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NAJPRV PÁR ZLÝCH, A POTOM  
AJ DOBRÉ SPRÁVY

EDITORIÁL

ekonomikách sa najviac bude dariť 
maklérom, ktorí sú plne digitali-
zovaní. Mladá generácia klientov, 
pretože o ňu sa rozpúta najväčší boj, 
si chce čo najviac služieb vyklikať 
sama. A tí bohatší zákazníci si zase 
radi sami riadia svoje investičné 
portfóliá, preto im to treba umožniť. 

Dôležité je tiež, aby všetky proce-
sy finančných agentov boli čo naj-
viac online, aby nemuseli používať 
papierové zmluvy, schvaľovanie 
a podpisovanie riešili na diaľku, 
mali okamžitý prístup do databáz 
a mohli konať tak rýchlo, ako len 
rýchlo dokážu premýšľať. 

Svetom financií hýbu tiež digitálne 
aktíva. Otázkou zostáva len, či sa 
skôr dokážu zo súčasnej depresie 
pozbierať neregulované kryptome-
ny, alebo sa podarí zavŕšiť viacroč-
nú prácu na vývine regulovaných 
digitálnych mien centrálnych bánk, 
ktoré by mali naštartovať novú éru 
v oblasti finančníctva. Nechajme sa 
prekvapiť. 

Robert Juriš
šéfredaktor magazínu Financial Report

odolnosť bánk, ktoré sa poučili  
z krízy spred 15 rokov, a napriek 
silným ekonomickým problémom 
zatiaľ odolávajú tlakom zvonka. 
Darí sa aj finančným sprostredko-
vateľom. Tých veľkých – samostat-
ných, z trhu odišlo len minimálne,  
a tých malých – podriadených, po-
čas roka pribudla viac ako tisícka. 

Ich tržby medziročne rastú a sľubná 
rastová trajektória by mala pokračo-
vať aj v nasledujúcom roku, a to bez 
ohľadu na intenzitu ekonomickej 
krízy, ktorá nás ešte čaká. 

Aj tu sa však črtajú posuny a zme-
ny. Podľa trendov v najvyspelejších 

Ďalší mimoriadne náročný rok 
sa chýli k svojmu koncu. Vlani 

o tomto čase sme premýšľali, aké 
problémy – ekonomické aj zdravot-
né, nám ešte koronavírus vyparatí. 
Nikto si netrúfal predpovedať prie-
beh nasledujúcich mesiacov. A už 
vôbec nikto ani netušil, že to môže 
byť ešte horšie, ako sme si vtedy 
predstavovali. Že stojíme na prahu 
odpornej, hnusnej, sebeckej a úpl-
ne nezmyselnej vojny, ktorá sa už 
viac ako trištvrte roka odohráva na 
prahu našich domovov. 

Aj teraz sa analytici predbiehajú  
v načrtávaní scenárov, ktoré by sme 
mohli zažiť v roku 2023. Isté sú vy-
soké ceny energií, nízka výkonnosť 
ekonomiky, dvojciferná inflácia  
a zrejme aj blbá nálada z neschop-
nosti politických lídrov riešiť prob-
lémy racionálne a vecne s maximál-
nym ohľadom nie na voliča, ale na 
občana. Permanentne totiž zabú-
dajú, že vždy je to jeden a ten istý 
človek. 

No máme aj dobré správy. Napríklad 
štvordňový pracovný týždeň, kto-
rý testujú vo viacerých krajinách,  
a prenikol už aj na Slovensko. Alebo 
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KRÁTKE SPRÁVY · Digitálne meny · Pracujúci cudzinci · Diskriminácia na pracovisku 

ČO JE NOVÉ VO FINANCIÁCH
Autor: Redakcia Financial Report

Zatiaľ posledný siedmy ročník Singapurského fin-
tech festivalu (SFF), ktorý je najväčším fintech 

festivalom na svete, priniesol niekoľko zaujímavých 
finančných noviniek. Hlavnou témou boli digitálne 
meny centrálnych bánk (CBDC) a ich využitie pri re-
tailových platbách. Návštevníci festivalu si dokonca 
mohli vyskúšať platby prostredníctvom účelovo via-
zanej meny PBM, ktorá predstavuje akýsi predstupeň 
CBDC. Mimochodom, na vývine týchto mien pracujú 
takmer všetky krajiny na svete. Rečníci sa venovali 
tiež princípom udržateľnosti ESG, Webu 3.0, vývoju 
stablecoinov a digitálnemu bankovníctvu v novej ére 
financií.

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpa,  
a to najmä od vypuknutia vojny na Ukrajine. 

Možno aj preto sa časť slovenskej populácie obáva, že 
by to mohlo mať negatívny vplyv na miestny trh prá-
ce. Podľa informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR však cudzinci prácu Slovákom nekradnú, 
naopak, pomáhajú riešiť nerovnováhy na trhu práce. 
Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 83-tisíc cu-
dzincov. Asi 30-tisíc z nich sú občania ukrajinskej ná-
rodnosti. „Pomáhajú znížiť nedostatok pracovnej sily 
a takmer výlučne pracujú v krajoch, kde je dlhodobo 
nedostatok zamestnancov,“ hovorí analytik Tatra ban-
ky Andrej Martiška. 

Diskriminácia v práci sa v rámci krajín Európskej 
únie týka niekoľkých miliónov ľudí. Podľa údajov 

Európskeho štatistického úradu Eurostat je to 5,2 mi-
lióna žien a 3,6 milióna mužov. Veľmi častým dôvo-
dom diskriminácie zamestnaných ľudí je ich zahranič-
ný pôvod. Platí to pre ľudí narodených v inej krajine, 
a to bez ohľadu na to, či sa narodili len v inej krajine, 
alebo aj mimo Európskej únie. Eurostat zároveň tvrdí, 
že celkový podiel žien, ktoré nahlásili diskrimináciu  
v práci, je vyšší ako podiel mužov bez ohľadu na kra-
jinu narodenia. Najčastejším dôvodom diskriminácie 
na pracovisku totiž nie je krajina pôvodu, ale diskri-
minácia na základe pohlavia. 

Singapurský fintech festival 2022 ovládli digitálne meny centrálnych bánk – CBDC

Na Slovensku pracuje 30-tisíc Ukrajincov, ale prácu nám vôbec nekradnú

Diskriminácia na základe pohlavia je najdôležitejším zdrojom problémov na pracovisku
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Záujem o diaľkové lety · Target2 sa odkladá · Miliardové klimatické zmeny · KRÁTKE SPRÁVY

S uvoľňovaním epidemiologických opatrení rastie 
aj záujem o cestovanie. Okrem kratších letov, 

ktoré tento rok medzi Slovákmi dominujú, sa zvýšil 
aj záujem o diaľkové lety. Oproti minulým dvom ro-
kom dokonca päťnásobne. Podľa údajov spoločnosti 
Kiwi.com bol v tomto roku najväčší dopyt po leten-
kách do Dubaja, New Yorku, Abú Dhabí, Bangkoku 
a Los Angeles. Pokiaľ ide o rezervácie na budúci rok, 
Slováci najčastejšie kupujú lety do Bangkoku, nasle-
dujú Dubaj, Mahé a Abú Dhabí. Spomedzi kratších 
letov dominujú destinácie, ako napríklad Londýn, 
Barcelona, Miláno, Rím a Palma de Malorca. 

Hospodárske straty v krajinách Európskej únie po-
čas uplynulých desiatich rokov dosiahli 145 mili-

árd eur. Podľa Európskeho štatistického úradu naj-
vyššie celkové ekonomické straty kompetentné úrady 
vyčíslili v roku 2017, keď dosiahli 27,9 miliardy eur. 
Hlavnou príčinou vtedy boli vlny horúčav v Európe, 
ktoré vysušili krajinu a spôsobili množstvo lesných 
požiarov. Naopak, najnižšia celková strata za posled-
né desaťročie bola zaznamenaná v roku 2012, keď do-
siahla 3,7 miliardy eur. Najväčšie straty v prepočte na 
jedného obyvateľa zaznamenali Grécko, Francúzsko a 
Írsko, jedny z najmenších Slovinsko a Slovensko.

Európska centrálna banka (ECB) odložila spustenie 
nového systému hrubého zúčtovania v reálnom 

čase a modelu centrálneho riadenia likvidity s ná-
zvom Target2 (T2) o štyri mesiace. Niektorým člen-
ským štátom tak poskytla ďalší čas na testovanie do 
marca 2023. Pôvodne bolo spustenie platobného sys-
tému naplánované na november 2022. Roky pripra-
vovaný projekt systému platieb veľkých hodnôt spája 
systém RTGS a platformu zúčtovania cenných papie-
rov prevádzkuje Eurosystém. Za dodanie softvéru a 
poskytnutie testovacieho prostredia sú zodpovedné 
centrálne banky Nemecka, Francúzska, Španielska a 
Talianska.

Záujem o diaľkové lety na Slovensku ožíva, medziročne stúpol až päťnásobne

Klimatické zmeny za uplynulé desaťročie pripravili EÚ o 145 miliárd eur

Eurosystém odkladá spustenie veľkoobchodného platobného systému Target2

Foto: Shutterstock

Foto: Unsplash

Foto: Shutterstock
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LÍDRI · Nové tváre na strategických pozíciách

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY
Autor: Redakcia Financial Report

Ministerstvo hospodárstva SR
Novým ministrom hospodárstva sa stal Karel Hirman. Je to odborník na 
energetiku, ktorý vyštudoval ťažbu ropy a plynu. V minulosti pôsobil ako 
poradca premiérky Ivety Radičovej a ministra zahraničných vecí Miroslava 
Lajčáka. Ako expert na energetiku bol tiež súčasťou tímu poradcov ukrajin-
ského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Pôsobil aj v niekoľkých slovenských 
energetických spoločnostiach a tiež v Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúre. Nový minister je zároveň členom správnej rady Slovenskej spo-
ločnosti pre zahraničnú politiku (SEPA). Do povedomia širšej verejnosti sa 
dostal aj vďaka svojmu blogu a publikovaniu článkov o energetike. 

Slovenská sporiteľňa  
Novou riaditeľkou odboru klientskych potrieb v Slovenskej sporiteľni sa 
od septembra 2022 stala Klaudia Drábiková. Má dlhoročné skúsenosti  
v oblasti finančníctva a považuje za dôležité, aby potreby zákazníka boli 
uspokojené na najvyššej možnej úrovni. Do Slovenskej sporiteľne prišla  
z Ahoj, dcérskej spoločnosti 365.bank. Zodpovedala v nej za rozvoj nových 
foriem financovania a platobných metód pre e-commerce segment. Svoju 
finančnú kariéru naštartovala v Cetelem Slovensko, kde prešla viacerými 
pozíciami, a svoje pôsobenie ukončila na pozícii COO a členky predstaven-
stva. Blízke je jej inovatívne prostredie finančných služieb, je zakladateľ-
kou startupu PayoWallet.

VÚB Generali
Bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska (NBS) Elena 
Kohútiková je novou členkou dozornej rady dôchodkovej správcov-
skej spoločnosti VÚB Generali. Od roku 1990 pracovala v Štátnej ban-
ke Československej, neskôr aj v Národnej banke Slovenska. V centrálnej 
banke pôsobila ako hlavná riaditeľka ekonomického úseku, bola člen-
kou Bankovej rady a od roku 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. 
Centrálnu banku zastupovala aj v Európskej komisii vo Výbore pre eko-
nomickú a finančnú politiku. Od roku 2006 pôsobila vo VÚB banke, kde 
bola riaditeľkou úseku finančných a kapitálových trhov a tiež zástupky-
ňou generálneho riaditeľa. 

Prvá stavebná sporiteľňa
Prvá stavebná sporiteľňa má nového člena najvyššieho vedenia. Do jej 
predstavenstva nastúpil odborník na stavebné sporenie Redouane 
Sedrati, ktorý na pozícii vystriedal dlhoročného člena vedenia spoločnos-
ti Davida Marwana. Nová tvár do banky prichádza z rakúskej Raiffeisen 
Bausparkassen, ktorá je jedným z akcionárov PSS. Na novej pozícii bude 
zodpovedať predovšetkým za oblasti plánovania, controllingu a riadenie 
rizík, ekonomický úsek, informačné technológie a všeobecný servis. Na 
svojej predchádzajúcej pozícii bol vedúcim oddelenia práva a compliance. 
Bol tiež členom predstavenstva Raiffeisen Wohnbau v Rakúsku. 

Foto: Ministerstvo hospodárstva SR

Foto: Slovenská sporiteľňa

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Foto: VÚB Generali
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InoCloud
Na poste výkonného riaditeľa spoločnosti InoCloud Slavomíra Pšenáka 
vystriedal Tomáš Melíško. Má viac ako desať rokov skúseností v oblas-
ti firemnej stratégie a biznis developmentu. Pred nástupom do InoCloud 
participoval na tvorbe nových služieb a riešení pre HB Reavis, kde bol vý-
konným riaditeľom platformy Symbiosy so zameraním na smart riešenia  
v kanceláriách. Okrem toho pôsobil aj ako projektový manažér vo vieden-
skej Erste Bank a bol zodpovedný tiež za rozvoj stratégie v medzinárodnej 
poradenskej firme Arthur D. Little v Prahe. Na novej pozícii ho čakajú vý-
zvy, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia z oblasti dátových centier, ale aj 
ekonomiky či environmentalistiky.

Allegro
Roy Perticucci sa stal novým výkonným riaditeľom a členom predstaven-
stva spoločnosti Allegro, ktorá je najsilnejším hráčom v oblasti elektronic-
kého obchodovania v regióne východnej Európy. Jeho úlohou je pokračovať  
v prebiehajúcej transformácii firmy a úspešne dokončiť prebiehajúcu in-
tegráciu so skupinou Mall Group a kuriérskou službou WE|DO. Svoju 
kariéru začal ako softvérový vývojár v spoločnosti Accenture v Miláne  
a neskôr pracoval ako konzultant v spoločnosti Boston Consulting Group 
v Mníchove. Dnes má viac ako 20 rokov skúseností s riadením maloobcho-
du a e-commerce na medzinárodnej úrovni, ako aj s budovaním samotnej 
organizácie. 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Jediným kandidátom na uvoľnený post riaditeľa Úradu pre verejné ob-
starávanie (ÚVO) bol Peter Kubovič. Pri hlasovaní v parlamente získal 
dôveru až 85 poslancov, a tak sa ako kandidát, ktorého na tento post na-
vrhla vláda, mohol 10. novembra 2022 ujať funkcie. Bola to jeho v poradí 
štvrtá kandidatúra, predchádzajúce tri boli neúspešné. Pred nástupom do 
funkcie bol špecialistom na obstarávanie v štátnej spoločnosti Slovenská 
elektrizačná a prenosová sústava a zároveň je aj členom Rady ÚVO, kde 
v minulosti pôsobil na viacerých postoch. Pôsobil tiež ako vedúci odbo-
ru obstarávania na Mestskom úrade v Trnave a venuje sa aj prednášaniu  
s touto tematikou.   

Európska konfederácia daňových poradcov
Valné zhromaždenie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE Tax 
Advisers Europe) opätovne zvolilo Branislava Kováča za člena svojho vý-
konného výboru a pokladníka. Člen prezídia Slovenskej komory daňových 
poradcov tak bude ďalšie dva roky reprezentovať Slovenskú republiku v tej-
to najvýznamnejšej európskej organizácii združujúcej daňových poradcov. 
Medzi jeho kompetencie spadá predkladanie návrhu rozpočtu na ďalší ka-
lendárny rok valnému zhromaždeniu, interná kontrola čerpania rozpočtu, 
ako aj otázky týkajúce sa hospodárenia a financovania organizácie, ktorá 
zastupuje vyše 200-tisíc daňových poradcov v 26 európskych krajinách.  

Foto: EKDP

Foto: Allegro

Foto: Úrad pre verejné obstarávanie

Foto: InoCloud
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PETER KAŽIMÍR: INFLÁCIA MÔŽE 
VYSTÚPIŤ AŽ NA 22 %  

A EKONOMIKA SA PREPADNE  
DO RECESIE

EKONOMIKA · Existujú aj také scenáre na rok 2023, u ktorých si želáme, aby sa radšej nenaplnili

Podľa jeho slov budúci rok bude 
náročný, dokonca ešte náročnejší 
ako ten súčasný. Ako dôvod spome-
nul inflačné tlaky, ktoré doliehajú 
na finančnú situáciu domácností  
a firiem. Vyslovil tiež predpoklad, 
že rast slovenskej ekonomiky  
sa zastaví, dokonca že poklesne  
o 1 percentuálny bod. Ak sa táto 
situácia zopakuje dva štvrťroky za 
sebou, na Slovensku dôjde k recesii.

Nepriaznivým dôsledkom poklesu 
ekonomickej aktivity sa nevyhne 
ani trh práce. Zanikne časť pracov-
ných miest a rozšíria sa rady neza-
mestnaných. „Riziká v aktuálnom 
výhľade sú mimoriadne vysoké. 
Ekonomika sa môže prepadnúť do 
hlbšej recesie v prípade nedostatku 

plynu. Inflácia môže byť vyššia, ale 
aj nižšia v závislosti od vládnych 
opatrení na tlmenie rastu regulo-
vaných cien,“ uviedol ďalej. 

Optimistickejší scenár
Zároveň však upozornil, že ana-
lytici centrálnej banky pracujú aj  
s mierne optimistickejším scená-
rom ako je ten, že ceny energií sa 
v budúcom roku zdvojnásobia. Ak 
by sa ich totiž podarilo zastropovať  
a regulované ceny by sa zvýšili „len“  
o polovicu, situácia na Slovensku 
by bola o poznanie priaznivejšia. 

Inf lác ia  by  a j  v  tomto pr ípa-
de dosahovala dvojciferné čís-
la. Priemerná ročná inf lácia by 
podľa neho vystúpila na 14 %,  
v maxime by vyskočila až na okolo  
17 %. „Rast ekonomiky by sa mohol 

Pesimistický scenár
 „Neistota budúceho vývoja je 
mimoriadne vysoká. Dokonca je 
vyššia ako v časoch globálnej krí-
zy. Vychádzame z predpokladu, že 
ceny energií sa zdvojnásobia tak, 
ako to komunikovalo ministerstvo 
hospodárstva. Ak by situácia na 
energetickom trhu ešte viac eska-
lovala ako v súčasnosti, priemerná 
inflácia by mohla dosiahnuť 18 %  
a kulminovať by mohla až na úrov-
ni 22 %,“ myslí si P. Kažimír. 

Rok 2023 bude ešte náročnejší ako rok 2022. Slovenská ekonomika sa 
prepadne do recesie. Priemerná ročná inflácia by mohla dosiahnuť 18 %, 
pričom v maxime by sa mohla vyšplhať až na 22 %. Takýto scenár nás 
čaká podľa slov guvernéra Národnej banky Slovenska v nasledujúcom 

roku, ak sa Európskej komisii nepodarí zastropovať ceny energií.

Budúci rok bude 
náročnejší ako ten 

súčasný. 

Nominálne mzdy sa 
síce zvýšia, no reálne 
budú stále nižšie ako 

inflácia.

Autor: Robert Juriš, foto: Shutterstock a NBS

obnoviť v druhej polovici budúce-
ho roka. Rast príjmov v porovnaní  
s infláciou by tiež postupne zosil-
nel. Inflácia by mala klesnúť v roku 
2024, no aj tak by zostala vyššia, 
ako sme zvyknutí,“ dodáva guver-
nér NBS. 

Neistota budúceho 
vývoja je mimoriadne 

vysoká.

Slovenskú 
ekonomiku zrejme 

čaká prepad do 
recesie. Bude 

skutočná alebo len 
technická?

Inflácia bude aj 
naďalej dosahovať 
dvojciferné čísla –  

v priemere aj  
v maximách.

Existujú aj také scenáre na rok 2023, u ktorých si želáme, aby sa radšej nenaplnili ·  EKONOMIKA

Podľa slov viceguvernéra NBS 
Ľudovíta Ódora je zásadným 
problémom skutočnosť, že  
v súčasnosti ešte stále nevieme,  
o koľko pôjdu nahor ceny ener-
gií pre domácnosti a firmy. „Na 
svetových trhoch sú to nie de-
siatky, ale násobky percent,“ 
konštatuje odborník. Podľa 
neho je pozitívom, že v prípade 
ceny ropy na svetových trhoch 
v ostatnom období už nevidieť 
ďalšie eskalácie. Za problém však 
označil oslabovanie eura voči do-
láru, pričom ropa sa na trhoch 
obchoduje za dolárové ceny.

Problémom je slabšie 
euro voči doláru

Vyhneme sa napokon recesii?
V l a s t n ú  p ro g n óz u  n a  n a s l e -
dujúce obdobie predstavilo aj 
Ministerstvo financií SR. To tvr-
dí, že priemerná inflácia v tomto 
roku dosiahne 12,4 %, pričom bu-
dúcoročná ju ešte o niečo preko-
ná, keď sa vyšplhá v priemere na  
13,5 %. 

Ministerstvo financií SR však 
predpokladá, že slovenská eko-
nomika by sa mala recesii  vy-
hnúť. Kým v tomto roku podľa 
jeho dát porastie o 1,9 %, v roku 
2023 by si stále mala zachovať 
mierny rast na úrovni 0,6 %. Ako 
uvádza ďalej, rast nominálnej 
mzdy by mal byť nad úrovňou  
10 %, pričom vo vzťahu k inflá-
cii reálne mzdy poklesnú zhruba  
o 3 %. Na rozdiel od NBS, ktorá 
počíta aj s nárastom počtu ľudí bez 
práce, ministerstvo očakáva, že ne-
zamestnanosť by v tomto aj v bu-
dúcom roku mala zostať na úrovni 
6,1 %. 

Nemusí to byť až také zlé
Že to so slovenskou ekonomikou 
nemusí byť až také zlé, si myslí 
aj hlavná ekonómka Slovenskej 
sporiteľne Mária Valachyová. Ak 
by podľa nej malo dôjsť k rece-
sii, tak s najväčšou pravdepodob-
nosťou bude mať len „technický“ 

charakter. „Určite však ekonomic-
ký pokles nebude taký výrazný ako  
v rokoch 2009 alebo 2020,“ myslí 
si odborníčka. Aj ona do blízkej bu-
dúcnosti počíta s dvojcifernou in-
fláciou. Priemernú infláciu v tomto 
roku odhaduje na 12 % a v roku 
2023 očakáva jej pokles v priemere 
na 10 %. Zároveň však zdôrazňuje, 
že tento odhad závisí od toho, ako 
sa vláde podarí zastropovať ceny 
energií na Slovensku. 
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INFLÁCIA NÁM ZNEHODNOCUJE 
ÚSPORY, SHRINKFLÁCIA ZASE UJEDÁ 

Z NÁKUPOV

EKONOMIKA · Buď sa zvyšujú ceny tovarov, alebo sa zmenšujú balenia, v ktorých sa predávajú 

Drahé – drahé – drahé
V praxi to znamená, že aj počas 
uplynulého mesiaca najviac rástli 
ceny potravín a energií, ktoré tvo-
ria viac ako polovicu výdavkov do-
mácností. Potraviny boli v novem-
bri medziročne drahšie viac ako  
o  š t v r t i n u  ( o  2 6 , 8  % ) . 
Najzásadnejší  vplyv z hľadis-
ka tempa zdražovania a váhy 
v o  v ý d a v k o c h  d o m á c n o s -
t í  malo zv ýšenie  c ien chleba  
a obilnín, mäsa, ako aj mlieka, 
syrov a vajec. Ich ceny sa medzi-
ročne posunuli nahor od 27 % do  
30 %. Najvýraznejší percentuálny 
rast vykazujú už viac ako pol roka 

oleje a tuky. Aktuálne sú o polovi-
cu drahšie ako pred rokom, no ich 
vplyv v rámci výdavkov na potravi-
ny je najmenší. Drahšia je aj zeleni-
na – platíme za ňu o štvrtinu viac 
ako pred rokom.

Výrazný vplyv na infláciu má od za-
čiatku tohto roka aj zvýšenie cien 
za bývanie a energie. Medziročný 
rast sa už štvrtý mesiac pohy-
buje nad úrovňou 16 %. Rastú 
najmä ceny pevných palív, kto-
ré sú aktuálne o 41,5 % drahšie 
ako pred rokom. Zvýšili sa tiež 
ceny tepelnej energie, ktorá je  
o 18,5 % drahšia než vlani. Doprava 

Dva roky rastu inflácie
Spotrebiteľské ceny na Slovensku 
rastú  nepre tr ž i te  už  takmer 
dva roky. Od marca 2022 stú-
p a j ú  d v o j c i fe r ný m  t e m p o m . 
Najvýznamnejšie výdavkové polož-
ky slovenských domácností – po-
traviny a náklady na bývanie vráta-
ne energií, sú medziročne rekordne 
drahé. Spotrebiteľské ceny tovarov 
a služieb sú aktuálne vyššie ako  
15 % a priemerná úroveň zdražo-
vania z mesiaca na mesiac v tomto 
roku je 1,3 %. Medziročne inflácia 
od januára minulého roka bez pre-
stávky rastie a momentálne dosa-
huje najvyššie hodnoty od začiatku 
milénia. Štatisti však upozorňujú 
na to, že od apríla tohto roku regis-
trujú mierne spomaľovanie rastu 
cien tovarov aj služieb.

Inflácia na Slovensku je už viac ako pol roka dvojciferná. Máme štvrté 
najvyššie ceny tovarov a služieb v rámci krajín eurozóny. Z našich 

úspor nám kradne tak intenzívne, že si to museli všimnúť aj tí, ktorí 
neobracajú v dlani každý cent. Máme tu však aj iné inflačné praktiky, 

ktoré nám ujedajú priamo z nákupov. Pozrime sa podrobnejšie 
na zúbok inflácii, aj jej menej známej sestre shrinkflácii.

Autori: Robert Juriš a Zuzana Fryč  
Foto: Shutterstock

Shrinkflácia si od 
zákazníkov vyžaduje 
oveľa viac pozornosti 
ako klasický spôsob 

zdražovania.

