva projekty: Utter pre
flautu, elektroniku a 6 iPadov a RAW pre flautu,
elektroniku a ľubovoľný počet hráčov. V oboch prípadoch ide takpovediac o „otvorené diela“ s predpripraveným elektronicky kódovaným materiálom,
ktorý sa v reálnom čase kreuje na základe interakcie živých hudobníkov a elektroniky do vždy trochu iného výsledného tvaru. Koncert bude zároveň
štvrtým podujatím v rámci projektu VENI 30, ktorým súbor oslavuje 30. výročie existencie na slovenskej a zahraničnej scéne.
Cyklus Hudba dneška v SNG v dramaturgii skladateľa Daniela Mateja sa uskutočňuje s podporou
Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov pre
spoluusporiadateľa projektu InMusic, o. z., a s podporou Hudobného fondu pre ISCM – Slovenskú
sekciu.
Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €
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Nedeľa 29. 4. | 15.00
Siesta v galérii: Nestex
Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví
nestálu expozíciu gotického a barokového umenia.
Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstup voľný
Nedeľa 29. 4. | 15.00– 17.00
Nedeľa vo výhľade: Budúcnosť mesta
V každom meste môžeme nájsť stavby, podľa ktorých vyrastú ďalšie a ďalšie – utvárajú tak jeho
obraz. Čím musia byť zaujímavé a iné? Odhalíme
dôležitosť úlohy architekta, ktorý nenavrhuje len
jednotlivé budovy, ale vo veľkej miere ovplyvní aj
to, ako bude mesto a možno aj celá spoločnosť vyzerať. Vytvorme budúcnosť nášho mesta ešte dnes!
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Vstupné: 4 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk
nestex | nestála expozícia SNG
Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a
baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad
na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia.
Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá
maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum.
Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia
a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii
(súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia,
výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci
vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj
profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania
a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa
väčšej miere problematika funkcie, umeleckého
zámeru a experimentu.
Esterházyho palác, 1. poschodie
Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová
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