Spotrebiteľské ceny 
na Slovensku rastú 

nepretržite už takmer 
dva roky.

Najviac nás trápia 
vysoké ceny potravín  

a energií.

kvôli drahším pohonným látkam  
medziročne zdražela o viac ako 
pätinu (o 20,4 %). Spotrebitelia si 
priplatili aj za noviny, knihy, kance-
lárske potreby, stravovanie, ubyto-
vacie služby, osobnú starostlivosť, 
odevy a obuv.

Zápas s vysokými cenami
Čo robí proti zvyšovaniu inflácie 
Európska centrálna banka (ECB)? 
V októbri 2022 rozhodla o zvýšení 
všetkých troch kľúčových úroko-
vých sadzieb o 0,75 percentuál-
neho bodu. Jej základná úroková 
sadzba sa tak vyšvihla na súčasné 
2 %, hoci pred tohtoročným le-
tom bola ešte na nule. Rada gu-
vernérov ECB zároveň vyslovila 
predpoklad, že v priebehu svojich 
nasledujúcich zasadnutí bude 
vo zvyšovaní úrokových sadzieb 
pokračovať s cieľom tlmiť dopyt  
a chrániť ekonomiku eurozóny 
pred rizikom trvalého nárastu in-
flačných očakávaní. Jej cieľom je 
znížiť súčasnú 10-percentnú inflá-
ciu v eurozóne späť na želanú hra-
nicu 2 %.

Vysoká inflácia tu s nami bude aj v nasledujúcom roku, až potom začne pomaly klesať  ·  EKONOMIKA

Na prudko rastúce ceny to-
varov a služieb doplácajú 
najmä sociálne slabší ľudia. 
Index spotrebiteľských cien 
sa v minulom mesiaci v do-
mácnostiach zamestnancov 
medziročne zvýšil o 14,6 %,  
v nízkopríjmových domácnos-
tiach o 15,5 % a v domácnos-
tiach dôchodcov o 16,4 %.

Dôchodcovia sú citlivejší

Vývoj spotrebiteľských cien na Slovensku v %

medziročná inflácia medzimesačná inflácia
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Zvýšte svoju pozornosť
Zdražovanie tovaru v obchodoch 
sa prejavuje dvomi spôsobmi. Buď 
sa jednoducho zvýši jeho cena, ale-
bo sa zmení gramáž či objem, sa-
mozrejme, smerom nadol, a cena 
zostane pôvodná. Takéto praktiky 
sa nazývajú shrinkflácia a od zá-
kazníkov si vyžadujú oveľa viac 
pozornosti ako klasický spôsob 
zdražovania založený na prostom 
zvýšení ceny výrobku. Podľa prezi-
dentky Zväzu obchodu SR Nadeždy 
Machútovej shrinkflácia nie je no-
vinkou, akurát si ju v súčasnos-
ti viac všímame a uvedomujeme. 
Pretože najmä v období rýchleho 
rastu cien sa výrobcovia snažia 
udržať cenu svojich produktov aj za 
cenu zmenšovania obsahu, veľkosti 
či hmotnosti svojich produktov.

„Ide o prirodzenú reakciu, lebo aj 
im neúmerne rastú náklady, naj-
mä ceny surovín a energií. Takýto 
jav sa týka širokej škály potravino-
vých výrobkov od mrazených, cez 
chladené balené, mliečne, nápoje 
až po pečivo. Buď zákazník zaplatí 
tú istú cenu za menej tovaru, alebo 
dá za to isté množstvo viac peňazí 

ako predtým,“ hovorí prezidentka. 
Podľa nej zostáva na spotrebiteľovi, 
ako tomuto trendu prispôsobí svo-
je nákupné správanie, pričom stále 
si môže kúpiť aj väčšie balenia, kto-
ré môžu byť cenovo výhodnejšie 
ako tie menšie. Samozrejme, ani 
to nie je pravidlo. Vo všeobecnosti 
však podľa nej platí, že informova-
ný spotrebiteľ robí lepšie rozhod-
nutia a dôverujúci spotrebiteľ na-
kupuje viac. „Niektorí producenti 
môžu v súčasnom období vysokej 
inflácie voliť túto cestu, prípadne 
kombináciu oboch variantov, aby 
zdražovanie nebolo pre spotrebi-
teľov až také citeľné. Netreba totiž 
zabúdať na to, že pocitová inflácia, 
teda inflácia vnímaná spotrebiteľ-
mi, je väčšinou ešte vyššia ako sku-
točná inflácia,“ uvádza analytička 
365.bank Jana Glasová.

Často u značkových výrobkov
Všeobecne po tomto nástroji čas-
tejšie siahajú nadnárodné spoloč-
nosti a obchodné reťazce, ktoré si 
dávajú vyrábať privátne značky. 
Príkladom môže byť maslo Pilos, 
ktoré sa z pôvodnej 250-gramovej 
hmotnosti zmenšilo na 200 gra-
mov. Je to však veľmi individuál-
ne. „V rámci drvivej väčšiny privát-
nych značiek obchodníkov nedošlo  
k zmenšovaniu obalov. Toto sa deje 
skôr pri značkových výrobkoch. 
Dôvody môžu byť rôzne a nemu-
sí sa to týkať iba cenovej politiky 
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Platí, že informovaný 
spotrebiteľ robí lepšie 

rozhodnutia. 

K optimalizácii veľkosti 
a gramáže tovarov 

niekedy dochádza aj 
mimo rastúcej inflácie. 

Zmenšovanie tovarov 
môže súvisieť aj  

s udržateľnosťou. 

FINANCIE · Buď sa zvyšujú ceny tovarov, alebo sa zmenšujú balenia, v ktorých sa predávajú 

producentov potravín súvisiacej 
so súčasnou infláciou,“ tvrdí pred-
seda Slovenskej aliancie moder-
ného obchodu (SAMO) Martin 
Krajčovič. Príkladom môže byť tiež 
nadnárodná spoločnosť Mondelez 
International, výrobca čokolád 
Figaro, ktorá kvôli zvýšeným ná-
kladom na výrobu pristúpila k rov-
nakému kroku a niektoré tabuľko-
vé čokolády zmenšila o 10 gramov.

„Od apríla tohto roku sú v obcho-
doch niektoré tabuľkové čokolády 
Figaro s nižšou gramážou, pričom 
sme zachovali receptúru a kvalitu 
výrobku. Konkrétne ide o horkú 
čokoládu (43 %) a Figaro mliečnu 
čokoládu, u ktorých sa zmenila gra-
máž z 90 na 80 gramov za tabuľku. 
Nová gramáž je však vždy jasne 
uvedená na obale,“ potvrdzuje ma-
nažér pre komunikáciu spoločnos-
ti Jíři Šebek. Zároveň podotýka, že 
vzhľadom na nárast cien vstupov 
prijala firma viacero opatrení v ob-
lasti zlepšenia výkonnosti výroby  
s cieľom dosiahnuť čo najnižší 
vplyv na spotrebiteľa a zaistiť kon-
kurencieschopnosť. Výrobné nákla-
dy pritom predstavujú komplexnú 
oblasť, ktorú ovplyvňuje viacero 
faktorov. Napríklad ide o výmenné 
kurzy, zaisťovacie ceny komodít či 
náklady na pracovnú silu.

Dôležitá je jednotková cena
Existuje pritom jednoduchý spôsob, 
ako sa v týchto cenách rýchlo vy-
znať. „Keďže predávajúci je povin-
ný zabezpečiť, aby ním predávaný 
výrobok bol zreteľne označený 
údajmi o miere alebo o množstve, 
a spotrebiteľovi je takáto informá-
cia dostupná, v záujme porovnania 
výhodnosti nákupu odporúčame 
na tento účel zohľadňovať infor-
máciu o jednotkovej cene za liter 
či kilogram, ktorú je predávajúci 

„Aj v zahraničí sa dá vidieť, že 
napríklad plechovka známeho 
kolového nápoja sa zmenšila  
z 250 ml na 170 ml. Zároveň 
platí, že je výlučným právom vý-
robcu určiť, v akých veľkostných 
baleniach bude svoj produkt pre-
dávať,“ vysvetľuje N. Machútová. 
Podobne aj čipsy značky Pringles 
sa z pôvodných 200 gramov 
zmenšili na 165 gramov, a na-
príklad v Holandsku namiesto 
500-gramovej múky predávajú 
už len 400-gramovú. Výnimkou 
nie sú ani balenia rôznych dru-
hov obľúbených cereálií značky 
General Mills. Svoj objem znižu-
je aj drogistický tovar, ako naprí-
klad vybrané papierové utierky, 
ktorých počet zo 168 listov na 
kotúči klesol na 120. 

Podľa predikcie ECB by tohto-
ročná inflácia v krajinách euro-
zóny mala dosiahnuť v priemere 
8,1 %. Od nasledujúceho roku by 
však už mala začať klesať. V roku 
2023 očakávajú pokles na prie-
merných 5,5 % a v roku 2024 na 
2,3 %, teda blízko dlhodobého 
cieľa centrálnej banky. Predikcie 
pre Slovensko však predpokla-
dajú, že to nemusí byť až také 
jednoduché. Podľa slov guver-
néra Národnej banky Slovenska 
Petra Kažimíra by pri pesimistic-
kejšom scenári priemerná inflá-
cia v tomto roku mala dosiahnuť 
18 % s kulmináciou až na úrov-
ni 22 %. Pri optimistickejšom 
scenári by priemerná tohto-
ročná inflácia mala dosiahnuť  
14 % s vrcholom na úrovni 17 %.  
V oboch prípadoch by však dvoj-
ciferná inflácia mala zostať na 
Slovensku aj v nasledujúcom 
roku s poklesom až v roku 2024. 

Funguje to aj v zahraničí 

Dva scenáre vývinu 
inflácie

taktiež povinný uvádzať na cenov-
kách výrobkov,“ približuje analytič-
ka Slovenskej obchodnej inšpekcie 
(SOI) Soňa Podobová. Analytici 
tiež upozorňujú na to, že dávať si 
na to pozor sa oplatí. Nižšia cena 
výrobku oproti ostatným totiž 
môže následne priniesť dokonca  
aj vyšší dopyt po ňom, keďže sta-
bilná cena dokáže v očiach spotre-
biteľa prekryť informáciu o zmen-
šenom produkte.

Podľa M. Krajčoviča takáto optima-
lizácia veľkosti a hmotnosti obalov 
produktov nastáva aj mimo rastú-
cej inflácie, len je možno menej 
viditeľná. „Optimalizácia zväčša 
kopíruje spotrebiteľské správanie 
pri nákupe nielen potravín, ale 

aj drogérie, či už ide o zmenšenie 
spotrebnej dávky, alebo v niekto-
rých prípadoch aj o jej zväčšenie. 
Zmenšovanie súvisí aj s udržateľ-
nosťou, aby sa na jednej strane ne-
plytvalo potravinami a na druhej, 
aby sa znižovala energetická dáv-
ka potravín, ktoré nemajú príliš 
dobrý pomer nutričných hodnôt, 
ako napríklad čokoláda,“ opisuje  
M. Krajčovič. Zároveň dopĺňa, že 
ďalším dôvodom môže byť aj tak- 
zvaná kompaktácia obalov naprí-
klad pri pracích prostriedkoch,  
u ktorých vďaka novým receptú-
ram stačí na rovnaký počet praní 
menší objem pracieho prostriedku.

ONLINE PODPIS 
 

Potvrdenie Záznamu o sprostredkovaní 
finančnej služby na diaľku.

PODPÍSAŤ ONLINE

Váš SMS kód na podpísanie dokumentu: 1234

Dobrý deň, tento odkaz obsahuje znenie E-záznamu

e-mail

Správy

Zadajte SMS kód:

1 2
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NA SPROSTREDKOVATEĽSKOM 
TRHU PRIBUDLO ZA ROK  

TISÍC PODRIADENÝCH FINANČNÝCH 
AGENTOV 

FINANCIE · Počet samostatných finančných agentov sa medziročne znížil, je ich o 15 menej

Tisícka nových agentov
Z údajov Národnej banky Slovenska 
(NBS) vyplýva, že aktuálne u nás 
činnosť podriadeného finančné-
ho agenta vykonáva 16 727 osôb. 
Vlani pred rokom ich pritom bolo 
takmer o tisícku menej, presnej-
šie 15 812. Každý z podriadených 
finančných agentov má zmluvu  
s jedným zo 423 samostatných fi-
nančných agentov. Tých v porovnaní  
so stavom na sklonku minulého 
roka ubudlo. Koncom roka 2021 ich 
totiž bolo 438, čo je oproti aktuálne-
mu stavu o 15 viac.

Úbytok samostatných f inanč-
ných agentov môže podľa odbor-
níkov súvisieť s tým, že náklady 
na ich činnosť v uplynulom roku 
vzrástli. To môže ohroziť najmä 

ich počet predstavoval takisto  
1 879, čo znamená, že počet  zaz-
mluvnených agentov v tejto firme 
je aj po roku úplne rovnaký. Trojicu  
s najväčším počtom podriadených 
agentov uzatvára firma s najvyšším 
obratom v roku 2021 – Partners 
Group SK. Tento samostatný fi-
nančný agent eviduje zmeny v za-
zmluvnených sprostredkovateľoch  
v desiatkach. Rok 2020 firma ukon-
čila s počtom 1 412, o rok neskôr 
ich bolo 1 375, a aktuálne ich je  
1 267. Ak sa pozrieme na ostatných 
finančných sprostredkovateľov  
zo slovenskej top desiatky, väčšina 
z nich má oproti minulému roku 
menší počet podriadených agentov. 
To takisto môže súvisieť so zvyšu-
júcimi sa nákladmi na ich činnosť. 

Vysoké tržby s menej agentmi
Medzi spoločnosti s nevysokým 
počtom podriadených finančných 
agentov, ale s veľmi zaujímavými 
tržbami, patria napríklad Respect 
Slovakia a ČSOB leasing poisťovací 
maklér. Napriek tomu, že Respect 
Slovakia je podľa výšky tržieb 
tretím najväčším samostatným 

Počet podriadených finančných sprostredkovateľov na Slovensku 
posledné dva roky výrazne rastie. Podľa údajov Národnej banky 

Slovenska (NBS) u nás len za uplynulých dvanásť mesiacov pribudlo 
takmer tisíc zazmluvnených finančných agentov. To je približne 

rovnako ako v minulom roku, ktorý tiež patril k najsilnejším. Naopak, 
počet samostatných finančných agentov medziročne klesol. 

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

sprostredkovateľov pracujúcich 
ako samostatné jednotky.

Štyri najväčšie firmy
Väčšina z podriadených finanč-
ných agentov spolupracuje s nie-
koľkými najväčšími spoločnosťa-
mi na trhu. Dvanásť najväčších 
samostatných finančných agentov, 
ktorí majú obrat presahujúci 10 
miliónov eur, má aktuálne uzatvo-
renú zmluvu s takmer desaťtisíc 
agentmi. To znamená, že najväčšie 
firmy majú zazmluvnených 60 % 
všetkých podriadených finančných 
agentov na trhu. Najviac podriade-
ných finančných agentov má zaz-
mluvnených firma OVB Allfinanz 
Slovensko. Je ich 3 272, čo je  
o 162 viac, ako mala spoločnosť 
ku koncu roku 2021. Spoločnosť 
za posledné roky registruje okrem 
vysokého počtu zazmluvnených 
agentov aj vyšší „pohyb“ týchto 
agentov, väčšinou smerom nahor.

Druhý najväčší počet podriadených 
agentov má broker pool Finportal. 
Koncom tohto roka ich podľa úda-
jov NBS bolo 1 879. Rok predtým 

Maklérske spoločnosti 
majú od jedného 

až po niekoľko tisíc 
podriadených agentov.

Počet samostatných finančných agentov sa medziročne znížil, je ich o 15 menej · FINANCIE

Agenti sa prezentujú 
buď ako univerzálni 
sprostredkovatelia, 

alebo ako špecialisti. 

Štyri najväčšie spoločnosti 
majú zazmluvnených až  

60 % podriadených 
finančných agentov.

Koľko agentov majú k dispozícii najväčšie sprostredkovateľské firmy na trhu 

Údaje sú platné k 1.12. 2022

finančným agentom na sloven-
skom trhu, spolupracuje len s 294 
agentmi. Táto firma pôsobiaca na 
Slovensku a v Česku sa však zame-
riava na poistenie firiem. Tie platia 
vyššie poistné ako spotrebitelia,  
a na ich obsluhu postačuje aj men-
ší počet agentov. Spoločnosť ČSOB 
leasing poisťovací maklér má zase 
uzatvorenú zmluvu len s jedným 

Samostatný finančný agent agenti k 1. 12. 2022 agenti k 1. 12. 2021 agenti k 1. 12. 2020

OVB Allfinanz Slovensko 3 272 3 110 3 095

Finportal 1 879 1 879 1 552

Partners Group SK 1 267 1 375 1 412 

FinGO.sk 1 126 995 627

Swiss Life Select 740 556 536

Universal maklérsky dom 692 665 642

Brokeria 674 638 525

Prosight Slovensko 525 583 430

Winners Group 464 495 480

Insia SK 375 386 364

Respect Slovakia 292 279 283
ČSOB Leasing poisťovací maklér 1 1 1

Samostatní finanční agenti - spolu 423 (SFA)

Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia 355

Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu 92

Sprostredkovanie prijímania vkladov 92

Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na 
bývanie a spotrebiteľských úverov

174

Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia 54

Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového 
sporenia 66

Podriadení finanční agenti - spolu 16 727 (PFA)

Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia 15 020

Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu 8 551

Sprostredkovanie prijímania vkladov 5 085

Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na býva-
nie a spotrebiteľských úverov

10 439

Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia 6 751

Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia 4 745

Viazaní finanční agenti - spolu 8 034 (VFA)

Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia 4 746

Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu 764

Sprostredkovanie prijímania vkladov 672

Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na 
bývanie a spotrebiteľských úverov

1 783

Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia 3 688

Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového 
sporenia 1 472

Zdroj: NBS *Údaje sú aktualizované k 1. 12. 2022
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podriadeným finančným agentom. 
No ním je najväčšia lízingovka na 
trhu, spoločnosť ČSOB leasing. 
Firma minulý rok ukončila s tržba-
mi vo výške 12,19 milióna eur, čo 
ju opäť zaradilo medzi najúspeš-
nejších samostatných finančných 
agentov na Slovensku.

Rôzne stratégie a prístupy
Najviac zazmluvnených agen-
tov sa na Slovensku sústreďuje 
na sprostredkovanie poistenia  
a zaistenia. Tento trend vidno 
aj na štatistikách jednotlivých 
samostatných finančných agen-
tov z top desiatky. Silné zastú-
penie podriadených finančných 

agentov má tiež sektor úverov  
a starobného dôchodkového spore-
nia. Zazmluvnení finanční agenti 
môžu na Slovensku ponúkať služ-
by v celkovo šiestich sektoroch. 
Stačí, aby mali licenciu na všetky  
a  p rav i d e l n e  j u  o b n o v o v a l i . 
Najvyšší počet sprostredkovate-
ľov, ktorí ponúkajú služby všet-
kých šiestich sektorov, má OVB 
Allfinanz Slovensko. Tisícka agen-
tov tohto samostatného finanč-
ného agenta má maximálny počet 
licencií. To je približne tretina všet-
kých agentov OVB. Počty licencií sa 
v jednotlivých firmách líšia a súvisí 
to najmä s rozdielnym prístupom 
ku klientom. Niektorí samostatní 

Najviac agentov 
sa zameriava na 
sprostredkovanie  
v rámci sektora 

poistenia a zaistenia. 

FINANCIE · Počet samostatných finančných agentov sa medziročne znížil, je ich o 15 menej

Spoločnosť
Poistenie
a zaistenie

Kapitálový  
trh

Vklady Úvery
Starobné
dôchodkové
sporenie

Doplnkové
dôchodkové
sporenie

OVB Allfinanz Slovensko 3 151 1 967 1 368 2 295 2 093 1 242

Finportal 1 753 1 065 491 1 449 668 412

Partners Group SK 1 257 1 236 669 1 167 1 179 1 087

FinGO.sk 759 568 466 961 365 261

Universal maklérsky dom 586 338 136 453 188 136

Brokeria 572 426 312 547 369 261

Swiss Life Select Slovensko 536 425 223 542 342 219

Prosight Slovensko 517 510 378 515 378 433

Winners Group 413 348 207 141 294 98
Insia SK 373 0 77 209 60 60
Respect Slovakia 292 0 7 37 0 19
ČSOB Leasing poisťovací maklér 1 0 0 0 0 0

finanční agenti majú zazmluvne-
ných sprostredkovateľov s čo naj-
väčším množstvom licencií pre-
to, aby mohli klienta komplexne 
obslúžiť. Inde zase preferujú viac 
agentov na jedného klienta, pre 
každý sektor im takto vedia ponúk-
nuť vlastného špecialistu.

Zdroj: NBS *Údaje sú aktualizované k 1. 12. 2022
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MAKLÉRI · Ani dobre nastavené zmluvy nemusia zabrániť vpusteniu trójskeho koňa do firmy

SOFTVÉR SI KUPUJTE OD 
SOFTVÉROVEJ SPOLOČNOSTI,  

NIE OD SVOJHO KONKURENTA 

Zažili sme úspešný rok. Našim klientom sme priniesli nový produkt v podobe 
PositiveID. Rozšírili sme počet poistných produktov v MultiKalkulacka.sk. 
Vytvorili sme novú verziu maklérskeho systému ICM4. Rozšírili sme náš 

Positive EcoSystem a vybudovali sme kompletne vybaveného finančného 
agenta na predaj v podobe spoločnosti Maklér Alfa, ktorá uľahčí cestu 

nováčikom na trh a ušetrí im aspoň pol roka stresujúcich príprav. 

Autorka: Natália Hučková 
Foto: Positive

Aj preto si dovolíme tvrdiť, že tak, 
ako si klienti s dôverou necha-

jú poradiť od maklérov v otázkach 
financií, tak by sa makléri mali za-
myslieť, od koho si nechávajú radiť 
v oblasti softvérového vybavenia 
svojich firiem. Hovorí sa tomu – 
nakupujte u odborníkov. Pretože 
len odborníci majú naozajstný zá-
ujem o to, aby ich produkty vo va-
šich rukách perfektne fungovali.

V roku 2022 sa nám 
podarilo priniesť na trh 
niečo nové, a zároveň 
zlepšiť to existujúce.

Veľkou výzvou bolo 
vytvorenie novej verzie 
maklérskeho systému 

ICM4.

Významným krokom 
bolo aj rozšírenie

nášho serverového 
vybavenia

a jeho správy.

V budúcom roku 
rozšírime náš EcoSystem 
o produkt Central Data 

API.

Dôraz sme kládli aj na 
zvyšovanie kvality  

a komplexnosť 
softvérov.

Čo sme stihli v roku 2022
V spoločnosti Positive sa nám  
v roku 2022 podarilo priniesť na 
trh niečo nové, a zároveň zlepšiť to 
existujúce. Dôraz sme kládli aj na 
zvyšovanie kvality a komplexnosť 
softvérov. Vďaka spolupráci a part-
nerstvu s 12 poisťovňami sa nám 
podarilo rozšíriť zoznam poistných 

produktov v porovnávači neživot-
ného poistenia MultiKalkulacka.sk.  
Taktiež sme zohľadnili viaceré 
požiadavky našich zákazníkov 
doplnením nových funkcionalít.  
Aj tieto kroky prispeli k tomu, že 
cez MultiKalkulacka.sk sa počas 
tohto roka podarilo sprostredkovať 
poistné vo výške viac ako 23 milió-
nov eur.

Do nášho portfólia pribudol aj 
nový produkt PositiveID, ktorý 
umožňuje našim zákazníkom ove-
riť totožnosť klienta a plniť si aj 
ďalšie povinnosti podľa AML legis-
latívy. Makléri tak môžu prostred-
níctvom softvéru efektívne a rých-
lo pokryť jeden z ďalších procesov 
práce s klientom. Využitím soft- 
véru totiž vytvoria presný profil 
klienta, zistia, či nie je sankciono-
vanou alebo politicky exponovanou 
osobou, ako aj ďalšie parametre 
podstatné pre sprostredkovanie fi-
nančnej služby.

Veľká výzva pre Positive
Veľkou výzvou v rámci nášho roz-
voja bolo aj vytvorenie novej verzie 

maklérskeho systému – ICM4. 
Maklérsky systém je  jedným  
z našich najviac využívaných sof-
tvérov, prostredníctvom ktorého 
sú evidované takmer 2 milióny 
zmlúv. Upgrade ICM na vyššiu 
verziu bol preto určite žiadaným 
krokom. Túto verziu systému už 
dnes využívajú noví zákazníci.  
A aj naši existujúci zákazníci sa 
v novom roku môžu tešiť na pre-
chod na ICM4 – maklérsky systém 
s rozšírenou funkcionalitou a plne 
responzívnym zobrazovaním, ako 
aj na moderné a používateľsky in-
tuitívne rozhranie. 

ICM4 sme vystavali prostredníc-
tvom najmodernejších techno-
lógií, ktoré zaistia čo najvyššiu 
mieru ochrany dát našich zákaz-
níkov. Okrem riešenia na mieru 

pre individuálnych zákazníkov 
sme pripravili aj bohaté balíko-
vé riešenia pre náročného klienta  
v postavení veľkej maklérskej 
spoločnosti, ako aj minimaklér-
sku firmu. Aj vďaka týmto kro-
ko m  s m e  mo h l i  roz š í r i ť  n á š 
Positive EcoSystem – komplet-
né softvérové v ybavenie  pre 
každodennú prácu makléra. Už 
dnes vieme, že v roku 2023 bude 
Positive EcoSystem rozšírený aj  
o produkt Central Data API, ktorý 
našim zákazníkom umožní aktua-
lizáciu dát priamo zo systémov fi-
nančných inštitúcií.

a vyhne sa stresu z pomalého 
a dlho pripravovaného odcho-
du. Vývoj na trhu finančného 
sprostredkovania si určite vyža-
duje aj produkt takéhoto druhu. 
Dôvodom je motivácia viacerých 
štruktúr pre založenie vlastnej 
firmy a dosiahnutie skutočnej slo-
body v podnikaní, ako aj túžba po 
vlastnej značke, ktorá nie je zaťaže-
ná neetickým podnikaním, či kau-
zami spoločnosti, alebo jej pred-
staviteľov, v ktorej daná obchodná 
skupina pôsobí.

Nekupujte od konkurencie
Trendy na trhu softvérového vyba-
venia maklérskych spoločností boli 
aj v roku 2022 rôzne. Softvérové 
nástroje sa líšili podľa produkto-
vého zamerania maklérskej spoloč-
nosti, distribučného modelu, veľ-
kosti spoločnosti, ale aj od spôsobu 
obstarania softvéru.

Väčšina maklérov v súčasnosti vy-
užíva softvér od softvérových spo-
ločností, ktoré môžu byť viac, alebo 
menej špecializované na maklérsky 
biznis. Tie často poskytujú hotové 

Ani dobre nastavené zmluvy nemusia zabrániť vpusteniu trójskeho koňa do firmy · MAKLÉRI

Významným krokom bolo aj rozší-
renie nášho serverového vybavenia 
a jeho správy. Naši používatelia tak 
získajú zvýšenú bezpečnosť a ob-
novu dát. Výpadok servera totiž 
nemá žiaden vplyv na našu infraš-
truktúru. Všetky naše služby vieme 
aj v takomto prípade obnoviť veľmi 
rýchlo a bez straty akýchkoľvek dát.

Maklér alfa s licenciou SFA
Rozvoj sme dosiahli aj mimo sof-
tvérovej oblasti. Vybudovali sme 
spoločnosť Maklér Alfa, s. r. o., 
ktorá disponuje licenciou samo-
statného finančného agenta (SFA) 
pre všetky sektory a je plne vybave-
ná kompletným softvérovým port-
fóliom od Positive. Ide tak o Ready 
Made Makléra určeného na predaj. 
Táto spoločnosť je vytvorená pre 
obchodnú skupinu, ktorá si chce 
založiť vlastného samostatného 
finančného agenta bez zdĺhavých 
úradných procedúr. 

Využitím tohto produktu ušet-
rí minimálne šesť mesiacov času  

FILIP SCHOCHMANN 
– CEO Positive 
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údržbu a následný rozvoj, ale aj 
zabezpečenie používateľskej pod-
pory pre sieť obchodníkov. Menší 
IT tím vždy predstavuje vysoké 
riziko odchodu kľúčového progra-
mátora, čo má za následok výpa-
dok vo vývoji softvéru, následného 
servisu, či možnosti zohľadnenia 
požiadaviek spoločnosti, ktoré jej 
vznikajú v čase. V mnohých prí-
padoch sa po zohľadnení všetkých 
okolností dá zhodnotiť, že takáto 
cesta „na vlastnú päsť“ môže znížiť 
sústredenie sa na základ podnika-
nia maklérskej spoločnosti a rozvoj 
produkcie.

Väčšina maklérov 
dnes využíva softvér 

od softvérových 
spoločností, ale nie 

všetci.

Veľké maklérske 
spoločnosti často stavia 

na vlastné softvérové 
riešenia.

Ak je poskytovateľom 
softvéru maklér, môže 
to byť problém. Je to 
vlastne konkurencia.

MAKLÉRI · Ani dobre nastavené zmluvy nemusia zabrániť vpusteniu trójskeho koňa do firmy

Softvér ako trójsky kôň
Vysoké náklady na vývoj vlastného 
softvéru si v súčasnosti maklérske 
spoločnosti kompenzujú predajom 
toho, čo vytvorili. Stavajú sa do 
role poskytovateľa špecializované-
ho softvéru „za dobrú cenu“, no 
zákazníkom je spravidla ich kon-
kurent. Poskytovaný softvér sa 
tak na prvý pohľad môže javiť ako 
ideálne riešenie pre potreby iného 
makléra. Takýto poskytovateľ však 

– balíkové riešenia zamerané na 
špecifiká a procesy finančného 
sprostredkovania. Makléri síce 
najlepšie rozumejú potrebám svojej 
spoločnosti, niekedy im však chýba 
nadhľad. Ten im vedia poskytnúť 
práve títo špecializovaní poskyto-
vatelia softvéru. Maklér totiž kú-
pou „balíkového riešenia“ získa aj 
know-how, ktoré poskytovateľ sof-
tvéru zozbieral práve vďaka spo-
lupráci a skúsenostiam s maklér-
skymi spoločnosťami. Tie totiž  
s najväčšou pravdepodobnosťou 
už v minulosti riešili podobný 
problém. 

Podstatnou výhodou softvéro-
vých spoločností sú aj rozsiah-
le IT kapacity, ktoré zabezpe-
čia nepretržitú údržbu, rozvoj  
a servis. Vďaka nim je možné rea-
govať aj na individuálne požiadav-
ky zákazníka. Samozrejmosťou je 
tiež používateľská podpora a škole-
nia používateľov.

Na ceste inovatívnych lídrov
Naopak, veľké maklérske spo-
ločnosti často stavia na vlastné 
softvérové riešenia a uberajú sa 
cestou „softvéru na zákazku“. Tá 
je často zdĺhavá a vždy spojená  
s nemalými investíciami do vývo-
ja a následnej nepretržitej údržby 
softvéru. 

Razia si však cestu inovatívnych 
lídrov, ktorých riešenia a prípad-
né know-how si dôsledne chrá-
nia.Takáto voľba vyžaduje nielen 
dostatočné IT kapacity pre servis, 

má naďalej hlavný podnikateľský 
cieľ – budovanie sprostredkovateľ-
ských sietí a distribúciu finančných 
produktov. 

Akú motiváciu však má maklér, 
ktorý počíta desiatky miliónov  
v províziách, aby inému maklérovi 
poskytol nástroj konkurenčnej vý-
hody, teda svoj softvér, keď príjmy 
za poskytnutie softvéru sú rádovo 
zlomok z príjmov maklérskej spo-
ločnosti? Odpoveďou môže byť aj 
bližší náhľad do vnútra konkurenč-
nej spoločnosti, jej obchodnej siete 
a klientely. Ani dobre nastavené 
zmluvné podmienky v tomto prí-
pade nemusia zabrániť vpusteniu 
trójskeho koňa do spoločnosti pro-
stredníctvom softvéru.

Táto situácia môže menšiemu part-
nerovi, ktorý si potreboval zabez-
pečiť životne dôležitý softvér, pri-
niesť zásadné problémy. Je to totiž 
cesta, ako sa dostať k dátam, ktoré 
sú grálom každej, a nielen maklér-
skej firmy. Potom už je to len na 
krok k ich využitiu, napríklad na 
akvizíciu konkurenčných obchod-
ných tímov. 

Veríme však, že žiadne z rozhodnu-
tí o obstaraní softvérového vybave-
nia negatívne neovplyvní úspechy 
maklérov, ktoré vám želáme v roku 
2023 v mene celého tímu Positive. 
Sme radi, že naša práca prispieva 
k zachovaniu krás rozmanitosti 
trhu finančného sprostredkovania. 
Cieľom našej práce aj naďalej zo-
stáva poskytovať softvér pre malé, 
ako aj veľké maklérske spoločnosti. 
To je v konečnom dôsledku aj na 
prospech koncovým klientom.
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TRŽBY AGENTOV BUDÚ RÁSŤ 
AJ NAĎALEJ, NO NAJVÄČŠÍ RAST 

ZAZNAMENAJÚ DIGITÁLNI MAKLÉRI

FINANCIE · Aké výzvy čakajú na finančných agentov po skončení pandémie koronavírusu

spomína aj najhorší dvojročný rast 
výnosov odvetvia od roku 2010, 
ktorý spôsobila neistota na akcio-
vom trhu a doznievajúca pandé-
mia. Tento trend platí pre globálny 
trh, no na Slovensku sa nepotvr-
dil. Tržby najväčších slovenských 
maklérov totiž rástli aj počas pan-
démie koronavírusu. 

Napriek náročnému obdobiu sek-
tor finančného sprostredkovania 
aj naďalej zostáva rastúcim odvet-
vím, hoci do budúcnosti s mier-
nejšími prognózami rastu príjmov. 
Modelovanie trhového segmentu 
spoločnosťou McKinsey naznačuje, 
že jeho tržby budú počas nasledu-
júcich piatich rokov rásť o približne 
5 % ročne, a to v dôsledku zmier-
ňovania výkonnosti trhu, globál-
nej neistoty spôsobenej vojnou na 
Ukrajine a pokračujúceho posunu 
od maklérstva k poradenstvu. Rast 
však nebude rovnomerne rozdelený 
medzi všetkých účastníkov odvet-
via. Najrýchlejšie by mali rásť no-
váčikovia na trhu. Modely digitál-
neho poradenstva by potenciálne 
mohli dosiahnuť rast výnosov až 
na úrovni 20 % ročne. 

Novým trendom je príchod no-
vých hráčov v podobe rôznych 

typov digitálneho poradenstva  
a sprostredkovania, ktorí sa snažia 
získať svoj podiel na úkor klasic-
kých agentov, pred ktorými stojí 
niekoľko neľahkých skúšok. Ich 
budúcnosť bude závisieť od ich 
schopnosti prispôsobiť sa novým 
okolnostiam na trhu.

Odvetvie finančného sprostredkovania prešlo od vypuknutia pandémie 
koronavírusu viacerými skúškami. Hoci sa mu globálne darilo, zreteľne sa 
objavujú aj postupné zmeny v jeho fungovaní. Klienti majú po pandémii 

od svojich finančných agentov nové očakávania a prichádzajú aj s novými 
požiadavkami z pohľadu svojich potrieb a finančných produktov. 

Autor: Dominik Horváth, foto: Shutterstock

Novým trendom je 
príchod nových hráčov 
v podobe digitálneho 

sprostredkovania.

Sektor finančného 
sprostredkovania 

aj naďalej zostáva 
rastúcim odvetvím.

Agenti zostali odolní
Ako uvádza štúdia spoločnosti 
McKinsley, od začiatku pandémie 
COVID-19 do roku 2022 sa z po-
hľadu nominálnej hodnoty odvet-
viu finančných poradcov darilo. 
Globálne zaznamenali rekordný 
nárast klientskych aktív. No rástol 
aj počet klientov, ktorí si svoje ak-
tíva riadia sami a agenti im posky-
tujú iba poradenstvo. Štúdia však 

Počas uplynulých dvoch ro-
kov zažilo odvetvie finanč-
ných agentov významnú vlnu 
inovácií a experimentov. Na 
druhej strane čelí dlhodobým 
demografickým posunom, 
ktoré prerozdelia bohatstvo 
medzi nové generácie klien-
tov s novými očakávaniami 
pre finančné produkty a služ-
by. Práve táto kombinácia síl 
bude formovať rastové tren-
dy v nasledujúcich rokoch. 
Medzi kľúčové faktory rastu 
odvetvia jednoznačne patria 
rýchlorastúce nové segmenty 
zákazníkov, zmena potrieb 
nových klientov a nové fi-
nančné produkty.

Faktory ďalšieho rastu

ktorí už nechcú využívať ich služ-
by. Najväčšie percento z tejto sku-
piny tvoria práve ľudia generácie X 
a mileniáli. Od začiatku roka 2020 
bolo v USA otvorených viac ako 25 
miliónov nových účtov priameho 
sprostredkovania, teda rôznych 
typov aplikácií a platforiem, ktoré 
ponúkajú priame investičné mož-
nosti bez potreby využitia služieb 
finančného agenta. Hoci je expo-
nenciálny rast tohto segmentu 
pravdepodobne neudržateľný, jeho 
rast sa očakáva aj v nasledujúcich 
rokoch. Otázkou zostáva, ako veľ-
mi budú nové generácie vo svojpo-
mocnom budovaní majetku úspeš-
né. Odborníci sa zhodujú, že mladá 
generácia napokon predsa len zistí, 
že rady a skúsenosti dlhoročného 
odborníka sú predsa len nevyhnut-
né, a to aj za cenu zaplatenia urči-
tej provízie. 

Aké výzvy čakajú na finančných agentov po skončení pandémie koronavírusu · FINANCIE

Kľúčové skupiny zákazníkov
Ak sa pozorne pozrieme na trh 
klientov finančných agentov, je na 
ňom možné vidieť dva nové seg-
menty zákazníkov, ktoré vykazujú 
známky významného a trvalého 
rastu. Sú to mladá generácia a fi-
nančne stabilní a bohatí ľudia, kto-
rí síce vyhľadávajú finančné pora-
denstvo, no kvôli pandémii začali 
výrazne viac používať nové digitál-
ne technológie. 

Poďme sa teda najskôr pozrieť na 
nové generácie. Sú to generácia X 
(ľudia narodení medzi rokmi 1965 
až 1979) a generácia mileniálov 
(narodení medzi 1980 až 1995). 
Práve tieto dve generácie začínajú 
postupne dediť aktíva a majetok 
po svojich rodičoch a starých rodi-
čoch, teda po takzvanej povojno-
vej generácii, ktorej z finančného 

pohľadu patrí titul najstabilnejšej  
a najsilnejšej generácie posledného 
storočia. Odborníci predpovedajú, 
že len v USA príde v nasledujúcich 
rokoch ku generačnému presunu 
aktív vo výške okolo 50 biliónov 
dolárov. Finanční agenti si teda už 
teraz budú musieť dať záležať na 
tom, aby spoznali deti svojich star-
ších klientov a aby si ich dokázali 
udržať. S touto zmenou prichádza 
aj zmena v type odporúčaní. Kým 
staršia generácia najmä kvôli veku 
preferovala stabilitu a ochranu dô-
chodkových príjmov, pre mladých 
majú väčší zmysel rizikové a rasto-
vé typy investovania s možnosťou 
vyšších výnosov. 

Samoangažovaní klienti
S generačnou výmenou na stra-
ne klientov prichádza pre finanč-
ných agentov aj riziko v podobe 
„samoangažovaných klientov“, 

Na trhu sú dva nové 
segmenty zákazníkov, 
ktoré vykazujú známky 

trvalého rastu.

Agenti budú musieť 
prehĺbiť už existujúce 

vzťahy s klientmi a tiež 
znížiť svoje marže. 

Agenti si budú musieť 
dať záležať na tom, aby 

spoznali deti svojich 
starších klientov. 
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vyhráva telefonický alebo video-
konferenčný spôsob komunikácie  
s približne 40-percentným podie-
lom. Iba 15 % týchto ľudí sa teší na 
návrat do pobočiek alebo na obno-
venie osobných návštev. Zaujímavé 
je, že až 50 % bohatých klientov si 
myslí, že ich primárny finančný 
agent by mal vo všeobecnosti zlep-
šiť svoje digitálne možnosti.

Personalizácia a ESG
Druhý trend, ktorý je viditeľný 
u všetkých skupín klientov, je 
vzostup personalizovaného inves-
tovania. Personalizovaný prístup 
je kľúčovou hnacou silou spokoj-
nosti klientov a jedným z hlavných 
faktorov, podľa ktorého si vyberajú 
finančných poradcov. Aj keď je per-
sonalizácia vo všeobecnosti veľmi 
široký pojem, hlavným spôsobom 
jej využitia je napríklad nastavenie 
finančných produktov na špeciálne 
daňové úspory alebo na podporu 
špecifických presvedčení klientov. 

Patrí k nim napríklad aj rastúci 
trend ESG požiadaviek pri vý-
bere investície. Stále viac najmä 
mladších klientov chce, aby fir-
my, do ktorých investujú, spĺňali 
požiadavky na environmentálnu, 

Bohatí a hybridní
Druhou skupinou, ktorá zazname-
nala na trhu výrazný nárast, sú tak- 
zvaní hybridní bohatí klienti. Do 
tohto segmentu patria všetci ľudia 
vo veku od 40 do 60 rokov, ktorí 
využívajú služby aspoň jedného 
finančného agenta, ale počas pan-
démie objavili možnosti priameho 
investovania a v súčasnosti vlast-
nia aspoň jeden takýto účet. 

Zatiaľ čo sa pozornosť zamerala na 
vzostup nových mladých klientov 
s typicky nízkymi aktívami, rast 
v segmente hybridných bohatých 
klientov zostáva takmer prehlia-
daný. Ak sa však pozrieme na čísla, 
tak v roku 2021 bola tretina boha-
tých klientov v USA, teda domác-
ností s viac ako 250-tisíc a menej 
ako 2 miliónmi dolárov v inves-
tovateľných aktívach, hybridná. 
To znamená, že využívali služby 
finančných agentov, ale zároveň 
profitovali aj z jednoduchosti a do-
stupnosti priameho investovania.

sociálnu a riadiacu zodpovednosť. 
Napríklad v prieskume spoločnos-
ti Accenture na belgickom trhu 
sa ukázalo, že tretina belgických 
investorov tvrdí, že si v blízkej bu-
dúcnosti kúpia produkty spĺňajúce 
ESG. V skupine opýtaných do 30 
rokov to bola až takmer polovica.

Digitálne aktíva hýbu trhom
Všetky spomenuté zmeny mali 
výrazný vplyv aj na ponuku fi-
nančných produktov. Zrejme naj-
výraznejším je rastúca obľuba  
a potenciál investícií do digitálnych 
aktív. Reč pritom nie je len o kryp-
tomenách, pretože táto kategória 
zahŕňa aj rôzne tokenizované ak-
cie, dlhopisy, stablecoiny, umenie 
a NFT.

Digitálne aktíva sa postupne začle-
nili medzi široko akceptované typy 
investícií. Príchod armády nových 
a mladších klientov spôsobil ich 
rast, hoci až donedávna pôsobili 
len na okraji trhu. Ak sa pozrie-
me na ich kombinovanú hodnotu,  
v roku 2019 dosahovala 100 mili-
árd dolárov, no dnes už je na úrov-
ni 2,5 bilióna dolárov. 

Pandémia zvýšila 
očakávania klientov 
aj to, ako chcú byť 

obsluhovaní. 

Pri skupine hybridných boha-
tých klientov budú finanční 
agenti musieť nájsť spôsob, 
ako svojim klientom zabrániť 
vo využívaní konkurenčných 
produktov. Jedným z riešení 
môže byť využitie dlhoročných 
vzťahov, ktoré si s klientmi už 
vybudovali, a ich prípadné pre-
hĺbenie. Druhým je možnosť 
znižovania vlastných marží  
s cieľom prispôsobiť sa situácii 
na trhu. 

Pomôžu dlhoročné 
vzťahy 

Najväčšie percento 
„samoangažovaných 
klientov“ tvoria ľudia 

generácie X a mileniáli.

Staršia generácia 
preferuje stabilitu  

a ochranu, mladší ľudia 
zase rizikové a rastové 

typy.

FINANCOVANIE · Aké výzvy čakajú na finančných agentov po skončení pandémie koronavírusu

Ako to vidia bohatí ľudia
Je zrejmé, že s novými domi-
nantnými typmi klientov sa budú 
postupne meniť aj ich potreby. 
Jedným z najvýraznejších trendov 
vyvolaných pandémiou bolo prud-
ké zrýchlenie digitálnej adopcie 
v spotrebiteľských segmentoch, 
vrátane bohatších a starších klien-
tov, ktorí boli predtým digitalizácii 
najmenej naklonení. Ak sa však 
pozrieme iba na bohatých klien-
tov, teda na domácnosti s viac ako 
2 miliónmi dolárov v investova-
teľných aktívach, v tejto kategórii 

Motivácia investovať do digitál-
nych aktív je rôznorodá – experi-
mentovanie, špekulácie alebo hľa-
danie ochrany pred infláciou. Pre 
finančných agentov predstavujú 
príležitosť aj výzvu. Trh s kryp-
toaktívami sa počas posledných 
dvoch rokov rozrástol až príliš na 
to, aby sa dal ignorovať uprostred 
silného dopytu klientov. Aj preto 
sa v súčasnosti v eurozóne horli-
vo pracuje na prijatí komplexných 
regulačných opatrení pre všetky 
kryptoaktíva s názvom MiCA. 

Čo čaká na agentov
Už teraz je jasné, že pandémia ko-
ronavírusu pozmenila prostredie, 
v ktorom pôsobia finanční agen-
ti. Zvýšila očakávania zákazníkov, 
zmenila ich pohľad na to, ako chcú 
byť obsluhovaní, a zrýchlila zavá-
dzanie nových technológií. Okrem 
toho sa každý finančný agent bude 
musieť dôkladne pozrieť na nové 
faktory rastu, ktoré formujú toto 
odvetvie – na nové segmenty klien-
tov, zmeny ich potrieb, požiadavky 
na personalizáciu a nové typy pro-
duktov. Na základe analýzy týchto 
faktorov sa rozhodne, ktorý z tých-
to vzostupných trendov má preňho 
zmysel nasledovať.

Novým trendom 
súčasnosti 

je zrýchlenie 
digitálnej adopcie 
v spotrebiteľských 

segmentoch.

1) Regulačná nejednoznač-
nosť pretrváva v oblasti kla-
sifikácie kryptoaktív a da-
ňového vykazovania, čo pre 
finančných agentov znamená 
možnosť vystavenia sa riziku 
pri zlom vysvetlení podmie-
nok ich fungovania. 

2) Infraštruktúra potrebná na 
ponúkanie digitálnych aktív 
sa výrazne líši od infraštruk-
túry vyžadovanej pre tradič-
né investičné produkty. 

3) Mnohí sprostredkovatelia 
nerozumejú dobre digitál-
nym aktívam, takže tento 
druh poradenstva je pre nich 
mimoriadne náročný. 

Tri najzásadnejšie 
kryptomenové výzvy

Digitálne aktíva sa 
postupne začlenili medzi 
široko akceptované typy 

investícií.

Aké výzvy čakajú na finančných agentov po skončení pandémie koronavírusu · FINANCOVANIE
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FINANCIE · NBS zvýšila poplatky za odborné skúšky a zároveň zrovnoprávnila oba spôsoby preskúšania

FINANČNÍ AGENTI  
SI MÔŽU VYBRAŤ, ČI NA SKÚŠKU 

PRÍDU, ALEBO SA PRIPOJA ONLINE

Vyšší poplatok, viac možností
Centrálna banka len nedávno 
informovala, že zvýši poplatky 
za odborné skúšky finančných 
sprostredkovateľov. NBS vtedy 
zdražovanie odôvodnila vysokou 
infláciou, ale aj tým, že dištančné 
skúšky si vyžadujú väčšie náklady. 
Národná banka Slovenska tak od 
budúceho roka na jednej strane 
zvýši poplatky za vykonanie skú-
šok finančných sprostredkovate-
ľov, na druhej strane už od októbra 
tohto roka zrovnoprávni oba spô-
soby preskúšania – dištančný aj 
prezenčný. 

Po novom sa tak dištančné skúša-
nie stane štandardom a finanční 
agenti si síce priplatia, no budú si 
môcť vybrať, ktorý spôsob im viac 
vyhovuje. Okrem fyzického pre-
skúšania budú môcť skúšku uro-
biť aj prostredníctvom digitálnej 
platformy.

Povinnosť zo zákona
Finanční sprostredkovatelia sú po-
vinní absolvovať odbornú skúšku 
pred tým, než začnú vykonávať 
svoju činnosť. Svoju spôsobilosť 
potom rovnakým spôsobom mu-
sia potvrdiť každé štyri roky. Ak 

Na diaľku? Samozrejme
Banková rada Národnej banky 
Slovenska prerokovala a prijala 
opatrenie, ktoré uľahčí život fi-
nančným sprostredkovateľom na 
Slovensku. Tí pre vykonávanie 
svojej činnosti už nebudú musieť 
absolvovať odborné skúšky takzva-
nou prezenčnou formou. 

„Prijatím opatrenia sa umožňuje 
vykonávať odborné skúšky na po-
skytovanie finančného sprostred-
kovania dištančnou formou kedy-
koľvek, nielen v čase vyhlásenia 
mimoriadnej situácie, a zaviesť 
dištančný spôsob vykonávania od-
bornej skúšky ako štandardnú for-
mu rovnocennú prezenčnému spô-
sobu vykonania odbornej skúšky,“ 
píše NBS s tým, že opatrenie platí 
od 1. októbra 2022.

Národná banka Slovenska (NBS) považuje dištančné vykonávanie odborných 
skúšok finančných agentov za rovnocenné s prezenčným spôsobom preskúšania. 

Schválila opatrenie, ktoré po novom umožní finančným sprostredkovateľom 
robiť skúšky na diaľku kedykoľvek počas roka a nielen počas mimoriadnych 

situácií, ako bola napríklad pandémia koronavírusu a s ňou spojené lockdowny. 

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock 

Jedna písomná skúška 
aj s certifikátom vyjde 

na 30 eur, ústna 
skúška stojí agenta 

dvojnásobok. 

Národná banka Slovenska 
novou úpravou mení opat-
renie o odbornej  skúške  
s certifikátom finančného 
sprostredkovania a finanč-
ného poradenstva platné od 
začiatku pandémie, teda od  
26.  mája 2020.  NBS vte-
dy upravila zákon tak, aby 
umožnil agentom absolvo-
vať odborné skúšky aj počas 
lockdownu prostredníctvom 
digitálnych technológií a na 
diaľku. 

Začali počas pandémie

napríklad finančný agent pôso-
bí vo všetkých šiestich sektoroch 
súčasne, musí si za každú skúšku 
osobitne zaplatiť. Jedna skúška 
s certifikátom vyjde aktuálne na 
30 eur, takže takéto preskúšanie 
sprostredkovateľa pôsobiaceho  
vo  v š e t k ýc h  s e k to ro c h  s to j í  
180 eur. Sprostredkovatelia s naj-
vyšším stupňom odbornej spôso-
bilosti potrebujú okrem písomnej 
skúšky absolvovať aj ústnu skúšku. 
Tá je drahšia a stojí 60 eur.
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finančné výsledky ako v roku 2020. 
Spoločnosť ukončila rok 2021  
s obratom vo výške 37,7 milióna 
eur. Samostatný finančný agent má 
síce k dispozícii jeden z najnižších 
počtov podriadených finančných 
agentov, no v súhrne tržieb stále 
patrí medzi najúspešnejších maklé-
rov na Slovensku. Tabuľka najväč-
ších hráčov na trhu finančného 
sprostredkovania tiež ukazuje, že 
drvivá väčšina firiem v minulom 
roku rástla a dokázala zvýšiť objem 
svojich tržieb. 

Skokani v tržbách a zisku
My si však všímame nielen tých 
agentov, ktorí dosiahli najvyššie 
tržby či zisky. Zaujali nás aj tí, kto-
rí zaznamenali najvyšší medziroč-
ný nárast. Na čele top 3 najväčších 
skokanov roka z pohľadu percentu-
álneho nárastu tržieb sa umiestnila 
spoločnosť FinGO.sk, ktorá medzi-
ročne dokázala zvýšiť svoje tržby  
o 42 % na 19,5 milióna eur. Darilo 
sa jej aj z pohľadu nárastu zisku. 

Subjekty pôsobiace v oblasti finančného sprostredkovania majú za 
sebou mimoriadne úspešný rok 2021. Dvadsiatke najväčších finančných 

agentov v minulom roku rástli tržby aj zisk. Pomohol im k tomu 
obrovský záujem spotrebiteľov o lacné hypotekárne úvery, ale aj čoraz 
populárnejšie investovanie a poistné produkty. Financial Report prináša 

sumár najdôležitejších čísel top finančných agentov za uplynulý rok.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

TOP FINANČNÍ AGENTI:  
KTO Z NICH MAL VLANI NAJVYŠŠÍ 
OBRAT, A KTORÉ FIRMY ODVIEDLI 

NAJVIAC DANÍ? 

FINANCIE · Väčšina firiem v minulom roku rástla a dokázala zvýšiť objem svojich tržieb

a firme sa darilo napríklad aj v in-
vestovaní. Tam je síce nováčikom, 
no už sa radí medzi popredných 
obchodníkov s cennými papiermi 
na Slovensku. Do portfólia spoloč-
nosti v uplynulom roku pribudla 
napríklad aj vlastná poisťovňa.

Čísla 2 a 3 medzi agentmi
Druhým najväčším finančným 
sprostredkovateľom na Slovensku 
je podľa dostupných dát OVB 
Allfinanz Slovensko. Tržby tohto 
samostatného finančného agenta 
rastú kontinuálne od roku 2017. 
V minulom roku stúpli o 6,7 % 
na takmer 44 miliónov eur, čo 
je v prípade OVB historicky naj-
vyššie číslo. Spoločnosť posky-
tuje služby už viac ako 938-tisíc 
klientom a firma v uplynulom 
roku obslúžila desiatky tisíc no-
vých aj existujúcich zákazníkov.
Trojicu najväčších finančných 
sprostredkovateľov na Slovensku 
uzatvára firma Respect Slovakia. 
Tá si udržala približne rovnaké 

Najväčší hráč na trhu
Poradie troch najväčších finanč-
ných  s pro stre dkovateľov  n a 
slovenskom trhu f inančného 
sprostredkovania sa oproti pred-
chádzajúcemu roku nezmenilo. 
Najväčším finančným agentom aj 
v roku 2021 zostal Partners Group 
SK s tržbami na úrovni takmer 50 
miliónov eur. Tržby tohto samo-
statného finančného agenta rástli 
v porovnaní s prvým pandemic-
kým rokom o viac ako 11 %. Firma 
podľa slov jej vedenia zazname-
nala rast vo všetkých kľúčových 
sektoroch. Spoločnosti výrazne 
pomohol rast životného poistenia, 

Najziskovejší 
sprostredkovatelia 

spravidla platia 
najvyššie dane.

Dvanásť SFA má zisk 
vyšší ako milión eur 
a päť z nich je nad 

hranicou troch miliónov 
eur. 

Väčšina firiem v minulom roku rástla a dokázala zvýšiť objem svojich tržieb · FINANCIE

Poisťovňa 2021 2020 2019 2018 2017

1. Partners Group SK 49 561 210 44 508 070 40 288 808 34 399 717 30 828 789

2. OVB Allfinanz Slovensko 43 721 061 40 780 827 41 043 790 37 773 021 35 773 170

3. Respect Slovakia 37 743 002 37 633 005 38 238 429 41 766 167 44 859 718

4. Finportal 35 672 277 25 477 522 21 108 281 17 718 310 14 401 925

5. FinGO.sk 19 503 073 13 722 964 9 986 071 5 933 835 47 632

6. Swiss Life Select 18 372 938 16 540 673 15 937 211 13 288 709 14 715 439

7. Winners Group 16 275 909 16 328 546 15 048 536 12 261 173 11 066 879

8. Brokeria 16 005 465 13 674 328 11 508 920 8 627 886 7 249 118

9. Universal maklérsky dom 15 823 167 14 896 755 13 011 312 12 340 539 10 644 860

10. Prosight Slovensko 12 912 087 10 170 415 7 591 341 5 757 407 4 285 641

11. ČSOB leasing poisťovací maklér 12 191 848 11 634 276 10 387 105 8 716 817 7 067 632

12. Insia SK 10 457 279 10 060 150 10 092 320 12 108 718 10 889 408

13. Macula poisťovacie služby 8 397 548 8 076 746 7 192 367 6 848 297 5 812 093

14. Broker Service Group 8 387 103 7 852 671 7 543 197 6 531 388 5 488 818

15. Concorde spol. 7 058 099 6 673 090 5 374 361 5 541 378 5 726 590

16. Gepard Finance 5 672 872 4 897 781 5 590 825 5 385 779 4 242 262

17. Broker Consulting 5 333 919 4 524 906 4 506 004 4 924 840 4 805 143

18. UniCredit Broker 4 911 277 4 854 945 5 180 938 4 926 835 4 577 490

19. Leas.sk 4 538 326 4 445 660 4 343 384 4 235 791 4 265 872

20. Renomia 4 398 079 4 420 202 4 149 968 - 3 996 153

Zdroj: registeruz.sk

Kým v roku 2020 zaknihovala zisk 
vo výške 578-tisíc eur, v roku 2021 
to už bolo takmer 2,2 milióna eur. 
To predstavuje nárast o takmer  
317 %. Mladej firme sa darí rásť 
najmä vďaka sprostredkovaniu 
hypoték, ktoré tvorí väčšinu jej 
biznisu.

Ďalším skokanom roka je firma 
Finportal. Jej tržby v roku 2021 
vzrástli až o 40 % na 35,7 milióna 
eur. Trend z posledných rokov pri 
tomto samostatnom finančnom 
agentovi naznačuje, že spoloč-
nosť v najbližších rokoch môže 
reálne atakovať najvyššie pozície 
v tabuľke najväčších finančných 
sprostredkovateľov. 

Ak sa pozrieme na ziskovosť , 
Finportal bol najúspešnejší z po-
hľadu nárastu ziskovosti. Firma 
v roku 2020 dosiahla čistý zisk  

v hodnote 237-tisíc eur, no o rok 
neskôr to už bolo 2,2 milióna eur. 
Dosiahnutý rast predstavuje 826 %.

Medzi skokanov roka 2021 sa 
tento rok dostal aj samostatný fi-
nančný agent Concorde. Ten na 
Slovensku pôsobí od roku 1993  
a v top dvadsiatke sa drží už nie-
koľko rokov. Firma dosiahla v roku 
2020 čistý zisk vo výške 405-tisíc 
eur, rok 2021 jej však priniesol vý-
nosy vo výške 1,57 milióna eur.

Niekoľko zaujímavostí
Najziskovejší finanční sprostred-
kovatelia na Slovensku sú zároveň 
tí, ktorí spravidla odvádzajú aj naj-
vyššiu daň. V roku 2021 je podľa 
verejne dostupných údajov až tucet 
firiem, ktoré vykázali zisk vyšší ako 
jeden milión eur. Partners Group 
SK tak nevedie len rebríček finanč-
ných sprostredkovateľov s najväč-
ším obratom, ale je tiež najzisko-
vejšou firmou. Spoločnosť za rok 
2021 vykázala čistý zisk v hodnote 
takmer 9,5 milióna eur, čo predsta-
vuje nárast oproti minulému roku 
o viac ako 22 %. Daň z príjmu toh-
to samostatného finančného agen-
ta za rok 2021 dosiahla viac ako 2,5 
milióna eur.

Druhou najziskovejšou firmou 
je Respect Slovakia, ktorá pôsobí 
na Slovensku aj v Českej republi-
ke. Tomuto finančnému agentovi  

Top finanční sprostredkovatelia podľa tržieb
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v porovnaní s rokom 2020 klesol 
zisk o takmer 19 %, no aj to sta-
čilo na druhú najvyššiu hodnotu 
na trhu. Z čistého zisku vo výške 
6,4 milióna eur firma zaplatila daň 
z príjmu vo výške 1,86 milióna 
eur. Tretím finančným agentom  
s najvyšším ziskom za rok 2021 je 
ČSOB leasing poisťovací maklér. 
Ten vykázal v minulom roku čistý 
zisk vo výške takmer 3,8 milióna 
eur. Spoločnosť tak spolu poda-
ním daňového priznania zaplatila 
štátu daň z príjmu vo výške jed-
ného milióna eur. Zaujímavosťou 
tohto agenta je, že má uzatvorenú 
zmluvu len s jedným podriadeným 
finančným agentom, a tým je naj-
väčšia lízingovka na trhu – spoloč-
nosť ČSOB leasing.

Poisťovňa 2021 2020 2019 2018 2017

1. Partners Group SK 9 480 894 7 751 792 8 043 116 6 385 062 5 950 625

2. Respect Slovakia 6 406 265 7 904 179 7 392 772 7 735 721 8 291 363

3. ČSOB leasing poisťovací maklér 3 775 647 3 826 558 3 365 578 3 330 595 2 679 883

4. OVB Allfinanz Slovensko 3 417 355 3 121 393 3 043 548 2 929 352 2 742 815

5. UniCredit Broker 3 221 899 3 356 983 3 578 838 3 357 521 3 134 078

6. FinGO.sk 2 409 703 577 940 208 578 4 156 -1 342

7. Finportal 2 193 300 236 932 -141 681 99 942 194 807

8. Concorde 1 569 255 405 365 361 078 357 785 392 265

9. Swiss Life Select 1 457 257 1 306 600 1 292 762 653 881 521 965

10. Winners Group 1 425 964 1 107 545 765 272 763 250 1 250 316

11. Brokeria 1 222 190 976 960 640 770 646 005 594 564

12. Prosight Slovensko 1 014 457 888 823 633 732 825 847 626 735

13. Leas.sk 913 874 628 283 31 382 164 461 496 920

14. Macula poisťovacie služby 749 495 1 512 615 1 103 195 1 125 457 1 073 126

15. Universal maklérsky dom 599 000 678 796 350 483 556 357 372 595

16. MPS 485 806 361 802 321 222 95 768 75 858

17. Broker Service Group 398 628 637 288 147 132 270 611 -393 633

18. Poinfo 390 557 362 469 367 517 297 782 342 627

19. K Finance Life 367 630 365 651 330 420 122 847 133 842

20. Maxima Broker 321 140 276 003 185 717 209 214 236 570

Zdroj: registeruz.sk

Top finanční sprostredkovatelia podľa zisku

READY MADE MAKLÉR 
NA PREDAJ 

MAKLÉR Alfa, s. r. o.
MAKLÉR Beta, s. r. o. 

Na sklade máme:

Založenie spoločnosti 

Licencia od NBS 

Dokumentácia SFA 

Softvérové vybavenie

Staňte sa samostatným finančným agentom už dnes. 
Kúpte si maklérsku spoločnosť bez histórie, pripravenú na podnikanie.
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NBS OPÄŤ ZVYŠUJE POPLATKY  
PRE FINANČNÝCH 

SPROSTREDKOVATEĽOV,  
TENTORAZ ZA ODBORNÉ SKÚŠKY 

Desiatky eur za skúšku
Finanční sprostredkovatelia sú po-
vinní absolvovať odbornú skúšku 
pred tým, než začnú vykonávať 
svoju činnosť. Svoju spôsobilosť 
potom rovnakým spôsobom musia 
potvrdiť každé štyri roky. 

Ak napríklad finančný agent pôso-
bí vo všetkých šiestich sektoroch 
súčasne, musí si za každú skúšku 
osobitne zaplatiť. Jedna skúška 
s certifikátom vyjde aktuálne na 
30 eur, takže takéto preskúšanie 
sprostredkovateľa pôsobiaceho vo 
všetkých sektoroch stojí 180 eur. 
To však ešte nie je všetko. 

Sprostredkovatelia s najvyšším 
stupňom odbornej spôsobilosti 
potrebujú okrem písomnej skúšky 
absolvovať aj ústnu skúšku. Tá je 
drahšia a stojí 60 eur. Aktuálne má 
podľa centrálnej banky oprávnenie 
na činnosť podriadeného finanč-
ného agenta až 16 656 subjektov. 
Väčšina z nich však má stredný ale-
bo vyšší stupeň odbornej spôsobi-
losti, a preto nepotrebuje absolvo-
vať ústnu skúšku.

Bez detailov o cene
NBS v predbežnej  informácii 
uvádza, že chce meniť a doplniť 
zákon, ktorý upravuje poplatok 
za odbornú skúšku finančných 
sprostredkovateľov. Informácia  
o konkrétnej výške nového poplat-
ku zatiaľ v oficiálnych dokumen-
toch chýba. Centrálna banka potre-
bu právnej úpravy vysvetľuje tým, 
že výška poplatku sa nemenila od 
roku 2010. Zdražovaním však chce 
zohľadniť to, že finanční agenti 
môžu od roku 2020 vykonávať tie-
to skúšky aj na diaľku. Podľa NBS 
je totiž forma dištančného preskú-
šania z pohľadu organizátorov ča-
sovo aj personálne náročnejšia. 

„Navýšenie poplatku za vykonanie 
odbornej skúšky zohľadňuje vplyv 
medziročnej inflácie od roku 2010 
do súčasnosti, a možno ho pova-
žovať za minimálne v porovnaní  
s pridanou hodnotou pre účastní-
kov odborných skúšok, ktorú pri-
niesla dištančná forma odborných 
skúšok,“ informuje NBS v predbež-
nej informácii k pripravovanému 
opatreniu.

Národná banka Slovenska (NBS) plánuje zvýšiť poplatky, ktoré platia finanční 
sprostredkovatelia za vykonanie odborných skúšok. Finanční agenti si tak zrejme 

už od budúceho roka priplatia za absolvovanie skúšky s certifikátom. Tú potrebujú 
získať každé štyri roky pre všetky sektory, v ktorých pôsobia. Centrálna banka 
zdražovanie odôvodňuje infláciou aj stúpajúcimi nákladmi na dištančné skúšky.

Autor: Roland Régely

Náklady stúpajú aj asociácii
Skúšky pre stredný stupeň odbor-
nej spôsobilosti v súčasnosti orga-
nizuje päť subjektov, vyšší stupeň 
vykonáva priamo Inštitút banko-
vého vzdelávania NBS. Stúpajúce 
náklady nám potvrdil aj jeden  
z vykonávateľov skúšok stredné-
ho stupňa – Asociácia finančných 
sprostredkovateľov a finančných 
poradcov.

Okrem spomenutých poplat-
kov za odborné skúšky zvyšu-
je NBS aj príspevok za dohľad, 
ktorý vykonáva nad samostat-
nými finančnými agentmi. Od 
januára 2023 po novom zapla-
tia vyšší ročný príspevok všetci 
sprostredkovatelia s obratom 
do päť miliónov eur. Centrálna 
banka zároveň prestala uplat-
ňovať pandemickú „zľavu“  
z poplatku a v roku 2022 prvý-
krát žiada od finančných agen-
tov za dohľad plnú sumu. 

Priplatia si aj za dohľad 

FINANCIE · Sprostredkovatelia musia absolvovať skúšku skôr, ako začnú vykonávať svoju činnosť
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PR ČLÁNOK · Sústredíme sa na to, čo agenti k práci najviac potrebujú

PROFESIONALITA A FÉROVOSŤ  
SÚ VO FINGO.SK KLÚČOVÉ

,
Autor a foto: FinGO.sk

FinGO.sk je stabilným hráčom na trhu finančného sprostredkovania už päť 
rokov. V uplynulom roku svoju sieť rozšírilo o ďalšie stovky finančných 

agentov. CEO Roland Dvořák zdôrazňuje, že broker pool stavia na profesionalite, 
férovosti a slobode. Maklérom prináša aj najviac nových klientov z online. 

FinGO.sk sa aj v roku 2022 
rozšírilo o špičkových agentov.
Čo ich k vám pritiahlo? 
Myslím si, že odpoveď je jedno-
duchá. Držíme sa vízie, ktorú 
sme kreovali ešte s Ondrejom 
Matvijom. Budujeme profesionál-
ny broker pool, ktorý maklérom 
pomáha rozvíjať ich biznis rýchlej-
šie. Sústredíme sa na to, čo agenti  
k práci najviac potrebujú, prináša-
me nové obchody a vytvárame fé-
rové prostredie, v ktorom sa agenti 

podporu a silnú značku. Agentom 
neurčujeme plány a je len na nich, 
produkty akej banky či poisťovne 
klientovi vyberú, aby mu našli naj-
výhodnejšie riešenie.

Ktoré ďalšie výhody 
sú tie kľúčové? 
Pre maklérov máme jasné a trans-
parentné zmluvy bez viazaností  
a sankcií. Majiteľom našich kariér 
automaticky garantujeme štruk-
túru a zloženie ich tímov, a vďa-
ka férovému nastaveniu provízií 
prinášame viac peňazí zo zreali-
zovaných obchodov. Vyššie príjmy 
majú agenti aj vďaka Trhovisku, 
ktoré prináša najviac nových on- 
line klientov. Podstatné je aj to, že 
plníme dohody a čo sľúbime, vždy 
aj dodržíme. 

Čo sa deje s klientmi 
nových agentov?
Kmeň klientov agentom pomá-
hame preniesť k nám a stáva sa 
ich majetkom, na rozdiel od iných 
spoločností, kde kmeň vždy vlastní 
poisťovňa alebo MLM. Maklérom 
pomáhame aj pri obnove vzťahu  
s klientmi.

cítia slobodne. Aj preto prichádzajú 
noví, ale aj naši dlhoroční makléri 
sú nám verní. 

Čo znamená, že sa makléri 
cítia slobodne?
Mak lérov  do  n ičoho  ne t l ač í -
me, ale sme im k dispozícii vo 
všetkom, čo potrebujú. Máme 
najsilnejšiu centrálu na trhu,  
rýchly a kvalitný back office, pro-
fesionálny produktový tím a sys-
tém vzdelávania, marketingovú 

Plníme dohody. Čo 
sľúbime, vždy aj 

dodržíme.

Sústredíme sa na to, čo agenti k práci najviac potrebujú · PR ČLÁNOK

Alena Buknová Maceková
Prácu makléra beriem ako poslanie. Po dlhoročnej úspešnej kariére  
v poisťovni som si priala klientom poskytovať tie najlepšie riešenia, aké trh 
ponúka. FinGO.sk mi to bohato umožňuje. Dostávame maximálnu podporu  
z každej strany, od vedenia, profesionálov v centrále, vynikajúco je nastavená aj 
spolupráca s poisťovňami, bankami či správcovskými spoločnosťami. Po viac ako 
dvoch rokoch viem s hrdosťou povedať, že pracovať ako partner FinGO.sk bolo 
tým najlepším rozhodnutím pre mňa aj môj tím. Fingu môžete dôverovať a túto 
spoluprácu nielenže odporúčam, ja ju všetkým prajem. Pretože aj my makléri si 
zaslúžime mať na výber.

Ladislav Kupka
Pre FinGO.sk som sa rozhodol na základe referencií a spokojnosti jeho maklé-
rov. Má jasnú víziu, jeho pozícia na trhu rastie a je lídrom v digitálnom pre-
daji. Oceňujem transparentné a nemenné podmienky spolupráce. Broker pool 
vytvára prostredie, ktoré maklérom má čo ponúknuť, a rozvíja naše podnikanie 
aj pomocou podpory náboru nových ľudí do nášho tímu. Môžem tu sám riadiť 
našu firmu a zvyšovať jej výkon. Skvelý tím ľudí v centrále poskytuje najlepšiu 
podporu na trhu, inovácie a pomôcky pre uľahčenie našej práce. Na produkto-
vých odborníkov sa vieme obrátiť, kedykoľvek to potrebujeme. Oceňujem tiež 
marketingové aktivity a využívanie digitálneho prostredia na generovanie no-
vých klientov cez Trhovisko.

Štefan Rupčík
Rozhodnutie pridať sa k FinGO.sk mi kompletne zmenilo život. Pochopil 
som, čo znamená, keď má firma DNA. Broker pool ponúka garancie,  
či už kmeňa, klientov, ale aj kolegov. To znamená, že to, čo budujete,  
je skutočne vaše. Spomeniem aj to, že za tú istú odvedenú prácu dostane-
te niekoľkonásobne viac. Ak máte svoju víziu, vo Fingu je priestor naplniť ju 
do bodky, s plnou podporou fungujúcej centrály. FinGO.sk je od začiatku na-
ozajstným partnerom a podporou v biznise, neustále napreduje, inovuje,  
a vďaka tomu sme schopní neustále rásť a ponúknuť to, čo konkurencia 
nedokáže.

Ako svojim maklérom v biznise pomáha FinGO.sk?

Spomenuli ste aj nových 
klientov. Ako ich získavate? 
Naše unikátne platformy priná-
šajú obchody z online prostredia 
aj ďalších zdrojov. Do aplikácie 
Trhovisko nám mesačne prídu 
tisícky príležitostí na hypoté-
ky, investície aj poistné produkty. 
Platforma Fingo Reality prepája 
náš broker pool s realitnými kan-
celáriami a naša skupina sa zapá-
ja aj do developerských projektov. 
Spomeniem aj interné call cen-
trum, ktoré je skvelou podporou 
maklérov pri ich cross-sellových 
aktivitách.

Poskytujete vašim maklérom 
aj školenia? 
Máme špičkový produktový tím 
a organizujeme konferencie aj 
webináre nielen s produktovými 
partnermi, ale aj školenia alebo 
workshopy zamerané na obchod-
né či  komunikačné zručnosti.  
Naši produktoví riaditelia a ich 
tímy sú pre maklérov dostupní  
a denne sú im k dispozícii online aj 
po telefónoch. 

Čím žilo FinGO.sk v uplynulom
roku?
Sme rastovo orientovaná firma  

a aj v roku 2022 sme úspešne rozši-
rovali našu sieť. Agenti k nám pri-
chádzali z MLM, broker poolov aj 
z interných sietí bánk či poisťovní. 
Investovali sme do novej televíz-
nej kampane a značka FinGO.sk sa 
zaradila medzi najznámejšie vo fi-
nančnom sektore. Výrazne sme po-
silnili aj naše call centrum a vzhľa-
dom na útlm úverovania sme sa vo 
väčšej miere sústredili na aktivity, 
ktoré maklérom môžu priniesť viac 
biznisu.

Viac o spolupráci na
www.fingopremaklerov.sk 
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Foto: Shutterstock

PRIEMERNÁ CENA BYTOV SA BLÍŽI 
K MÉTE 3-TISÍC EUR  

ZA METER ŠTVORCOVÝ, NO NÁRAST  
SA ZASTAVIL

BÝVANIE · Zdá sa, že éra masívneho zdražovania rezidenčných nehnuteľností sa skončila

zaznamenali iba v prípade 1-izbo-
vých bytov. Priemerná cena domov 
sa nachádza na úrovni 2 021 eur 
za meter štvorcový. V porovnaní  
s druhým štvrťrokom zdraželi  
o 1,7 %, medziročne 12,5 %,“ kon-
štatuje vo svojej analýze Národná 
banka Slovenska (NBS).     

Ceny rastú najmä  
u jednoizbových bytov
Priemerná cena rezidenčných 
nehnuteľností sa oproti pred-
chádzajúcemu štvrťroku zvýšila 
o 42 eur za meter štvorcový. Na 
cenovom rozdiele sa tradične po-
dieľal najmä Bratislavský kraj,  
a to približne polovicou. Ceny rástli 
aj v Prešovskom a Žilinskom kra-
ji. Naopak, v Banskobystrickom  
a Trnavskom kraji ceny mierne 
klesli. 

Priemerná cena bytov v treťom 
štvr ťroku tohto roku dosiah-
la 2 982 eur za meter štvorcový.  
V medzištvrťročnom porovnaní 
ide o nárast o 1,2 %, čo zodpovedá 
medziročnému rastu 24 %. Oproti 
rovnakému obdobiu predchádzajú-
ceho roku sú naďalej najvyššie ceny 
5-izbových bytov.

„Primárne ide o dôsledok vývoja  
v  dr uhom štvr ťroku,  pretože  
v treťom štvrťroku už len stag-
novali. Viditeľnejší nárast sme 

V Bratislave sa 
v súčasnosti predáva 

najmenej bytov za 
posledných 15 rokov.

Zdroj: NBS

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku

Byty Domy Spolu

2Priemerné ceny nehnuteľností v € za m
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Tretí štvrťrok tohto roku priniesol zásadné spomalenie rastu cien 
nehnuteľností. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa ceny nehnuteľností 
medzikvartálne zvýšili len o 1,6 %, čo je najmenej od roku 2019. Medziročný 

nárast je však stále vysoký. Aktuálne sú ponukové ceny nehnuteľností 
v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roku o 21,9 % drahšie.
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Vplyv na trh s nehnuteľnos-
ťami na Slovensku má nielen 
ponuka, ale aj možnosti fi-
nancovania. Priemerná úro-
ková sadzba nových úverov na 
nehnuteľnosti dosiahla v júli  
2,5 %, no v septembri už pred-
stavovala 2,9 %. Tomu zodpo-
vedá aj viditeľný pokles čistého 
prírastku úverov na nehnuteľ-
nosti v priebehu letných me-
siacov a septembra 2022. „Trhy 
očakávajú ďalší rast úrokových 
sadzieb, spomalenie úverova-
nia bude teda pravdepodobne 
pokračovať. Z toho vyplýva aj 
pokračujúci pokles aktivity na 
realitnom trhu,“ dodáva analy-
tik NBS.

Priemerná úroková 
sadzba nových úverov  

je 2,9 % ročne

Zdroj: NBS

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku podľa krajov

SR SPOLU BA ZANR KETT BBTN PO

2Priemerné ceny nehnuteľností v € za m

Kde ešte ceny stúpajú  
a kde sa ich rast už zastavil
V ý v o j  c i e n  n e h n u t e ľ n o s -
tí  naprieč reg iónmi je  rôzno-
r o d ý.  N a j v y š š í  m e d z i š t v r ť -
ro č ný  ra s t  j e  v  P re š o v s k o m 
(7,4  %)  a  Trenčianskom kra-
j i  (5 %).  Medzikvartálny rast  
v Bratislavskom a Košickom kraji 
je približne na úrovni celosloven-
ského priemeru. V Trnavskom  
a Banskobystrickom kraji ceny re-
zidenčných nehnuteľností v porov-
naní s minulým štvrťrokom mierne 
klesli o –0,3 %, respektíve –2,2 %.

V Prešovskom kraji rástli ceny  
v typicky najsilnejších okresoch 
– v Prešovskom a Popradskom, 
relatívne miernejším tempom. 
Naopak, výraznejší nárast pripa-
dá na okres Kežmarok. Dôvodom 
je rozšírenie ponuky novostavieb. 
V Trenčianskom kraji k rastu cien 
prispeli predovšetkým okresy 
Prievidza a Ilava. V samotnom 
okrese Trenčín ceny nehnuteľností 
medzi štvrťrokmi mierne poklesli.
„Mesačné údaje ukazujú, že ceny 
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nehnuteľností na bývanie v treťom 
štvrťroku dosiahli najvyššiu úroveň 
v júli, v nasledujúcich mesiacoch 
mierne klesali,“ konštatuje analytik 
centrálnej banky Roman Vrbovský.

Voľných bytov je viac,  
predávajú sa menej
Samostatnou kapitolou na slo-
venskom trhu s nehnuteľnosťa-
mi je hlavné mesto. Cena za me-
ter štvorcový podlahovej plochy  
v novostavbe sa blíži k hranici 5-ti-
síc eur, no aj tu sa predaj bytov 
zásadne spomaľuje. Podľa údajov 
spoločnosti Bencont Investments 
ponukové ceny nových by tov  
v Bratislave medziročne stúpli  
o približne 20 %. Priemerná cena 
voľných bytov tak aktuálne pred-
stavuje 4 899 eur za meter štvor-
cový vrátane DPH. Ceny predaných 

bytov oproti druhému štvrťroku 
2022 stúpli o niečo viac. Narástli 
o 4,4 % na 4 611 eur za štvorco-
vý meter. Medziročne sa zvýšili  
o 19,5 %.Na konci tretieho štvrť-
roku 2022 sa v ponuke na trhu  
s novostavbami v hlavnom meste 
nachádzalo 2 418 bytov. 

Medziročne sa počet voľných by-
tov v novostavbách zvýšil o 13 % a 
oproti predchádzajúcemu štvrťro-
ku dokonca o 33 %. Len 250 preda-
ných bytov v novostavbách je však 
jedným z najhorších výsledkov za 
posledných 15 rokov. 

Medzikvartálny pokles predsta-
vuje približne –50 % a medziroč-
ný dokonca až –60 %. Je to jeden  
z najnižších počtov od vypuknutia 
realitnej krízy v roku 2008.
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BANKY · Na slovenskom bankovom trhu pôsobí päť dvojciferných lídrov, zvyšní „hráči“ sú menší

PÄTICA NAJVÄČŠÍCH BÁNK  
NA SLOVENSKU OVLÁDA AŽ 85 % 

TRHU S ÚVERMI NA BÝVANIE

za 10 mesiacov tohto roka predsta-
vuje takmer 1,5 %.

Na treťom mieste sa od minulé-
ho roka nachádza ČSOB banka. 
Vďaka svojej fúzii s OTP bankou 
sa jej vlani podarilo predstihnúť 
dovtedy tretiu Tatra banku a stále 
rastie. Kým v januári 2022 mala 
podiel 13,81 %, v októbri to bolo 
o percento viac 14,85 %. Hneď 
za ňou sa nachádza Tatra ban-
ka, ktorej podiel na slovenskom 
trhu úverov na bývanie sa po-
maly znižuje. Aktuálne predsta-
vuje 13,08 %, pričom v januári 
tohto roku to bolo 13,62 %, teda  
o 0,54 % viac.

Ako rastú a klesajú
Stále platí, že viac ako štvrtinový 
podiel na slovenskom trhu s úver-
mi na bývanie patrí Slovenskej 
sporiteľni. Aktuálne je na úrovni  
25,15 %. Jej podiel je prakticky 
identický s tým, ako mala v úvo-
de tohto roku (25,11 %), a je len  
o  n i e č o  n i ž š í ,  a k o  d o s a h o -
vala  v  má j i  2022 (o  0,12 %).  
Na  dr uhom mieste  s  pr ib l iž -
ne pätinovým podielom na slo-
venskom trhu s úvermi na bý-
vanie sa nachádza VÚB banka  
(20,00 %). Táto tradične silná 
banka zažíva slabší rok, preto-
že ešte v januári jej podiel pred-
stavoval 21,48 %, pričom pokles  

Väčšinu slovenského trhu s úvermi na bývanie má v rukách pätica 
najväčších bánk. Dlhodobo najväčší až pätinový podiel má Slovenská 

sporiteľňa. Za ňou nasleduje VÚB banka, od minulého roka je na treťom 
mieste ČSOB banka pred Tatra bankou a rýchlo napredujúcou Prima 

bankou. Spolu ovládajú až 85 % slovenského trhu s úvermi na bývanie.

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Pät icu  úverovo na jv ýkonne j -
ších bánk uzatvára Prima banka.  
Jej podiel na trhu v októbri 2022 
predstavoval 11,52 %, pričom 
ešte v januári tohto roku to bolo  
10,14 %. Jej nárast podielu o 1,38 %  
za 10 mesiacov je najintenzívnejší 
spomedzi všetkých sledovaných 
bánk. 

N a  n a s l e d u j ú c i c h  m i e s t a c h 
sa  nachádza UniCredit  B ank  
(5,23 %), Prvá stavebná sporiteľňa  
(4,97 %) a svižne rastúca 365.bank  
(3,04 %). Podiely ostatných bánk 
sú na úrovni približne jedného per-
centa a nižšie. 

Podiel bánk na úveroch  
na bývanie - november 2022

Slovenská sporiteľňa

ČSOB

Prima banka

Prvá stavebná sporiteľňa

VÚB banka

Tatra banka

UniCredit Bank

ostatné

20,00 %

25,15 %

14,85 %

13,08 %

11,52 %

5,23 %

4,97 %
5,20 %

POROVNÁVAČ RIZIKOVÉHO 
ŽIVOTNÉHO POISTENIA 

 
Porovnanie produktov  

rizikového životného poistenia online. 
Dohodnime si prezentáciu!

KALKULÁCIA POISTNÉHO PARAMETRE POISTENÍ ŠTATISTIKY METODIKA

1. Základné údaje

4. Údaje o poistníkovi 5. Zhrnutie2. Výber poisťovne 3. Zdravotný dotazník1. Základné údaje

Nová ponuka Uložiť kalkuláciu

Začiatok poistenia

Dĺžka poistenia (rokov)

Výber poisťovne Všetky poisťovne

26.04.2022 

35 

Životné poistenie

2. Údaje o poistníkovi

Je poistník zároveň 
prvá poistená osoba? NieÁno
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KEDY KONEČNE ZAČNÚ STÚPAŤ 
ÚROKY SPORIACICH PRODUKTOV AJ 

NA SLOVENSKU? 

BANKY · Niektoré banky na Slovensku stále držia úroky termínovaných vkladov blízko nuly

Dve banky s úrokom 3 %
Najlepšie zhodnotenie úspor na 
termínovanom vklade v eurách na 
Slovensku aktuálne ponúka J&T 
Banka. Na to, aby klient mohol 
svoje vklady úročiť 3-percentným 
úrokom, si musí nastaviť fixáciu 
termínovaného vkladu na päť ro-
kov. Rovnako vysokú úrokovú sa-
dzbu po novom svojim klientom 
poskytuje aj UniCredit Bank, kto-
rá ju má pre každého, kto si v nej 
založí jeden z troch bežných účtov. 

Stále takmer na nule
Európska centrálna banka opako-
vane zvýšila svoje kľúčové úrokové 
sadzby. Hypotéky na Slovensku 
dražejú od začiatku roka. No naj-
väčšie slovenské banky zatiaľ ne-
pristúpili k výraznejšiemu zvý-
šeniu úrokových sadzieb svojich 
sporiacich produktov. Sporiace 
účty a termínované vklady v ko-
merčných bankách na Slovensku 
majú úroky blízke nule už niekoľko 
rokov. V prípade sporenia na ter-
mínovanom vklade ponúka štvo-
rica najväčších bánk na Slovensku 
sporiteľom úrok 0,01 % ročne, 
viaceré sľubujú úrok aspoň 0,1 % 
ročne, len štyri ponúkajú úročenie 
začínajúce sa dvojkou a iba dve za-
čínajúce sa trojkou.

Keď v minulosti stúpali úrokové sadzby hypotekárnych úverov, zvykli sa 
tešiť aj majitelia termínovaných vkladov. Popri úrokových sadzbách hypoték 
totiž zvyknú rásť aj sadzby sporiacich produktov, a uložené peniaze sa tak 
viac zhodnocujú. To zatiaľ neplatí pre najväčšie slovenské banky, v ktorých 

sa úrokové sadzby stále „neodlepili“ od nuly. Zaujímavé zhodnotenie ponúka 
vklad v českých korunách, kde úrok dosahuje hodnotu až 5,5 % ročne. 

Autor: Roland Régely  
Foto: Shutterstock

Niektoré banky už 
zatraktívnili svoje 
sporiace úroky, no 

na vysokú infláciu to 
nestačí.

Aktuálne 
najvýhodnejšie je 
sporiť si v českých 

korunách.

Táto limitovaná akcia platí do výš-
ky 4-tisíc eur a do konca tohto 
roka.

Slováci túžia po 
českých sporiacich 

účtoch a Česi 
po slovenských 

hypotékach.

Banky na Slovensku sú 
predzásobené lacnými 

peniazmi.

Ani mierne stúpajúce 
úroky nedokážu 
ochrániť vklady 

pred priebežným 
znehodnocovaním.

Niektoré banky na Slovensku stále držia úroky termínovaných vkladov blízko nuly · BANKY

Banka 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov

J&T Banka 1,50 % 2,00 % 2,50 % 2,50 % 3,00 %

Privatbanka 1,20 % 2,00 % 2,20 % 2,30 % 2,30 %

Prima banka 0,81 % 1,20 % 1,60 % 1,80 % 2,20 %

BKS Bank AG 0,70 % 0,80 % 1,00 % x x

VÚB banka 0,20 % 0,20 % 0,20 % x x

Raiffeisen banka 0,10 % 0,15 % 0,20 % x x

mBank 0,10 % x x x x

Fio banka 0,06 % 0,09 % 0,12 % x x

Poštová banka 0,01 % 0,05 % 0,20 % 2,00 % x

365.bank 0,01 % 0,02 % 0,20 % 2,00 % x

ČSOB 0,01 % 0,01 % 0,10 % x x

Tatra banka 0,01 % 0,01 % 0,01 % x x

Slovenská sporiteľňa 0,01 % x 0,01 % x x

Zdroj: Banky

Úrokové sadzby termínovaných vkladov na Slovensku

Úrokové sadzby na Slovensku 
a v Česku sa tento rok výraz-
ne rozišli. Kým Európska cen-
trálna banka prvý raz zvýšila 
svoje kľúčové úrokové sadzby 
v júli, Česká národná banka 
túto zbraň proti inflácii použi-
la už o niekoľko mesiacov skôr 
a oveľa razantnejšie. Česi tak 
s úrokovými sadzbami presa-
hujúcimi 7 % túžia po hypo-
tékach zo Slovenska, Slovákov 
zase lákajú vyše päťpercentné 
úroky na českých vkladoch. 
Podľa odborníkov však takáto 
úroková turistika funguje len 
obmedzene. Výnimkou môžu 
byť slovenské hypotéky na in-
vestičné byty v Bratislave, kto-
ré si môžu kúpiť Slováci žijúci  
v Česku aj Česi samotní. 

Česko-slovenský 
paradox 

Za nimi nasledujú štyri komerčné 
banky s úrokovou sadzbou začí-
najúcou sa číslom dva. Na druhom 
mieste je Privatbanka so zhodnote-
ním úspor vo výške 2,30 % ročne 
pri päťročnej fixácii. Nasleduje trio 
365.bank, Poštová banka a Prima 
banka s úrokovou sadzbou 2 % roč-
ne. Kým prvé spomínané inštitúcie 
ponúkajú dvojpercentný úrok pri 
štvorročnej fixácii, Prima banka 
vyžaduje päťročný fix.

Dá sa teda povedať, že od začiatku 
roka už niektoré slovenské banky 
zatraktívnili sporenie na termíno-
vaných či sporiacich účtoch. Ešte 
na jar roka 2022 totiž spomenuté 
finančné domy ponúkali úrokové 
sadzby začínajúce sa nulou. 

Na druhej strane ani tieto mierne 
vyššie sadzby nedokážu ochrániť 
vklady pred vplyvmi zdražovania 
tovarov a služieb. V praxi tak ľudia 
s peniazmi na termínovaných úč-
toch v budúcnosti nakúpia výrazne 
menej ako napríklad minulý rok.

Riešenie v českých korunách
Tri banky pôsobiace na Slovensku 
našli spôsob, ako využiť vyššie 
úrokové sadzby českých vkla-
dov a ponúkať ich na Slovensku. 
Najštedrejšiu ponuku medzi nimi 
má VÚB banka. Sporenie v čes-
kých korunách s úrokom 6,15 % 
je novinkou, ktorú môžu vyu-
žiť aj Slováci. Stačí prísť osobne 
do niektorej z pobočiek banky 
na Slovensku. Zároveň ide o jed-
nu z najvyšších sadzieb v Českej 
republike. 

VÚB banka však túto alternatívu 
na Slovensku nepropaguje, pre-
tože pre človeka zarábajúceho a 
míňajúceho v eurách prináša ta-
kýto vklad aj kurzové riziko. Podľa 
vyjadrení banky je takéto spore-
nie vhodné najmä pre tých, ktorí 
majú s Českom osobné alebo pra-
covné väzby, alebo žijú napríklad  
v pohraničí.

J&T Banka umožňuje získať úrok 
vo výške 5,5 % na termínovaných 
vkladoch v českých korunách  
s fixáciou na jeden až desať ro-
kov. Fio banka totožnú úrokovú 
sadzbu ponúka na sporiacom účte 
v českých korunách. Nasporená 
suma však nesmie prekročiť hra-
nicu 200-tisíc českých korún (vyše 
8-tisíc eur). Fio však umožňuje 
získať 5,1-percentný úrok už aj pri 
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účtoch. Toto je ďalší dôvod, prečo 
komerčné banky nedvíhajú úro-
kové sadzby na sporiacich pro-
duktoch,“ komentuje J. Belko. To 
potvrdzujú aj slová investičného 
analytika FinGO.sk Františka 
Burdu: „Slováci stále držia v ban-
kách takmer 42 miliárd eur, akoby 
boli ,spokojní´ s nulovými úrokmi, 
preto aj sami takto podporujú níz-
ke úroky na vkladoch.“ Inými slo-
vami, o tieto peniaze sa banky ne-
musia biť vyšším úročením, nie sú 
nútené prilákať vklady, keďže ich 
majú dostatok na prevádzkovanie 
svojej činnosti.

Spokojní aj s nulovými úrokmi
Podľa ekonomického analytika 
Tatra banky Tibora Lörincza už 
výška depozitnej sadzby Európskej 
centrálnej banky vytvára mož-
nosť na zvyšovanie sadzieb. Tá je 
však podľa neho zatiaľ limitova-
ná nízkou depozitnou sadzbou. 
„Očakávame, že ak sa sadzby do-
stanú na úroveň, keď banky budú 
vedieť ponúknuť nejakú marketin-
govo zaujímavú sadzbu, príde aj  
k pohybu úrokových sadzieb vkla-
dov,“ vysvetľuje T. Lörincz. 

Dôvodov, prečo banky ešte ne-
reagujú na zvyšovanie základnej 
úrokovej sadzby, môže byť viacero. 
Podľa hypotekárneho špecialistu 
Jozefa Belka zo spoločnosti Insia 
za tým môže byť fakt, že banky sa 
čiastočne predzásobili lacnejšími 
finančnými prostriedkami, ktoré 
ešte pred pol rokom boli v zápor-
nom pásme.

„ S a m o t n á  N á r o d n á  b a n k a 
Slovenska tvrdí, že slovenskí ob-
čania majú veľké množstvo finanč-
ných prostriedkov na bežných 

Vklady v českých korunách 
môžu využiť najmä ľudia, kto-
rí české koruny vedia použiť  
v budúcnosti a nebudú ich po-
trebovať opäť meniť na eurá. 
Pri investovaní v cudzej mene 
totiž klient znáša nielen kur-
zové riziko, no platí aj poplatky 
súvisiace s výmenným kurzom, 
za ktorý mu banka predá alebo 
od neho kúpi cudziu menu. 
Odborníci však upozorňujú, 
že napokon ani úrok vo výške  
5,5 % nedokáže zabrániť zne-
hodnoteniu úspor pri inflácii, 
ktorá aktuálne na Slovensku 
dosahuje 13,6 %. Najlepšou 
voľbou podľa nich zostáva pra-
videlné investovanie do podie-
lových fondov.

Podľa finančného analytika 
OVB Mariána Búlika je dnes 
ťažké povedať, kedy sa banky 
„zobudia“ a začnú zvyšovaním 
úrokových sadzieb vkladov 
lákať k sebe väčšie úspory 
obyvateľstva. „Ak by na trhu 
trval vysoký dopyt po hypo-
tékach, aký sme videli na jar 
tohto roku, boli by sme sved-
kami zvyšovania sadzieb ter-
mínovaných vkladov pravde-
podobne už v lete, respektíve 
očakával by som túto zmenu  
v najbližších týždňoch,“ ko-
mentuje. Súčasná situácia je 
však podľa neho pre banky ne-
istá. „Výraznejší nárast vo väč-
šine bánk pravdepodobne uvi-
díme až potom, keď vyčerpajú 
staršie úverové linky s nízkym 
úročením,“ vysvetľuje M. Búlik.

Inflácia poráža sporenie

Až keď vyčerpajú zásoby
Slováci akoby boli 

spokojní s tým, že ich 
miliardy na bankových 
účtoch strácajú svoju 

hodnotu.

Banka 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov

Artesa Standard 6,30 % 6,30 % x x 3,30 %

Spořitelní družstvo NEY 6,25 % 5,00 % x x 3,10 %

VÚB banka 6,15 % 6,15 % 6,15 % 6,15 % 6,15 %

Maxbanka 6,11 % 3,71 % x x 2,61 %

ČSOB 6,00 % 0,05 % x x x

UniCredit Bank 6,00 % 0,01 % x x 0,01 %

Raiffeisen bank 5,80 % 2,00 % x x x

J&T Banka 5,50 %* 5,50 % x x 5,50 %

Bank Creditas 5,50 % 3,75 % x x 3,25 %

KB 5,50 % 0,01 % x x 0,01 %

Moneta 5,30 % 0,15 % x x 0,15 %

Oberbank 5,10 % x x x x

Fio banka 5,00 %* 2,15 % x x 1,90 %

Peňěžní dům 3,90 % 4,05 % x x 4,20 %

Trinity Bank 2,31 % 2,41 % x x x

Volksbank 0,25 % 0,30 % x x x

mBank 0,10 % x x x x

Equa bank 0,01 % 0,01 % x x 0,01 %

Zdroj: Banky

Úrokové sadzby termínovaných vkladov v Česku

1 238,24 €
ZA ROK

619,12 €
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•  unikátny produkt určený pre malé a stredné podniky
• jedinečný portál pre nančných agentov
 PREMIOVÉ Podnikanie
• najjednoduchšie dojednanie poistenia na trhu
• komplexné poistenie presne pre konkrétneho klienta
 už do pár minút
•  cieľové skupiny: spoločnosti s ručením obmedzeným,
 akciové spoločnosti, družstvá, podnikatelia,
 organizácie, obce
•  ALL RISKS poistenie majetku, lomu strojov
•  poistenie prerušenia prevádzky, prepravy tovaru
•  všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za výrobok
•  zodpovednosť manažmentu, environmentálna 
 zodpovednosť
•  ALL in ONE - všetko v jednom produkte

360°KOMPLEXNÉ KRYTIE
POISTNÝCH RIZÍK

PREMIOVÉ PODNIKANIE

ŽITE
S ODVAHOU

OCENENIE SASP 2020
2. miesto v kategórii

poistenie majetku a zodpovednosti 
podnikateľov a podnikov

OCENENIE SASP 2021
1. miesto v kategórii

poistenie majetku a zodpovednosti 
podnikateľov a podnikov

ZLATÁ MINCA 2022
3. miesto v súťaži

produktov v kategórii
Poistenie podnikaniawww.premium-ic.sk
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ŽIVOTNÉ POISTENIE RODINY  
V JEDNOM BALÍKU JE LACNEJŠIE, NO 

NEMUSÍ BYŤ VŽDY NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM 

bez toho, aby siahali na samotné 
poistné riziká alebo poistné sumy. 
Cenová zľava môže v závislosti od 
zostavy krytých rizík a poistných 
súm dosiahnuť až 40 %,“ približu-
je finančný analytik Marián Búlik  
z OVB Allfinanz Slovensko.

Podľa odborníkov sa komplexnou 
rodinnou zmluvou dajú získať vyš-
šie celkové zľavy vzhľadom na po-
čet osôb, počet pripoistení a výšku 
poistného. Mesačne tak môžu ro-
diny ušetriť niekoľko desiatok eur. 

Na slovenskom trhu jedna z pois-
ťovní ponúka napríklad rodinný 
benefit z pohľadu ceny aj krytia, 
kde sú deti automaticky kryté 
do tretiny poistných súm rodiča.
Dôležité je uvedomiť si, že spoloč-
ná poistná zmluva neznamená, že 
celá rodina bude poistená na rov-
naký rozsah poistných rizík. Aj  
v jednej zmluve sa dá v praxi veľmi 
detailne zohľadniť v nastavení rizík 
a poistných súm ekonomická pozí-
cia a vek člena rodiny. „Príkladom 
je riziko úmrtia, v ktorom je u detí 
možné znížiť poistnú sumu na mi-
nimálnu a u rodičov zohľadniť vo 
výške poistnej sumy reálnu hrozbu 

Životné poistenie si rodina či 
manželský pár zvyčajne uzatvá-

ra v jednej poistnej zmluve. V ur-
čitých prípadoch však môžu nastať 
situácie, keď odborníci odporúčajú 
rozdeliť životné poistenie členov 
rodiny do dvoch samostatných 
zmlúv. Za akých podmienok je 
to výhodné, aké to prináša výho-
dy a nevýhody v rôznych situáci-
ách, približujú finanční odborníci. 
 
Argumenty pre jedinú zmluvu
Silným argumentom pre klientov, 
ktorí volia radšej prvú alternatívu, 
teda životné poistenie celej rodiny 
spoločne v jednej zmluve, je v sú-
časnosti určite to, že táto možnosť 
má v prvom rade finančné výhody, 
ako sú cena, zľavy a komplexnosť. 
„Poisťovne tento prístup odmeňu-
jú vyššími zľavami na poistnom 

Životné poistenie je dôležité pre jednotlivcov, aj pre celé rodiny s deťmi. 
Pred uzatvorením životnej poistky je základom urobiť kvalitnú zdravotnú 

aj finančnú analýzu osobám, ktoré sa chystajú poistiť, keďže práve od 
nej závisí, ako bude daná poistná zmluva vyzerať a aké riziká ňou budú 

kryté. Potrebné je tiež zamyslieť sa, či uzatvoriť jednu poistnú zmluvu pre 
celú rodinu, alebo dve samostatné, prípadne aj v rôznych poisťovniach. 

Autorka: Zuzana Fryč 
Foto: Shutterstock

Výhodou poistnej 
zmluvy pre celú rodinu 
sú cena, poistné zľavy 

a komplexnosť. 

Pre klienta  
s diagnózou 
je vhodnejšie 

individuálne ako 
rodinné poistenie.

POISTENIE · Kedy sa oplatí jedna zmluva pre všetkých a kedy sú potrebné aspoň dve poistné zmluvy

výpadku prí jmu. Pripoistenia  
k hlavným rizikám sa rovnako dajú 
vyskladať podľa potreby,“ dopĺňa 
analytik.

Nevýhody  
pri rozdelení dvojice
Naopak, zásadnou nevýhodou však 
podľa riaditeľa pre životné poiste-
nie v spoločnosti FinGO.sk Patrika 
Szabóa môže byť to, že v niekto-
rých poisťovniach, ak je manžel 
poistníkom a zároveň poisteným 
a dôjde k jeho úmrtiu, celá poist-
ná zmluva následne zanikne. „Tak 
zanikne krytie aj ďalším poiste-
ným osobám na zmluve, ktorí sa 
následne môžu stretnúť so zloži-
tejším uzatvorením novej poistnej 
zmluvy vzhľadom na svoj zdravot-
ný stav či vek,“ vysvetľuje P. Szabó. 

Problémy môžu nastať 
pri rozchode partnerov 
alebo úmrtí poistníka.

Finančná analytička spoločnosti 
Brokeria Lucia Szilágyiová upozor-
ňuje aj na to, že podobný problém 
môže v súčasnosti nastať, ak chce 
jeden z poistených zo zmluvy odísť, 
respektíve odstúpiť od nej, či už  
z dôvodu rozvodu, alebo rozchodu.

Ak by v takomto prípade mala 
rodina dve samostatné poistné 
zmluvy, a v prípade smrti manžela 
by jeho zmluva zanikla, pre ženu  
a deti, ktoré by boli poistené zvlášť, 
by ich poistná zmluva zostala  
v  p latnost i  z a  nezmenených 
podmienok. Za nevýhodu však  
P. Szabó v tomto prípade považuje 
zvyčajne vyššie kumulatívne lehot-
né poistné za obe zmluvy a nižšie 
zľavy za počet osôb a pripoistení 

Zaujímavým faktom je podľa 
neho aj to, že niektorí klienti 
s vysokou úverovou angažo-
vanosťou si vykrývajú svoje 
záväzky dvomi alebo viacerý-
mi zmluvami pre rozloženie 
rizika medzi viacero poisťovní. 
Výhodou je aj to, že pri rozlože-
ní rizika nemusia vzhľadom na 
nižšie poistné sumy absolvovať 
lekárske prehliadky.

Na lepšie rozloženie 
rizika

Kedy sa oplatí jedna zmluva pre všetkých a kedy sú potrebné aspoň dve poistné zmluvy · POISTENIE

na zmluve. Všetko však závisí od 
výberu poisťovne. „Na trhu máme 
aj také poisťovne, kde po smrti 
poistníka ako prvého poisteného 
zmluva prechádza na druhého po-
isteného v poradí. Zmluva tak po-
kračuje bez zmeny pre ostatných 
poistených na zmluve, čo zname-
ná, že to závisí skôr od vhodnosti 
výberu poisťovne ako od situácie  
v rodine,“ tvrdí P. Szabó. 

Samostatné poistenie
Ďalšou situáciou, keď je samostat-
né poistenie vhodnejšie ako kom-
plexné rodinné poistenie, je prípad 
člena rodiny s určitou diagnózou. 
Ak nastane tento prípad a jeden  
z rodinných príslušníkov má ur-
čitú diagnózu, často sa stáva, že 
prijatie zmluvy sa môže naťaho-
vať príliš dlho, aj niekoľko mesia-
cov. Buď dovtedy, kým tento člen 
nedoručí svoje zdravotné zázna-
my, alebo kým neabsolvuje zdra-
votnú prehliadku. „V praxi často 

dochádza aj k tomu, že v takých 
prípadoch klienti po určitom čase 
stratia chuť a motiváciu riešiť  
a dokladovať svoj zdravotný stav 
poisťovni a poistenia sa úplne 
zrieknu, čo je zbytočné vystave-
nie riziku celej rodiny. Preto ak sa  
v úvodnej finančnej analýze ukáže, 
že niekto z rodiny má diagnózu, 
tak ho radšej navrhneme poistiť  
v samostatnej zmluve a zvyšok 
rodiny v ďalšej spoločnej zmluve,“ 
opisuje na príklade M. Búlik. 

Existujú aj ďalšie prípady, keď je 
lepšie poistiť niektorého z rodičov 
zvlášť, napríklad ak je jeden z nich 
rizikovejší (či už muž alebo žena). 
„Rizikovejší môže byť klient, ak má 
rizikové povolanie, alebo vykonáva 
rizikové športy, je profesionálnym 
športovcom, alebo má zhoršený 
zdravotný stav, z ktorého mu vy-
plývajú výluky v poistnom plnení, 
alebo dokonca môže byť nepoisti-
teľný,“ hovorí L. Szilágyiová.

Zmluvy v dvoch poisťovniach 
Podľa nej v takom prípade je dô-
ležitejšie ako cena poistenia to, 
aby bol klient krytý poistením aj 
pri výkone povolania či športu, 
respektíve aby mal lepšie krytie  
s ohľadom na svoj zdravotný stav. 
„Pre ostatných členov rodiny môže 
byť potom výhodnejšie poistenie  
v inej poisťovni. Napriek tomu, že 
je rodina poistená prostredníc-
tvom dvoch zmlúv, celé riešenie je 

v týchto prípadoch často výhodnej-
šie, ako keby boli všetci poistení  
v jednej zmluve,“ dopĺňa analytička. 
Aj M. Búlik odporúča dať si pozor 
práve na vykonávanie rizikových 
športov či vrcholový šport, ktorý 
robí niekto z rodiny. „Vtedy je ide-
álne zvoliť individuálne poistenie 
od takej poisťovne, kde by mal za 
to čo najnižšiu cenovú prirážku, 
prípadne kde ho budú ochotní 
poistiť. Také poistenie však ne-
musí byť to najlepšie možné rie-
šenie pre ostatných členov rodiny. 
Samozrejme, individuálne prípady 
sú typicky drahšie,“ uzatvára. V zá-
sade podľa analytika platí, že čím 
sú rodinní príslušníci „štandard-
nejší“ čo sa týka ich zamestnania, 
športovania či zdravotného stavu, 
tým jednoduchšie a výhodnejšie je 
ich poistiť v rámci jednej zmluvy.
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PRIESKUM: SLOVÁCI SI PLÁNUJÚ 
POŽIČIAVAŤ PENIAZE NAJMÄ  

V SÚVISLOSTI S DRAHÝMI ENERGIAMI
Postoj Slovákov k požičiavaniu si peňazí sa dlhodobo nemení – je porovnateľný 
s minulými rokmi. Nad pôžičkou uvažuje viac ako tretina (38 %) respondentov 

prieskumu, z ktorej si na konkrétny cieľ dlhodobo uvažuje požičať 29 % a ďalších 
29 % uvádza, že si v najbližšom období bude musieť požičať neplánovane. 

Tento rok sa však výraznejšie mení účel využitia pôžičky. Viac peňazí pôjde na 
platenie za energie, respektíve na zabezpečenie si vlastných zdrojov energií. 

Požičať si chce každý tretí
Výsledky prieskumu, ktorý pre 
mBank zrealizovala agentúra Ipsos, 
približujú postoj Slovákov k vy-
užitiu spotrebiteľských pôžičiek. 
Približne 40 % Slovákov deklaruje, 
že si aktuálne vo svojej domácnosti 
požičať nepotrebuje a ďalších 22 % 
pôžičky odmieta. V oboch prípa-
doch ide najčastejšie o starších ľudí. 
Z výsledkov prieskumu vyplynu-
lo, že postoj Slovákov k pôžičkám 
sa líši nielen z hľadiska veku, ale 
aj podľa dosiahnutého vzdelania. 
Zadlžovanie najviac odmietajú naj-
mä ľudia so základným vzdelaním 
a s výučným listom. Práve táto 
skupina ľudí však uvádza, že aktu-
álne s peniazmi nevychádzajú príliš 
dobre. Naopak, najmenšiu averziu 
voči pôžičkám má skupina obyva-
teľstva s vysokoškolským vzdela-
ním, no táto skupina má zároveň 
najmenšiu potrebu si požičať.

Panuje neistota z budúcnosti
V súvislosti s aktuálnou meniacou 
sa ekonomickou situáciou takmer 
pätina (19 %) opýtaných pred-
pokladá, že si buď požičia, alebo 
si svoje pôžičky bude konsolido-
vať. Približne tretina opýtaných  

Prieskum ďalej ukázal, že pri 
výbere pôžičky sa Slováci roz-
hodujú najmä podľa výhod-
nosti úroku. Ďalšími faktormi 
sú dodatočné či skryté poplat-
ky, vyhovujúca výška mesač-
ných splátok a celková výška 
RPMN. Prihliadajú však aj na 
celkovú výšku zaplatenej sumy. 
O poistení schopnosti splá-
cať je pozitívne presvedčená 
tretina (32 %) respondentov. 
Takmer jedna pätina (19 %) 
stále váha a ďalších 17 % by si 
takéto poistenie neuzatvorila. 

Rozhodujúca je výška 
úrokov

Autor: Redakcia Financial Report

(29 %) uvádza, že s peniazmi vy-
chádza skôr z mesiaca na mesiac a 
nie je si istá, čo prinesie premenlivá 
budúcnosť. Pozitívnou správou je, 
že viac ako pätina (21 %) respon-
dentov má vytvorenú trojmesačnú 
finančnú rezervu a v prípade potre-
by tak nečakané výdavky pokryje 
práve z nej. 

Zaujímavosťou je, že v aktuálnej 
ekonomickej situácii sú na finanč-
nú rezervu nútení siahať aj Slováci 
s vyšším vzdelaním, teda so stre-
doškolským a vysokoškolským 
vzdelaním.

Dochádza k zmene priorít
Výsledky prieskumu potvrdili, že 
práve zvyšujúce sa ceny energií sa 
premietnu aj do rodinných rozpoč-
tov a premenia tak doterajšie prio- 
rity. Skupina Slovákov, ktorá si na 
jeseň alebo v zime bude musieť na 
niečo neplánovane požičať (11 %), 
tieto peniaze využije najčastejšie 
na poplatky a ročné vyúčtovanie za 
elektrinu a plyn (32 %), na bežnú 
dennú potrebu (22 %) a po novom 
tiež na investíciu do zmien vyu-
žívania energií, ako je napríklad 
výmena kotla, solárne panely či 

tepelné čerpadlá (17 %). Tí, ktorí 
pôžičku plánujú dlhodobejšie, in-
vestujú najmä do rekonštrukcie  
(32 %), kúpy auta (18 %) a zateple-
nia (16 %). Zatiaľ čo nižšie príjmo-
vé skupiny budú musieť z pôžičky 
pokryť poplatky a ročné vyúčtova-
nie za energie, ľudia s vyšším vzde-
laním požičané peniaze investujú 
skôr do rekonštrukcie do zmeny 
využívania energií.

BANKY · Na svoju finančnú rezervu už musia siahať aj solventnejší ľudia

Prinášame vodičom 
istotu tam, kde bežné 
poistenie nestačí

Sme odborníci na poistenie  
osobných a nákladných vozidiel.

Poistenie finančnej straty na vozidle GAP 
Predĺžené záruky na nové a jazdené vozidlá

Ponúknite svojim klientom  
riešenie, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

  
Pre jednoduché a rýchle dojednanie poistenia kontaktujte:       

info@defendinsurance.sk      +421 2 222 11 702

Sme v 
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V niektorých krajinách 
sa u začínajúcich 

vodičov posudzuje 
alkohol za volantom 

prísnejšie.

Aj v prípade 
havarijného poistenia 
má poisťovateľ právo 
znížiť poistné plnenie.

až prekvapujúco veľké. Pohybujú 
sa od nuly až po 0,8 promile al-
koholu v krvi. Nulová tolerancia 
alkoholu za volantom platí okrem 
Slovenska iba v Česku, Maďarsku  
a Rumunsku.

Medzi krajiny, kde platí nižší limit 
tolerovaného alkoholu za volan-
tom vo výške 0,2 promile, pat-
ria Estónsko, Nórsko, Poľsko a 
Švédsko. Limit do 0,3 promile platí 
v Bielorusku, Bosne a Hercegovine 
a v Čiernej  Hore,  pr ičom len  
o niečo vyššia hranica vo výške 0,4 
promile je v Litve. Prekvapujúco 
viac ako 20 európskych krajín 
toleruje alkohol za volantom 
až do výšky 0,5 promile. Medzi 
ne patria napríklad Nemecko, 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Dánsko,  Fínsko,  Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Chorvátsko, 
Srbsko, Írsko, Island, Lotyšsko, 
L u x e m b u r s k o ,  M a c e d ó n s k o , 
Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, 
Taliansko, Turecko, Švajčiarsko, 
Cyprus a Malta. Sú však aj krajiny, 
kde existuje ešte vyššie tolerova-
ná hranica alkoholu za volantom  
s limitom 0,8 promile – konkrétne  
v Lichtenštajnsku a Veľkej Británii. 
Škótsko však v roku 2014 znížilo 
svoj limit na 0,5 promile.

V jednotlivých štátoch sa ešte roz-
lišuje, či ide o vodiča – súkromnú 
osobu, alebo o takzvaného profesio- 
nálneho vodiča. Platia aj výnimky, 
ako napríklad, že pre čerstvých 
vodičov v Nemecku, Chorvátsku či  
v  Ta l i a n s k u  p l a t í  a b s o l ú t ny 
z ák az  a lkoholu  pre d  j azdou.  
V Rakúsku a vo Švajčiarsku sa 
toleruje hladina alkoholu v krvi 
voči týmto vodičom vo výške  

0 ,1  promile .  Vo Francúzsku, 
Grécku a v Portugalsku platí tole-
rovaný limit alkoholu v krvi u mla-
dých vodičov vo výške 0,2 promile.

Poistný postih vinníka
„Od hodnôt tolerancie alkoholu 
závisí aj regres poisťovateľa v kon-
krétnej krajine. Rovnako sú odlišné 
aj pokuty udeľované vodičom kvôli 
vedeniu motorového vozidla pod 
vplyvom alkoholu a omamných lá-
tok,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej 
asociácie poisťovní (SLASPO) Eva 
Jacková. Všeobecne podľa nej platí, 
že od toho, kto dopravnú nehodu 
pod vplyvom alkoholu zapríčinil, 
môže poisťovateľ vymáhať ná-
hradu škody až do výšky 100 %. 
Poisťovatelia však v jednotlivých 
prípadoch uplatňujú zásadu pri-
meranosti. Regresná náhrada má 
zároveň plniť výchovný, nie likvi-
dačný účel, a má zohľadniť okol-
nosti, za ktorých došlo k vzniku 
škody. Naďalej však poistný po-
stih zostáva na poisťovni, ktorá 

Limit alkoholu v krvi Krajina

Nulový limit Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko

Limit do 0,2 promile Nórsko, Švédsko, Poľsko, Estónsko

Limit do 0,3 promile Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora

Limit do 0,4 promile Litva

Limit do 0,5 promile 

Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Srbsko, 

Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Turecko

Limit do 0,8 promile Lichtenštajnsko, Veľká Británia

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov

Tolerancia alkoholu za volantom v rámci Európy 

1.

2.

3.

jednotlivé prípady posudzuje indi-
viduálne. Pred prijatím rozhodnu-
tia poisťovne o konkrétnej regresii 
z poistenia sa posudzuje viacero 
faktorov. Primeranosť náhrady ur-
čuje poisťovateľ prostredníctvom 
troch komponentov, na základe 
ktorých uplatní primeranú regres-
nú náhradu:
            
           Skúmanie výšky sumy vypla-      
tenej z poistenia, kde sa zohľad-
ňuje, či ide o sumu konečnú, alebo  
o sumu, ktorá sa v budúcnosti 
bude zvyšovať, napríklad pri škode 
na zdraví s doživotným následkom.

         Zohľadnenie okolností, za 
ktorých škoda vznikla.

           Skúmanie osobných, zárob-
kových a majetkových pomerov 
toho, kto škodu spôsobil.

Od čoho závisí regres v PZP
Vyhláška č. 423/1991, ktorou sa 
ustanovuje rozsah a podmienky 
zákonného poistenia zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou motorového vozidla, stanovuje 
limit, od ktorého poisťovne môžu 
uplatniť regres, a to v prípade alko-
holu zisteného v krvi od 0,3 promi-
le. Zo zákona o povinnom zmluv-
nom poistení (PZP) zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla č. 381/2001,  
§ 12 však vyplýva, že ak poistník 
alebo držiteľ motorového vozidla 
spôsobil škodu úmyselne, alebo 

V EÚ existujú krajiny, kde sa u vodičov akceptuje až do 0,8 promile alkoholu v krvi · POISTENIEPOISTENIE · V EÚ existujú krajiny, kde sa u vodičov akceptuje až do 0,8 promile alkoholu v krvi

NA SLOVENSKU SA ALKOHOL  
ZA VOLANTOM NETOLERUJE.  
AKO RIEŠIA POISŤOVNE TENTO 

PROBLÉM V PRAXI?
Niekoľko tragických dopravných nehôd vodičov pod vplyvom 

alkoholu, ktoré sa odohrali počas uplynulých týždňov, vyvolalo 
diskusiu nielen o prísnejších trestoch za jazdu pod vplyvom 

alkoholu, ale aj o tom, ako takéto prípady riešia poisťovne. Keďže 
tolerancia alkoholu za volantom je na Slovensku oproti viacerým 

európskym krajinám nulová, pozreli sme sa bližšie na to, aké 
sankcie od poisťovní hrozia vinníkom pri takýchto nehodách.

Autorka: Zuzana Fryč 
Foto: Shutterstock

Tragédie pod vplyvom
Tragickú nehodu na autobusovej 
zastávke Zochova v Bratislave, 
pri ktorej zomreli piati študenti 
a ďalší ľudia boli zranení, spô-
sobil začiatkom októbra vodič 
s 1,69 promile alkoholu v krvi. 
Nasledujúci deň len málo chýbalo, 
aby sa neodohrala ďalšia tragé-
dia, keď vodič zaspal za volantom  
a zdemoloval autobusovú zastáv-
ku v obci Hrkovce v okrese Levice.  

V tom čase sa našťastie na zastávke 
nik nenachádzal. Ďalšia dopravná 
nehoda sa stala v Čadci, kde vodič 
pod vplyvom alkoholu na chod-
níku zrazil matku s dvomi deťmi  
a psom. Krátko nato sa stala ďalšia 
v Bratislave, kde opitý vodič zrazil 
ženu čakajúcu na priechode pre 
chodcov na zelenú. Je až neuveri-
teľné, koľko smutných nehôd sa 
udialo v priebehu mesiaca v kra-
jine, kde platí nulová tolerancia 

alkoholu za volantom. Paradoxne 
nie všetky kra j iny Európy sú 
voči alkoholu také striktné ako 
Slovensko, keďže v rámci Európy 
viacero krajín alkohol za volantom 
do určitej miery toleruje a až od ur-
čitej úrovne ho zakazuje.

Tolerancia nie je jednotná
Pozreli sme sa preto bližšie na 
to, aké tolerancie alkoholu pri 
šoférovaní platia v jednotlivých 
európskych krajinách a ako sa 
na Slovensku uplatňujú poistné 
regresy za spôsobené nehody pod 
vplyvom alkoholu. Legislatíva nie 
je v rámci Európskej únie jednot-
ná, pričom rozdiely v tolerancii sú 

Máme nulovú 
toleranciu na alkohol, 
ale množstvo nehôd 
pod jeho vplyvom.
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viedol motorové vozidlo pod vply-
vom návykovej látky, prípadne sa 
odmietol po dopravnej nehode 
podrobiť skúške na prítomnosť 
návykovej látky, poisťovateľ má 
proti poistníkovi alebo držiteľovi 
tohto motorového vozidla v tých-
to prípadoch nárok na náhradu 
poistného plnenia alebo jeho čas-
ti, ktoré za neho vyplatil z dôvo-
du škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla. Aj Allianz 
– Slovenská poisťovňa v zmysle 
zákona o PZP uplatňuje postih za 
požitie alkoholu alebo inej návyko-
vej látky voči poistenému, respek-
tíve vinníkovi nehody. „Zákon nám 
umožňuje vymáhať od vodiča pod 
vplyvom alkoholu postih v plnej 
výške vyplateného poistného plne-
nia, prípadne len jeho časť. V praxi 
uplatňujeme percentuálny postih 
podľa výšky promile alkoholu  
v krvi,“ hovorí špecialistka exter-
nej komunikácie poisťovne Helena 
Kanderková. Konkrétne výšky po-
stihov má poisťovňa upravené in-
terným usmernením, ktoré však 
nezverejňuje. Rovnako potvrdzuje, 
že má právo uplatniť postih voči 
vinníkovi nehody v prípade, ak sa 
odmietne podrobiť skúške na prí-
tomnosť návykovej látky. Postih za 
požitie alkoholu aj za odmietnutie 

Poisťovatelia pri 
postihoch uplatňujú 
zásadu primeranosti.

Zákon o PZP umožňuje 
poisťovniam uplatniť 

si postih za požitie 
alkoholu. 

Problémom je útek  
z miesta nehody alebo 
odmietnutie dychovej 

skúšky. 

skúšky na prítomnosť návyko-
vej látky uplatňuje bez ohľadu na 
výšku vyplatenej škody. Rovnako  
v poisťovni Uniqa má poisťovateľ  
v rámci PZP zákonné právo poža-
dovať od poistníka alebo poistené-
ho časť alebo celú výšku vyplatenej 
dávky poškodenej osobe, ak bola 
škoda spôsobená pod vplyvom ná-
vykovej látky. „V tomto prípade sa 
relevantné okolnosti každého prí-
padu posudzujú od prípadu k prí-
padu a výška sankcie sa určuje na 
základe tohto vyšetrovania,“ opisu-
je PR špecialistka poisťovne Beáta 
Lipšicová.

Aké sú postihy
v havarijnom poistení
„V prípade havarijného poistenia 
má poisťovateľ právo znížiť po-
istné plnenie, ak došlo k vzniku 
poistnej udalosti pri riadení pois-
teného vozidla, ktoré vodič viedol 
pod vplyvom alkoholu alebo iných 
návykových látok, alebo ak vodič 
nezotrval na mieste nehody, ale-
bo sa odmietol podrobiť dychovej 
skúške, respektíve lekárskemu vy-
šetreniu na určenie, či nie je pod 
vplyvom alkoholu alebo inej návy-
kovej látky,“ približuje E. Jacková. 

Čo  s a  t ýk a  praxe  v  oko-
l i t ý c h  k ra j i n á c h ,  p o d ľ a  
H. Kanderkovej sa všeobecne 
poistný postih za alkohol ale-
bo požitie návykovej látky za 
volantom upravuje zákonom 
a poisťovne si ho môžu uplat-
niť. „Predpokladáme, že vo 
všetkých krajinách Európskej 
únie sa táto otázka rieši v práv-
nych predpisoch, napríklad  
v Nemecku majú poisťovatelia 
právo postihu až do výšky 5-ti-
síc eur,“ dodáva B. Lipšicová.

Aké je uplatňovanie 
regresu v iných krajinách

Hovorkyňa SLASPO dodáva, že  
v prípade jazdy pod vplyvom alko-
holu nesie dokonca istú zodpoved-
nosť aj dospelý poškodený spolu-
jazdec. Ak sa totiž preukáže, že si 
vedome sadol do auta k vodičovi 
pod vplyvom alkoholu, poisťovňa 
mu môže znížiť plnenie za poško-
denie zdravia, prípadne vzniknuté 
zranenie, ktoré mu pri dopravnej 
nehode vzniklo.
 
V prípade havarijného poistenia sa 
Allianz – Slovenská poisťovňa ria-
di poistnými podmienkami a uza-
tvorenou poistnou zmluvou. „Buď 
uplatňujeme znížené poistné plne-
nie, alebo jeho zamietnutie práve 
v závislosti od podmienok zmlu-
vy a poistných podmienok,“ tvrdí  
H. Kanderková. Aj B. Lipšicová ho-
vorí, že u havarijného poistenia na 
základe individuálneho posúdenia 
každého prípadu môže byť po-
istná dávka znížená, alebo úplne 
zamietnutá. 
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Do kategórie quiet 
quitterov patrí 

polovica pracovnej sily 
v USA.

budú vykonávať svoju prácu. Chcú 
si zachovať výhody, ktoré pandé-
mia priniesla, napríklad prostred-
níctvom práce z domu. „S prepúš-
ťaním na rekordne nízkej úrovni 
majú dnes ľudia bezprecedentnú 
istotu zamestnania,“ hovorí pre 
portál NPR hlavná ekonómka plat- 
formy na hľadanie zamestna-
nia ZipRecruiter Julia Pollaková. 
„Riziko ukončenia pracovného po-
meru je nižšie, a to je dôvod, prečo 
sa znižuje motivácia pracovať tvrd-
šie. Dôsledky toho, že zamestnan-
com ,prídu na to´, že sa dodatočnej 
práci vyhýbajú, sú oveľa menšie. 
Aj preto, lebo firmy si nemôžu do-
voliť prepúšťať ľudí, a tiež preto, 
lebo ak niekto príde o prácu, stále 
má k dispozícii množstvo ďalších 
možností.“

Jasná reč čísel
Spoločnosť Gallup, ale aj Gallupov 
inštitút, ktorý je uznávaným špe-
cialistom na prieskum verejnej 
mienky v USA, nedávno vypra-
coval štúdiu zaoberajúcu sa quiet 

Neochota zapájať 
sa do diania vo 

firme môže znížiť jej 
konkurencieschopnosť. 

Napriek tomu je otázne, či za 
rozmach popularity quiet quit-
tingu môže priamo pandémia. 
Možno veľká časť pracovnej 
sily zastávala podobnú filozo-
fiu dlhodobo, ale teraz, pro-
stredníctvom sociálnych mé-
dií, má možnosť hlásať svoje 
názory pred väčším publikom. 
Možno sú to ľudia, ktorí sa cíti-
li ukrivdení za to, že pred pan-
démiou robili niečo navyše len 
preto, aby boli následne hro-
madne prepustení. Úprimne 
povedané, jednoznačná odpo-
veď pravdepodobne neexistuje. 
Existujú však údaje, ktoré na-
značujú, že v psychike pracov-
nej sily sa skutočne niečo deje.

Priveľa otázok

quittingom. V prieskume sa pýtala 
miliónov zamestnancov, či sa cítia 
byť vo svojej práci zapojení nad rá-
mec svojej pozície, prípadne či sú 
na pracovisku „aktívne angažova-
ní“. Výsledky sú zarážajúce. Podľa 
prieskumu patrí do kategórie quiet 
quitterov viac ako polovica pracov-
nej sily v USA. Údaje prieskumu 
tiež ukazujú, že vzťah k práci za-
mestnancov sa za posledných nie-
koľko rokov takmer vôbec nezme-
nil. To naznačuje, že quiet quitting 
nie je až takým novodobým tren-
dom, ako by sa mohlo zdať, a evi-
dentne patrí k bežným črtám ame-
rického pracoviska. 

Jedna oblasť, v ktorej údaje uká-
zali zmenu, bola medzi mladšími 
pracovníkmi. „Percento angažo-
vaných zamestnancov vo veku do 
35 rokov sa od roku 2019 do roku 
2022 znížilo o šesť percentuálnych 
bodov,“ uvádza Gallupov inštitút, 
čo naznačuje, že mladá pracovná 
sila na trhu nie je ochotná ísť nad 
rámec svojej práce. Tieto údaje 

potvrdzuje aj prieskum od spoloč-
nosti Deloitte. Podľa neho majú 
mladé generácie, teda mileniáli 
(narodení medzi 1980 až 1995) 
a generácia Z (narodení v rokoch 
1996 až 2010) výrazne odlišný po-
hľad na prácu. 

Kým predchádzajúce generácie, 
teda napríklad povojnová generá-
cia (narodení 1946 až 1964) a ge-
nerácia X (narodení 1965 až 1979), 
dnes zastávajú vedúce pozície kvôli 

Nižšie riziko straty zamestnania znižuje motiváciu pracovať tvrdšie · PRÁCA

V SPOLOČNOSTIACH SA 
ZAČAL ŠÍRIŤ QUIET QUITTING 
– TICHÝ ZABIJAK PRODUKTIVITY 

ZAMESTNANCOV

PRÁCA · Nižšie riziko straty zamestnania znižuje motiváciu pracovať tvrdšie

Zjednodušene povedané ide o upred-
nostnenie svojho súkromného živo-

ta pred prácou. A kým pre mnohých je 
tento prístup logickým riešením v boji 
s prepracovanosťou, firmy v ňom vidia 
závažný problém. Neochota zamest-
nancov aktívne sa zapájať do diania na 
pracovisku môže výrazne znížiť konku-
rencieschopnosť firmy a ovplyvniť aj jej 
tržby aj zisky. 

Quiet quitting je pojem, ktorý prednedávnom poznal len málokto, no 
rýchlo sa stal novým dominantným fenoménom na pracovnom trhu. 

Filozofia quiet quittingu hovorí, že človek by mal v práci robiť len nutné 
minimum a jeho ľudská hodnota nezávisí od jeho pracovných úspechov. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

Ľudia dnes majú 
bezprecedentnú istotu 

zamestnania. 

Čo je to quiet quitting
Pojem quiet quitting si za po-
sledných niekoľko týždňov získal 
obrovskú mediálnu pozornosť. 
Neexistujú žiadne overiteľné zdro-
je o tom, kto túto frázu vymyslel. 
Napriek tomu sa stala veľmi ob-
ľúbenou, najmä prostredníctvom 
sociálnej videosiete TikTok. Za 
prvé masové spopularizovanie 
vďačí pravdepodobne 24-ročnému 
inžinierovi Zaidovi Khanovi. Ten 

nahral 17-sekundové video, kto-
ré sa stalo virálnym a k myšlienke 
quiet quittingu priviedol milióny 
ľudí. Pri zostrihoch fotiek z New 
Yorku doplnených klavírnou hud-
bou Khan hovorí: „Nedávno som 
sa dozvedel o termíne nazývanom 
quiet quitting, kde neopúšťate svo-
ju prácu, ale opúšťate myšlienku ísť 
nad rámec svojich povinností. Stále 
si ich plníte, no už sa nehlásite  
k mentalite zhonu, že práca musí 
byť váš život. Odkláňate sa od 
myšlienky, že človeka definuje jeho 
práca, pretože to nie je pravda.“

Inými slovami, aj keby sme mohli 
quiet quitting do slovenčiny prelo-
žiť ako „tiché ukončenie (pracovné-
ho pomeru)“, v skutočnosti tento 
pojem neznamená v práci skončiť. 
Je to skôr filozofia, ako urobiť vo 
svojej práci len nutné minimum a 
nerobiť nič navyše. Ide o to nepo-
silňovať svoje ego prostredníctvom 
úspechov vo svojej práci a nesnažiť 
sa o dokonalosť. Vznikol tak pres-
ný opak kultúry driny – hustle 
culture, ktorá je veľmi rozšírenou 
napríklad v USA. Tá zase hlása, 
že na to, aby bol človek skutočne 

úspešný, musí svojej práci obetovať 
veľa a pracovať de facto 24 hodín 
denne 7 dní v týždni. Ďalším dob-
rým príkladom je japonský koncept 
shokunin, ktorý sa vzťahuje na re-
meselníka, ktorý je hlboko oddaný 
svojmu remeslu a vždy sa usiluje  
o dokonalosť v tom, čo vyrába.

Môže za to pandémia?
Zdá sa, že väčšina odborníkov sú-
hlasí s tým, že nadšenie z quiet 
quittingu hovorí niečo o našej post- 
pandemickej spoločnosti. Najprv 
je potrebné v rýchlosti zhrnúť, čím 
všetkým si prešiel trh práce za po-
sledných pár rokov. S príchodom 
pandémie došlo k veľkému pre-
púšťaniu, ktoré sa v globále dotklo 
takmer všetkých odvetví ekono-
miky. S následným rozmachom 
očkovania a postupným poklesom 
prípadov ochorenia sa situácia za-
čala postupne zlepšovať. Ponuka 
práce sa obnovila, dosiahla pred-
pandemickú úroveň, čím výrazne 
klesli obavy zo straty zamestnania. 
Priamy vplyv pandémie však zostal 
viditeľný na zmene správania sa 
zamestnancov. Zdá sa, že mnohí 
pracovníci prehodnocujú, kde a ako 
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Ako motivovať 
zamestnancov, aby 
prekonali vlastnú 

pohodlnosť a robili 
niečo navyše? 

svojej ochote pracovať a stúpajú 
po firemnom rebríčku smerom na-
hor, mileniáli a generácia Z majú 
tendenciu uprednostňovať lepšiu 
rovnováhu medzi pracovným a sú-
kromným životom.

Postrach firiem
Na prvý pohľad sa tento fenomén 
nemusí javiť ako problematický. 
Koniec koncov títo zamestnanci sa 
nezbavujú svojich kľúčových úloh 
– len odmietajú ísť nad ich rámec. 
Pre mnohé spoločnosti je však pra-
covná sila, ktorá je ochotná túto 
obetu podstúpiť, kritickou konku-
renčnou výhodou. 

Realita je taká, že väčšina pracov-
ných miest nemôže byť úplne defi-
novaná vo formálnom opise práce 
alebo v pracovnej zmluve, takže 
firmy sa spoliehajú na zamestnan-
cov, aby podľa potreby prispeli  
k splneniu dodatočných požiada-
viek. Preto nie je prekvapujúce, že 
mnohé spoločnosti reagovali na 
trend quiet quittingu negatívne.

Johnny C. Taylor Jr. – generálny 
riaditeľ spoločnosti Society for 
Human Resource Management, 
najväčšej HR spoločnosti na svete, 
pre portál Time uviedol, že práca 
na diaľku spôsobila vážne prob-
lémy v dôvere zamestnávateľov. 
„Nepoznám spoločnosť v Amerike, 
ktorá by nebola citlivá na údaj-
ný syndróm vyhorenia a potrebu 
zamestnancov odísť z pracoviska  
v záujme zachovania si svojho du-
ševného zdravia a psychickej poho-
dy," dodal.

Obavy zo straty súkromia
Otázkou zostáva, ako sa tejto si-
tuácii vyhnúť. Jedným z možných 
riešení je dodatočné monitorova-
nie produktivity zamestnancov. 
Spoločnosti už roky uplatňujú rôz-
ne stupnice produktivity, pričom 
niektoré zachádzajú až tak ďale-
ko, že sledujú činnosť klávesnice 
zamestnancov. Nejde pritom len  
o  zamestnancov pracu júcich  
z domu. Prestávky môžu viesť  
k sankciám od zrážok zo mzdy až 
po stratu zamestnania. 

Príkladom môže byť investičná 
banka J. P. Morgan, kde sa sledo-
vanie toho, ako zamestnanci trávia 
dni, od telefonovania až po písanie 
e-mailov, stalo rutinnou praxou.  
V UnitedHealth Group môže nízka 
aktivita klávesnice ovplyvniť kom-
penzáciu a bonusy. 

Ako uvádza portál The Times  
v jednej zo svojich štúdií, rastúci 
elektronický dohľad nad každou 
minútou pracovného dňa je už 
realitou aj na pozíciách architek-
tov, administratívnych pracovní-
kov a právnikov. Veľkým problé-
mom pri tomto type zamestnaní 
je skutočnosť, že množstvo prá-
ce sa odohráva mimo počítača.  
Čítanie spisov, riešenie matematic-
kých problémov na papieri alebo 
študovanie literatúry nie je možné 
zmerať počtom kliknutí na kláves-
nici. Väčšina zamestnancov takýto 
monitoring berie ako úplnú nedô-
veru zo strany zamestnávateľa, čo 
môže ich produktivitu ešte viac 
znížiť.

Zasiahnuť musí manažér 
Odborníci sa zhodujú na tom, že 
čisté meranie efektivity prostred-
níctvom monitoringu zrejme 
nie je dlhodobým riešením. Ako 
teda motivovať zamestnancov, 
aby prekonali svoju vlastnú úro-
veň pohodlnosti a urobili niečo 
navyše? Odpoveďou môže byť 
bližší kontakt medzi zamestnan-
cami a manažérmi. „Je jasné, že 
quiet quitting je príznakom zlé-
ho manažmentu,“ uvádza vo svo-
jom prieskume Gallupov inštitút, 
ktorý odporúča, aby manažéri 
spoločností lepšie komunikovali 
so svojimi podriadenými. Zistil 
napríklad, že „najzásadnejšou 
požiadavkou od manažérov je 
viesť jeden zmysluplný rozhovor 
týždenne s každým členom tímu  
v dĺžke aspoň 15 až 30 minút“.

Prostredníctvom tohto rozhovo-
ru môže manažér získať spätnú 
väzbu od svojich zamestnancov  
a pochopiť, akým problémom čelia  
v súkromnom aj pracovnom živote. 
Následne sa môže zamerať na ich 
motiváciu. 

Niektorí zamestnanci môžu byť 
napríklad motivovaní pomocou 
druhým a prijmú ďalšie úlohy, keď 
je v nich prosociálna zložka. Iní 
môžu byť viac motivovaní verej-
ným uznaním a prijmú dodatočné 
úlohy, ak sú v organizácii viditeľné. 
Úlohou manažérov je teda počú-
vať svojich zamestnancov, zistiť, 
ktoré dodatočné úlohy sú v súlade 
s ich vnútornou motiváciou, a po-
vzbudzovať ich v tom, aby skúsili 
prekročiť mantinely svojej hlavnej 
pracovnej náplne. 
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Celkový víťaz v neživotnom poistení – Ocenenie SASP 2021

Najinovatívnejšia poisťovňa – Zlatá minca 2022

1. miesto v kategórii Poistenie podnikateľov – SIBAF® Award 2022

1. miesto v kategórii Rizikové životné poistenie/Poistenie 
choroby a úrazu – Ocenenie SASP 2021

1. miesto v kategórii Povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla – Ocenenie SASP 2021

1. miesto v kategórii Poistenie schopnosti 
splácať úver – Zlatá minca 2022

ĎAKUJEME
VÁM ZA DÔVERU
Aj vďaka vám sme tento rok opäť získali množstvo ocenení, ktoré sú 
pre nás motiváciou naďalej sa zlepšovať a prinášať našim klientom 
najlepšie poistné riešenia na mieru.  

S NAMI V TOM NIE STE SAMI 



POTREBY SLOVENSKÝCH ŽIEN  
Z BIZNIS PROSTREDIA

PODNIKANIE · Ako prekonať pochybnosti, ako získať viac sebavedomia a ako budovať svoju osobnú značku

Do prieskumu boli  zapojené 
ženy prevažne vo veku 30 a viac  

a 40 a viac rokov, pričom respon-
dentky mali za sebou najčastejšie 
10- až 20-ročné pracovné skú-
senosti. Oslovené dámy pracujú 
najčastejšie v oblastiach: vzdeláva-
nie, koučing, konzultačná činnosť,  
v segmente financie, obchod alebo 
marketing. Prevažne pôsobia na 
pozíciách expertka, špecialistka, 
ale taktiež podnikateľka s vlastnou 
firmou a manažérka a tímlíderka  
a iné. Oslovené boli prevažne ženy, 
ktoré majú alebo mali úspešnú 
profesionálnu kariéru. Otázka zne-
la: „V ktorých témach by si priví-
tala pravidelnú podporu pre svoje 
napredovanie?“

Výsledky prieskumu hovoria o tom, 
že oslovené ženy prikladajú najväč-
ší význam týmto trom témam: 
•  ako prekonať pochybnosti o sebe 
a získať viac sebavedomia v tom, čo 
robím (impostor syndrome), 
•  mentálna odolnosť,
•  budovanie vlastne j  osobnej 
značky.

Prieskum realizoval Beelong com-
munity and networking v spolu-
práci s CIPE. Beelong je podpornou 

Občianske združenie Beelong v spolupráci s CIPE – Center for International 
Enterprise, realizovalo túto jeseň pozoruhodný prieskum. Zameraný bol na 

potreby, témy a výzvy, ktoré aktuálne riešia vo svojom profesionálnom živote 
slovenské ženy. Výsledky prieskumu ukázali, že z viacerých ponúknutých 
možností najviac zarezonovali témy „Ako prekonať pochybnosti o sebe a 

získať viac sebavedomia v tom, čo robím“ (impostor syndrome), „Mentálna 
odolnosť“, ale aj marketingová téma, a to „Budovanie si svojej osobnej značky“.    

Autorka: Jana Schochmann 
Foto: Archív

Impostor syndrómom 
trpia rovnako ženy aj 

muži.

V ktorých témach by si privítala pravidelnú podporu  
pre svoje napredovanie?

Ako prekonať pochybnosti o sebe a získať viac sebavedomia v tom, 
čo robím (impostor syndrome)

Osobná transformácia – ako efektívne vnímať a chytiť sa príležitostí, 
ktoré ku mne prichádzajú

Ako autenticky budovať seba ako svoju značku nielen na sociálnych 
médiách, ako dať o sebe vedieť

Ako si nastaviť svoje hranice, naučiť sa povedať nie, a tým predchá-
dzať vyhoreniu

Ako budovať intimitu v partnerských vzťahoch, ako vylepšiť vzťahy

Ako zvyšovať svoju mentálnu a fyzickú odolnosť (rezilienciu) a zároveň flexibi-
litu v dnešnej dobe

Ako efektívne riadiť seba (svoj čas/energiu/ úsilie/pozornosť), keď pracujem  
z domu/hybridne/som sama sebe pánom?

Ako efektívne urobiť zmenu v živote alebo v kariére? Čo robiť, keď som na 
rázcestí, alebo keď nemám jasno, čo mám

Ako si priniesť do života viac energie a starať sa o seba komplexne v čase 
(peri) menopauzy

Business leadership – ako dosiahnuť svoje ciele v zamestnaní/podnikaní

31,4 %

28,8 %

26,8 %

20,9 %

48,4 %

45,1 %

42,5 %

38,6 %34,6 %

32,7 %

komunitou pre ženy, ktoré sa chcú 
v živote posunúť. 

N a j p á l č i v e j š i e  t é m y,  k t o r é 
prieskum odhalil, sa stali témami 
Beelong Mastermid Groups, čo sú 
skupinky podobne nastavených 
žien, ktoré sa pravidelne stretáva-
jú a navzájom sa posúvajú v do-
sahovaní svojich pracovných ale-
bo súkromných cieľov. Viac info  
na www.belong.sk.

BIBA BOHINSKÁ  
a JANKA HOLÚBEKOVÁ:  
Ako prekonať pochybnosti
Impostor syndrome – syndróm 
podvodníka, je určitý vnútor-
ný psychologický vzorec, keď sa  
v niektorej oblasti svojho života cí-
time falošní napriek akémukoľvek 
úspechu, ktorý sme v tejto oblasti 
dosiahli. Človek pochybuje o svo-
jich úspechoch, a má nepodložený 
strach z toho, že bude odhalený 
ako podvodník.

Ako sa prejavuje?
Impostor syndrómom tr píme 
mnohí, a ani o tom netušíme. Sme  
s ním natoľko zžití, že si myslíme, 
že spochybňovanie samého seba, 
podceňovanie vlastných schopností 
a neschopnosť prijímať ocenenie je 
normálne. Nie, nie je. Je to prejav 
vlastnej nízkej hodnoty a sebaúcty, 
a toho, že sami seba neuznávame. 
Neveríme tomu, že si pochvalu za-
slúžime, a ak nás niekto ohodnotí, 
musíme mu to vrátiť, aby sme mu 
to „splatili“. Niekde v hĺbke máme 
pocit, že za naším úspechom ne-
stoja naše schopnosti, ale je to 
šťastie, obrovská námaha, alebo sa 

Ako prekonať pochybnosti, ako získať viac sebavedomia a ako budovať svoju osobnú značku · PODNIKANIE 

JANKA HOLÚBEKOVÁ 
– koučka, mentorka a HR konzultantka 

BIBA BOHINSKÁ
– spisovateľka a mentorka

cítime ako podvodníci, ktorí si ne-
zaslúžia, čo im život dáva. Prílišný 
perfekcionizmus tomu tiež nepo-
máha. Impostor syndróm má rôz-
ne prejavy, nie u každého sa prejaví 
rovnako. Pozorovať môžeme viace-
ro typov impostor syndrómu.

Aká je charakteristika 
impostor syndrómu?
Vôbec nezáleží na tom, čo všetko 
sme reálne dosiahli, a aké úspechy 
máme za sebou. Nedokážeme si to 
pripustiť, pretože nám v tom brá-
ni pochybnosť, ktorá väčšine z nás 
robí spoločnosť od útleho detstva, 
a je naším „vnútorným kritickým 
hlasom“, ktorý málokedy dokáže 
mlčať.

Opis niektorých charakteristík:
• Pochybnosti o sebe ako takom ale-
bo aj pochybnosti v konkrétnych 
oblastiach a situáciách.
• Pripisovanie svojho úspechu von-
kajším faktorom.
• Strach, že nebudú splnené očaká-
vania (vlastné ani cudzie).
• Pocit sklamania a neschopnosti, 
keď sa nenaplnia veľmi náročné 
ciele.

Zima 2022 6160
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Mentálna odolnosť 
je naša schopnosť 

úspešne sa adaptovať 
na záťaž.

Nebojme sa o svojom 
probléme rozprávať 
tam, kde sa cítime 

v bezpečí.

• Zníženie svojej vlastnej odbor-
nosti aj v oblastiach, v ktorých sú 
kvalifikovanejšie a kvalitnejšie ako 
u iných.
• Pocit, že kompetentnosť alebo in-
teligencia nie sú také, ako si ostat-
ní o nich myslia.
• Neschopnosť reálne posúdiť svoje 
schopnosti a zručnosti.

Kto trpí týmto sysndrómom?
Zo štatistík vyplýva, že 25 – 30 % 
úspešných a vysokovýkonných ľudí 
môže dlhodobo trpieť syndrómom 
podvodníka a cca 70 % ľudí tento 
pocit zažilo. Hoci vo všeobecnos-
ti trpí impostor syndrómom viac 
žien, nevyhýba sa ani mužom.

Čo robiť?
Keď si chceme pomôcť, nebojme 
sa o svojom probléme rozprávať 
tam, kde sa cítime v bezpečí. Či už 
v kruhu našich blízkych, priateľov, 
na koučingu, alebo u psychológa. 

Nenechajme sa zastrašiť vlastným 
pocitom hanby, ktorý nám bráni 
slobodne sa prejaviť. Nikdy sa za 
pochvalu neospravedlňujme – zha-
dzujeme tým nielen seba, ale aj 
druhého. Ten človek si to zapamätá 
a nabudúce nám radšej nič nepovie. 
Pochvalu nemusíme vracať okamži-
te – nie je to naša povinnosť, aj keď 
to tak pocítime. Je lepšie si poč-
kať na príležitosť, keď to budeme 
chcieť urobiť zo srdca. 

Zapamätajme si pekné slová na 
našu adresu a rozmýšľajme, prečo 
sa pri nich cítime nekomfortne. 
Premietnime si v hlave, ako by to 
vyzeralo, keby sme pochvalu pri-
jali a urobila nám radosť. A pri 
prvej príležitosti to skúsme inak 
– ak nás niekto pochváli, pochva-
lu prijmime bez predsudkov a vý-
hrad. Nemusíme vymýšľať žiadne 
zložité postupy. Stačí poďakovať 
a úprimne sa usmiať. Na začiatku 
to môže byť trochu zložité, lebo 
nám v hlave beží úplne niečo iné. 
Dôležité je nevzdávať sa a nájsť si 
spôsob, ktorý nám najlepšie po-
môže. Nezabúdajme, že každý deň 
máme novú šancu snažiť sa, aby sa 
nám žilo ľahšie a spokojnejšie. 

ZUZANA REĽOVSKÁ
– odborníčka v oblasti WELLBEING, Leadership Coach 
& Consultant

ZUZANA REĽOVSKÁ: 
Mentálna odolnosť
Tlak, prekážky a krízy sa stali 
súčasťou nášho života, či chce-
me, alebo nie. Dianie vo svete je 
nepredvídateľné, neisté, situácie 
sú nejednoznačné. Výraz VUCA 
(World volatile, uncertain, com-
plex, ambiguous) bol síce vytvo-
rený už koncom 90-tych rokov 
minulého storočia, no asi až dnes 
detailnejšie opisuje aktuálny svet, 
ako aj prostredie, v ktorom pra-
cujeme či podnikáme (business 
world). Slovo odolnosť alebo rezi-
liencia pochádza pôvodne z latin-
činy spojením dvoch slov re – teda 
späť a salire – skákať. Odraziť 
sa, odskočiť, vrátiť sa späť po ná-
raze. Podľa definície z fyziky je 
odolnosť schopnosť elastického 
materiálu spracovať energiu (keď 
na niečo narazí) a odovzdať ener-
giu do priestoru v momente, keď 
sa vracia do pôvodného stavu. Je 
to teda kombinácia pevnosti  
a pružnosti.

Mentálna odolnosť je v ľahkom 
preklade naša schopnosť úspešne 
sa adaptovať na záťaž, stresujúce 
životné udalosti, významné ohro-
zenie alebo traumu. Odraziť sa od 
nich a nastoliť opätovnú rovno-
váhu v mentálnej, emocionálnej 
a fyzickej rovine. A nielen dostať 
sa späť do rovnováhy, ale aj sa  

z prekonania danej situácie poučiť 
a svojím spôsobom „narásť“. Pri 
tom nám veľmi intenzívne pomá-
ha naša spirituálna rovina, ktorá je 
pre nás akousi oporou a kompasom 
pri prekonávaní ťažkých dní. V naj-
ťažších momentoch sa zvykneme 
viac zahĺbiť do nášho vnútra a hľa-
dáme, čo nás môže podržať, zdroje, 

z ktorých čerpať, aby sme sa opäť 
postavili na nohy. Na jednej strane 
nám naše hodnoty či viera pomá-
hajú nájsť silu ísť ďalej, na strane 
druhej sa prekonaním ťažkostí 
hodnoty alebo viera posilňujú. 
Okrem toho uvažovanie o viere či 
hodnotách zvyšuje aktivitu nášho 
vnútorného odmeňovacieho systé-
mu (dopamín) a tlmí vylučovanie 
stresových hormónov. Podobne 
nám pomáha aj napr. vybavovanie 
si príjemných spomienok alebo 
podpora od iných ľudí.

Ako zvyšovať svoju mentálnu 
odolnosť? 
Odolnosť sa najviac posilňuje pre-
konávaním prekážok. Istú úroveň 
mentálnej odolnosti dedíme po 
predkoch, no veľká časť sa bu-
duje počas prvých rokov života. 
Najsilnejším vplyvom je kvalita pri-
márneho vzťahu, bezpečia a istoty, 
ktorú nám sprostredkúvajú naši 
najbližší, ktorí sa o nás v detstve 
starajú. Prostredie a udalosti, kto-
ré zažívame v mladom veku, nás 
môžu pripraviť na zvládanie tlaku 
v dospelosti, ale aj nemusia. Mladí 
ľudia dnes všeobecne čelia men-
šiemu nepohodliu či ohrozeniu  
a odolnosť sa prirodzene nezvyšu-
je. A preto môže byť užitočné po-
ohliadnuť sa po technikách, ktoré 
nám môžu pomôcť posilniť našu 
odolnosť a vieru v seba zoči-voči 
náročným situáciám. 

Základom mentálnej odolnosti je 
sebapoznanie alebo sebauvedo-
menie (self awareness). Je dob-
ré vedieť, čo sme zač. Vedieť, ako 
zvládame či nezvládame situáciu, 
a poznanie našich silných stránok 
posilňuje zdravé sebavedomie. 
Človek si potom viac váži svoju 
jedinečnosť a schopnosti, ktoré 
môže ponúknuť iným. Toto uve-
domenie pomáha v situáciách, keď 
máme tendenciu príliš sa zaobe-
rať tým, čo o nás povedia druhí. 
V rámci sebapoznania je užitočné 
vnímať aj spôsob, aký prevláda  

v našom myslení. Každý z nás má 
totiž inak vytvorené stratégie 
mentálnej kontroly. Je niekoľ-
ko vzorcov myslenia, ktoré sú pre 
nás škodlivé. Ak ich využívame ne-
vedome a príliš často, môžu nám 
dostatočne znepríjemniť život, či 
dokonca zničiť kariéru. Napr. ne-
ustále porovnávanie sa  nám 
pôvodne má slúžiť na hľadanie 
inšpirácie a spôsobov, ako sa zlep-
šovať, ako napredovať. Bohužiaľ, 
mnohokrát má na nás opačný 
vplyv a namiesto povzbudenia  
a motivácie k rozvoju nám priná-
šajú spochybňovanie, sebakritiku 
a podceňovanie našich schopností 
či výkonov. Ľudia, ktorí sa neustále 
porovnávajú s inými a považujú ich 
štandardy za smerodajné, fungujú 
v tzv. externom referenčnom rámci. 
Ťažko sa rozhodujú a skôr prebera-
jú názory iných, ako by si vytvárali 

vlastné. Je dobré zvážiť aj svoj 
interný referenčný rámec, a teda 
zadefinovať si, čo sú naše vlastné 
normy a štandardy a ako nás doká-
žu motivovať k rozvoju. 

Pri porovnávaní je užitočné zúžiť si 
oblasť, v ktorej chcem napredovať, 
či sa presadiť a nájsť si motivujú-
ce „objekty“, na adekvátnej úrov-
ni, ktoré ma nakopnú k lepšiemu 
výkonu. 

Čierno-biele myslenie nám pomá-
ha odlíšiť dobré od zlého. No môže 
skĺznuť do extrémneho hodnote-
nia – nepodarilo sa mi to – som 
nanič. Neviem to dokončiť – nikdy 
nič nedokončím. Nevyhrala som 
– nič nedokážem. Pri tomto type 
myslenia pomáha prerámcovanie: 

•  Nepodarilo sa mi to – teraz. 
Nabudúce sa budem snažiť viac, 
inak. 
•  Neviem to  dokončiť  –  ešte . 
Pretože na to nemám vedomosti, 
znalosti, čas…
•  Nev yhra l a  s om –  tentoraz . 
Vyhrám nabudúce, keď budem viac 
dbať na…

Ďalším neproduktívnym mysle-
ním je katastrofizovanie – keď 
venujeme pozornosť veciam a si-
tuáciám, ktoré len majú nastať  
a svojím spôsobom sa pripravu-
jeme na to najhoršie, čo sa môže 
stať. Pôvodná funkcia tohto typu 
myslenia je upozorniť nás na mož-
né nebezpečenstvá a dostatočne sa 
pripraviť na ich prekonanie. Často 
sa však dostaneme do situácie, 
keď si predstavujeme to najhoršie 
z najhoršieho, a tým kompletne 
sami seba dokážeme paralyzovať. 
Predstavte si, že až 85 % zo sce-
nárov, ktoré si takto vytvoríme, sa 
nikdy nestane. 

Medzi najčastejšie myšlienkové 
vzorce ešte patrí tzv. rumino-
vanie alebo ruminácia. Je to 
proces, keď sa neustále vraciame  
k udalostiam, ktoré sú už za nami 
a snažíme sa prísť na to, v čom sme 
zlyhali, čo sme mohli urobiť inak. 
Ľudovo povedané, jatríme si staré 
rany. Je užitočné zanalyzovať si vý-
kon, výsledok či neúspech, ale len 
do tej miery, kým je to pre nás prí-
nosom. Vziať si ponaučenie pre bu-
dúcnosť, čomu sa vyhnúť, čo urobiť 
inak. Nič v minulosti nedokážeme 
zmeniť. Je zbytočné tomu venovať 
mentálnu kapacitu a emocionálnu 
energiu, ktorú môžeme využiť na 
niečo úplne iné. 

Súčasťou našej psychickej pohody 
je emocionálna odolnosť. Mnohí 
z nás však máme veľmi obmedze-
nú slovnú zásobu emócií. Ak sa vás 
niekto spýta, ako sa máte, ako sa 
cítite, čo zvyknete odpovedať? Je 
to okej, mám sa fajn. Alebo nie je 

Zima 2022 6362



PODNIKANIE · Ako prekonať pochybnosti, ako získať viac sebavedomia a ako budovať svoju osobnú značku

Až 85 % zo scenárov, 
ktoré si sami vytvoríme, 

sa nikdy nestane. 

mi dnes dobre, som unavená, je 
mi ťažko. Pomenúvame skôr fyzi-
kálne veličiny ako emócie. Vedieť 
pomenovať, ako sa cítim, je prvý 
krok k tomu, aby som sa vedela 
rozhodnúť, čo v danej situácii uro-
biť. Ako náročnú situáciu prekonať.  
V emocionálne náročných situáci-
ách je pre nás ťažké hľadať racio-
nálne riešenia a rozhodnúť sa pre 
ďalší krok. Náš racionálny mozog 
je totiž akoby dočasne odpojený. 
No medzi podnetom a našou odpo-
veďou naň je priestor, ktorý sa my 
môžeme naučiť využiť pre spraco-
vanie emócií a naštartovanie neo-
kortexu (časť mozgu zodpovedná 
za myslenie, riešenie problémov, 
rozhodovanie, kreativitu).

Kontrola vlastných emócií  je 
množstvo procesov, ktoré nám 
umožňujú pozorovať, vyhodnoco-
vať a upravovať povahu aj priebeh 
vlastnej emocionálnej odpovede.  
A to ako pred tým, počas a ná-
sledne aj po našej prvotnej reak-
cii. Výskumy preukázali, že čím 
vyššia je schopnosť vyhodnocovať 
situácie rozumom, tým je vyššia 

miera odolnosti. Naopak, čím je 
vyššia miera potlačovania emócií, 
tým je odolnosť nižšia. Pre zdravý 
vývoj a kvalitný život je teda uži-
točné poznávať a prijímať emócie, 
vedieť ich uznať, spracovať a nájsť 
adekvátnu odpoveď organizmu.  
A  a j  táto  naš a  s chopnosť  s a 
zlepšuje  každou prekonanou 
skúsenosťou. 

Opäť sa vrátime k sebapoznaniu, 
ktorému najviac pomáha sebare-
flexia. Na chvíľu sa zastaviť a zre-
flektovať, čo sa práve stalo, ako 
sa v tejto situácii cítim, čo práve 
potrebujem a čo v realite pre seba 
môžem urobiť, aby som mohla po-
kračovať ďalej. 

Úspešné zvládanie emócií 
po silňuje sebaúctu
Na našej psychickej odolnosti vie-
me pracovať a postupne ju zlepšo-
vať. Starostlivosť o fyzickú stránku 
v zmysle kvalitnej stravy, spánku 
a cvičenia je základ. No tak, ako 
sa otužovaním a tréningom po-
silňuje naša fyzická odolnosť, se-
bareflexiou, stanovovaním cieľov, 

realistickým optimizmom, vďač-
nosťou a vytrvalosťou sa posilňuje 
naša odolnosť mentálna.

A ako na nás pôsobí mentálne 
odolný človek? 
• Je sebavedomý v prístupe k no-
vým situáciám a k novým ľuďom.
• Pozná a zvláda svoje emócie.
•  Efektívne „manažuje“ svoju 
energiu. 
• Vyhýba sa neustálemu obviňova-
niu a katastrofizovaniu.
• Je schopný stanoviť si ciele, podá-
vať optimálny výkon.
•  M á  p o z i t í v n y  s e b a o b r a z  
a sebaúctu.
•  K o n á  v  s ú l a d e  s o  s v o j i m i 
hodnotami.

Z výskumov vyplýva, že ženy na 
seba kladú viac mentálnej záťa-
že. Okrem práce a organizovania 
domácnosti si tlak vytvárajú aj 
množstvom neužitočných myš-
lienkových vzorcov či sabotérov  
v hlave. No tak, ako s telom, tak 
aj s myšlienkami a emóciami sa 
dá pracovať a posilňovať svoju 
schopnosť vytvárať si spokojný  
a kvalitný život. 

JANA SCHOCHMANN
– odborníčka na budovanie osobnej značky, editorka,  
PR manažérka 

JANA SCHOCHMANN: 
Budovanie osobnej značky
Jednou z preferovaných tém, ktoré 
podľa prieskumu zameraného na 
aktuálne potreby riešia vo svojom 
profesionálnom živote slovenské 
ženy, je aj téma „BUDOVANIE 
OSOBNEJ ZNAČKY“. 

Pri budovaní osobnej značky sa dá 
nadviazať na dve predchádzajúce 
preferované témy, keď sa ženy za-
oberajú svojou mentálnou odol-
nosťou a sebauznaním aj uznaním 
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Čím vyššia je schopnosť 
vyhodnocovať situácie 

rozumom, tým je vyššia 
miera odolnosti.

svojich silných stránok a schop-
ností. Dobre nastavená stratégia, 
pri sebapropagácii, teda budovaní 
osobného brandu, taktiež pomôže 
pomenovať vaše silné stránky aj  
schopnosti identifikovať vašu jedi-
nečnosť, ale súčasne sa už vyžadu-
je, aby ste svoje schopnosti nielen 
uznali, ale dokonca ich ukázali ce-
lému svetu. 

Ale poďme pekne od začiatku. Aký 
je rozdiel medzi budovaním ob-
chodnej značky, firemnej identity  
a budovaním vlastnej osobnej 
značky?  Poslaním akejkoľvek 
značky je zjednodušiť jej identifi-
káciu tak, aby zákazník rozumel 
posolstvu značky a vedel ju odlíšiť 
od konkurencie, čo sa málokedy 
zaobíde bez stratégie. Svoj osobný 
brand si však budujeme bez ohľadu 
na to, či to robíme vedome, alebo 
nevedome. Skrátka, nejakým spô-
sobom na klientov a svoje okolie 
pôsobíme. Vnímajú nás a formujú 
si svoj úsudok. 

Niektorí si povedia, „som, aký 
som“, a to predsa musí stačiť! Nie 
je to úplne nesprávny názor, čias-
točne sa s tým dá dokonca súhlasiť. 
Ak to vnímame ako prijatie samé-
ho seba a pomôže nám to byť vo 
svojom prejave autentický, je to do-
konca žiaduce. No je to len začia-
tok cesty k efektívnemu budovaniu 
osobného brandu. Samo osebe to 
nestačí. Ak máme nejaké ambície, 
ciele a formálne komunikujeme  
s ľuďmi, byť autentický je len prvá 
z viacerých zásad, ktoré nám po-
môžu pri napĺňaní našej misie.  

„Som, aký som“ – autentickosť
Žijeme v ére digitalizácie a sociál- 
nych médií, a to sa nedá igno-
rovať. Je náročné, a niekedy vo 
vzťahu k vášmu povolaniu až ne-
možné, schovať sa pred svetom. 
Vaši klienti, kolegovia, podriadení, 
ale aj nadriadení vás dnes majú  
v podstate pod dohľadom. Vaša 
fotografia sa napríklad môže 

objaviť na sociálnom médiu, aj 
keď na ňom ani nemáte založený 
účet, a nemusí to byť ani v rozpore  
s GDPR. 

Je preto lepšie s tým počítať a pri-
praviť sa na to, ako byť zaskočený. 
Aj to sú dôvody, prečo je dobré byť 
skutočne autentický, ale zároveň 
mať stratégiu. Byť autentický nie 
je teda v rozpore, ale, naopak, je 
to potrebné. Pretože ak sa snažíte 
verejnosti prezentovať o sebe ne-
pravdivý obraz, budete zrejme skôr 
či neskôr odhalení. 

Je však lepšie sa vopred zamys-
lieť nad tým, aké sú vaše talenty, 
skúsenosti a znalosti, s ktorými 
môžete ďalej pracovať. Povedať si, 
aká časť vášho JA môže byť pre 
ostatných obohacujúca, a čo tým 
nakoniec môžete získať aj pre seba. 
Práve tam sa dá nájsť vaše USP 
(unique selling proposition), na 
ktorom sa dá pri vytváraní straté-
gie osobnej značky a komunikácii  
s verejnosťou dobre stavať.

Zaujať cieľovú skupinu
Buďte autentickí, ale pritom mys-
lite aj na napĺňanie svojich cieľov. 
Okrem samého seba by ste zrejme 
radi zaujali aj svoju cieľovú skupi-
nu. Preto uvažujte aj nad jej potre-
bami. Svoju cieľovku by sme mali 
poznať čo najlepšie a vedieť, čo im 
vaša osobnosť môže ponúknuť, čo 
im chcete povedať a aké vyžarova-
nie by ste mali mať smerom k va-
šim zákazníkom. 

Kvalitná stratégia vám pomôže 
tieto procesy nastaviť a zefek-
tívniť. Zosumarizovať si vlastné 
možnosti a určiť si, akými kanál-
mi, ale aj akými spôsobmi, budete 
smerom ku klientom komuniko-
vať. Možnosti, ako môžete komu-
nikovať, sú rôzne. Od sociálnych 
médií, cez bežné médiá, prostred-
níctvom rôznych konferencií, ale 
aj počas pracovných porád a pod. 
Nezabúdajte, že komunikujete aj 

svojím výzorom, vystupovaním  
a správaním.    

Byť v súlade s identitou
firmy, ktorú zastupujete
Dnes už v určitej pozícii (a nemys-
lím tým len pozíciu generálneho 
riaditeľa) nie je úplne možné scho-
vávať sa za firmu. Vaši zákazníci, 
ale aj potenciálni zamestnanci, 
chcú vedieť, kto je líder skupiny 
alebo firmy, aké hodnoty uznáva, 
dokonca aj aké má záujmy. Dodáva 
to firme a komerčnej značke už 
spomínanú autentickosť. Ľudia ta-
kejto značke viac dôverujú. 

Či už vlastníte firmu, alebo pra-
cujete pre korporáciu, prípadne 
ste špecialista na určitú oblasť, či 
lektor, alebo manažér, mali by ste 
zohľadňovať aj hodnoty spoloč-
nosti, ktorú zastupujete. Mali by 
ste byť v jednote s tým, čo chce 
svojim zákazníkom povedať firma, 
aká je vaša cieľová skupina a na čo 
reflektuje. 

Opäť sa to týka ako vystupovania, 
tak aj vášho výzoru a komunikácie. 
Jednoducho, aby to, ako vyzeráte  
a ako pôsobíte, bolo v súlade s tým, 
čo navonok komunikujete. Ak sa 
teda vrátime na začiatok, vlastná 
osobná značka je len o vás. Môžete 
si ju budovať len dvoma spôsobmi, 
buď spontánne bez ladu a skladu, 
alebo k tomu pristúpiť efektívne  
a strategicky. Podstatné je to, či 
vám vaši klienti, kolegovia a vaše 
okolie rozumejú a reagujú na po-
solstvo, ktoré im zvestujete, ale-
bo na nich pôsobíte chaoticky  
a nečitateľne. 
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FIRMY V BOJI O TALENTY 
POUŽÍVAJÚ ŠTVORDŇOVÝ  

PRACOVNÝ TÝŽDEŇ

ZAMESTNANIE · Cieľom je dať zamestnancom viac voľného času a zároveň udržať ich produktivitu

Zvýšili záujem o prácu
V novembri 2021 sa Atom Bank 
stala najväčším britským podni-
kom a zároveň prvou miestnou 
bankou, ktorá sa rozhodla zaviesť 
štvordňový pracovný týždeň bez 
zmeny výšky platu. Hoci niektoré 

Štvordňový pracovný týždeň je téma, ktorú riešia viacerí zamestnávatelia 
a páčila by sa aj zamestnancom. Samozrejme, len v prípade, ak by za 

štyri odpracované dni zarobili rovnako ako za pôvodných päť. Pokus so 
štvordňovým pracovným týždňom okrem iných urobili aj britská banka Atom 

Bank a tiež NN poisťovňa na Slovensku. Ako vyzerá takýto týždeň v praxi? 

Autori: Robert Juriš a Zuzana Fryč  
Foto: Shutterstock

Firma umožnila 
zamestnancom viac 
oddychu a oni zase 
podali v práci vyšší 

výkon. 

iné spoločnosti s touto zmenou 
mali problém, v tomto prípade 
mala zmena pozitívny vplyv na 
zamestnancov, služby zákazníkom 
aj prevádzku. Jedným z cieľov za-
vedenia štvordňového pracovného 
týždňa bolo pritiahnutie pozornos-
ti mladých ľudí a v neposlednom 
rade aj udržanie si už osvedčených 
pracovných talentov. Banka už  
v  január i  2022 zaznamenala 
49-percentný nárast počtu žiadostí 
o zamestnanie v porovnaní s janu-
árom 2021 a počet zamestnancov 
vzrástol zo 461 v novembri 2021 
na 480 v júni 2022, a to aj vďaka 
zníženiu počtu odchodov.

Rozpútal sa boj o talenty
Banka hovorí, že toto rozhodnu-
tie bolo životne dôležité, keďže po 
rozšírenom prijatí hybridnej práce 
po skončení pandémie koronaví-
rusu sa rozpútal boj o talenty. Na 
rozdiel od veľkej skepsy okolo skrá-
tenia pracovného týždňa zamest-
nanecké prieskumy odhaľujú, že 
takmer všetci (91 %) ľudia dokážu 
stihnúť všetko, čo potrebujú za šty-
ri dni. Produktivita zamestnancov 
sa zlepšila, pričom takmer všetci 
zamestnanci (92 %) uviedli, že vďa-
ka kratšiemu týždňu museli zvýšiť 
efektivitu svojej práce. To zahŕňa-
lo zefektívnenie procesov a väčšiu 

Štvordňový pracovný 
režim nemá negatívny 
vplyv na výkon ani na 

kvalitu služieb. 

Voľba medzi štvor- 
a päťdňovým 

pracovným týždňom 
je dobrovoľná. 
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spoluprácu medzi sebou s cieľom 
zabezpečiť splnenie stanovených 
úloh. Inak povedané, firma umož-
nila zamestnancom viac oddychu a 
oni zase podali v práci vyšší výkon. O tom, že súčasné pracovné 

prostredie smeruje k omno-
ho väčšej flexibilite hovorí aj 
slovenský pracovný portál 
Profesia „Ľudia dnes fungu-
jú v inom režime, ako to bolo  
v roku 2019. To im otvára mož-
nosti zosúladiť si svoju prácu 
so súkromím efektívnejšie po-
čas celého dňa. Zamestnanci už 
nie sú viazaní tým, že by mali 
niekde sedieť v striktne vyme-
dzenom čase. Skôr je požiadav-
ka na to, aby boli zastihnuteľní. 
Toto je trend, ktorý sa aktuálne 
vyvíja,“ uvádza PR manažérka 
Nikola Richterová. Podľa jej 
slov je čoraz väčšou témou pre 
zamestnávateľov nastavenie 
efektívnej práce v rámci hyb-
ridného modelu práce. „Keďže 
veľká časť zamestnancov si už 
zvykla využívať prácu z domu, 
zamestnávatelia sa preto ak-
tuálne venujú zlepšovaniu  
a zefektívňovaniu internej ko-
munikácie, čo by viedlo k vyš-
šej spokojnosti zamestnancov,“ 
dodáva. 

Vedie hybridný model 
práce 

Sú podstatne efektívnejší
Každé bankové oddelenie si v rám-
ci vyhodnotenia svojej produkti-
vity zmeralo tento ukazovateľ vo 
vzťahu k dosiahnutým obchodným 
výsledkom. Každé z 10 oddelení 
využilo špecifické metriky, pričom 
merali produktivitu z hľadiska vý-
konnosti podniku a služieb posky-
tovaných zákazníkom. V bankovej 
prevádzke využili 10 metrík vrá-
tane úrovne služieb a e-mailových 
odpovedí zákazníkom. Údaje zhro-
maždené za šesť mesiacov do apríla 
2022 odhaľujú, že vo všetkých 165 
sledovaných oddeleniach sa miera 
úspešnosti od zavedenia kratšieho 
pracovného týždňa reálne zlepši-
la. Od zavedenia novej pracovnej 
štruktúry sa tiež znížil počet dní 
stratených v dôsledku choroby zo 
100 v novembri 2021 na 72 v júni 
2022.

Cieľom je vyššia flexibilita
Štvordňový pracovný model sa ob-
javuje nielen v zahraničí, ale dora-
zil už aj na Slovensko. Prvou spo-
ločnosťou, ktorá ho u nás testuje  
a zároveň využíva, je NN poisťovňa. 
Po jeho takmer dvojročnej aplikácii 
sme zisťovali, aké má spoločnosť 
skúsenosti, postrehy a štatistiky  
v rámci produktivity práce, spokoj-
nosti či efektivity zamestnancov  
a ďalších sledovaných parametrov. 
Ako vyplynulo zo zamestnanec-
kého prieskumu angažovanosti, 
fluktuácie, počtu sťažností a plnení 

celofiremných KPI, teda kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti firmy, 
medzi hlavné ukazovatele, pod-
ľa ktorých spoločnosť posudzuje,  
či je tento model práce úspešný, 
patrí ukazovateľ rovnováhy medzi 
pracovným a voľným časom.

„Pri týchto faktoroch máme sta-
novenú minimálnu úroveň, ktorá 
musí byť dosiahnutá. Po takmer 
dvoch rokoch môžeme konštato-
vať, že všetky spomínané paramet-
re dosiahli žiaducu úroveň,“ uvádza 
riaditeľka ľudských zdrojov NN SR 
Miroslava Jandorfová, ktorá pre-
to tento model práce hodnotí ako 
úspešný. Keďže nový model práce 
zároveň nesmie ovplyvniť kvalitu 
poskytovaného servisu a služieb, 
vedenie NN pozorne sleduje celý 
priebeh projektu, a to predovšet-
kým efektivitu a produktivitu prá-
ce, ako aj schopnosť zamestnancov 
naplniť na 100 % požiadavky trhu, 
teda ich klientov a obchodných 
partnerov. „Po odsledovaní všet-
kých ukazovateľov štvordňový pra-
covný režim nemal negatívny vplyv 
ani na produktivitu, ani na pracov-
ný výkon, ani na efektivitu našich 
zamestnancov, či na kvalitu nášho 
servisu,“ konštatuje personalistka.

Na dobrovoľnej báze
Potrebné je však dodať, že voľba 
medzi štvordňovým a klasickým 
päťdňovým pracovným týždňom 
zostáva dobrovoľná a na roz-
hodnutí zamestnancov. Každý 
zamestnanec naďalej bez ohľa-
du na to, či pracuje v štvordňo-
vom, alebo klasickom päťdňovom 
pracovnom režime, môže podľa 

riaditeľky pracovať aj z domu, po-
kiaľ to umožňuje náplň jeho práce. 
Zavedeniu štvordňového pracov-
ného týždňa však predchádzalo 
zníženie týždenného pracovného 
fondu na 38,75 hodiny bez zmeny 
výšky platu. Pracovný fond sa ná-
sledne prepočíta medzi štyri alebo 
päť pracovných dní, čo znamená, 
že zamestnanci v oboch režimoch 
musia odpracovať rovnaký počet 
hodín.

Zmeny na pracovisku
Aby tento projekt mohol fungovať 
a aby bola zabezpečená 100-per-
centná zastupiteľnosť pracovníkov, 
došlo k určitým zmenám na praco-
visku. Časť zamestnancov, ktorá 
sa rozhodla vyskúšať štvordňový 
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pracovný režim, preto pracuje od 
pondelka do štvrtka a časť od utor-
ka do piatka. Cieľom NN poisťov-
ne bolo, aby chod firmy, agenda, 
klienti či obchodní partneri navo-
nok nepocítili túto zmenu. To zna-
mená, že ten, kto si vybral prácu  
v štvordňovom pracovnom reži-
me, musí naplniť svoje pracovné 
povinnosti aj základný fond pra-
covného času za štyri pracovné dni. 
„Výsledky testovania ukázali aj to, 
že v NN SR došlo k zvýšeniu mie-
ry angažovanosti zamestnancov 
a k celkovému zlepšeniu v oblasti 
vedenia ľudí kvôli potrebe zladiť 
rôzne režimy práce a vzájomnú za-
stupiteľnosť na jednotlivých odde-
leniach,“ dopĺňa M. Jandorfová.

Efektivita 
zamestnancov sa 

zlepšila vo všetkých 
sledovaných 
oblastiach.

Produktivita práce 
zostala rovnaká, 

dokonca v niektorých 
prípadoch sa mierne 

zvýšila.

Vďaka tejto inovácii 
firma získava 

konkurenčnú výhodu 
na trhu práce. 

Náborové náklady klesajú
Okrem toho spoločnosť získava 
konkurenčnú výhodu na trhu prá-
ce. Jej značka sa stala atraktívnej-
šou aj v očiach mladých kandidá-
tov. „Vieme potvrdiť, že nám rastie 
počet reakcií na otvorené pracovné 
pozície, a pri niektorých pozíciách 
dokonca dvojnásobne. Medziročne 
sme tiež znížili prostriedky vyna-
ložené na nábor cez externé zdroje 
o viac ako dve tretiny,“ približuje 
odborníčka. 

Menej stresu aj vyhorenia
Štvordňový pracovný týždeň na 
komunálnych a štátnych zamest-
nancoch v minulosti otestovali aj 
na Islande. Experiment priniesol 
zaujímavé zistenia. Počet odpra-
covaných hodín v týždni sa vďaka 
tomuto opatreniu znížil zo 40 na 

36 (pri nezmenenom plate), no 
produktivita práce zostala rovnaká. 
V niektorých prípadoch sa dokonca 
mierne zvýšila. Kvalita poskytova-
ných služieb takisto zostala na rov-
nakej úrovni ako predtým. 

Dôležitým bolo tiež zistenie, že 
skrátený pracovný týždeň sa po-
zitívne prejavil na spokojnosti za-
mestnancov. Napríklad sa znížil ich 
pracovný stres, pocity vyhorenia  
a mnohí dokázali nájsť lepší balans 
medzi pracovným a súkromným 
životom. Islandský príklad inšpi-
roval aj španielsku vládu, ktorá 
vlani schválila program podpory 
pre firmy, ktoré sa rozhodnú pre 
štvordňový pracovný týždeň.

MYSLITE NA VŠETKY RIZIKÁ. AKO 
SI SPRÁVNE ZVOLIŤ POISTENIE 
BYTU, DOMU ALEBO NEOBÝVANEJ 

NEHNUTELNOSTI?
,

Autor a foto: Wüstenrot

Budúcnosť môže priniesť množ-
stvo nečakaných situácií, kto-

ré vám spôsobia nepríjemnosti. 
Výnimkou nie je ani bývanie, v kto-
rého prípade môžu škody zabolieť 
vás, ale aj rodinný rozpočet. S po-
istením majetku síce nepríjemným 
situáciám nezabránite, ale pomôže 
vám zvládnuť ich následky. Na čo 
myslieť pri jeho výbere? 

Pomôže kalkulačka
Ideálnym spôsobom, akým ochrá-
nite svoj domov ako celok, je kom-
binácia poistenia nehnuteľnosti 
a domácnosti na jednej zmluve, 
vďaka čomu budete pripravení na 
tie najčastejšie riziká od zničenej 
strechy až po krádež elektrospotre-
bičov. „Je prirodzené, že sa klien-
ti často nevedia rozhodnúť, aké 
všetky riziká potrebujú mať pois-
tené, ako nastaviť výšku poistenia,  
a nemajú predstavu, koľko ich pois-
tenie majetku môže stáť. Preto sme 
vyvinuli jednoduchý nástroj - novú 
online kalkulačku, kde si pomocou 
štyroch krokov vypočítajú hodnotu 
svojho majetku a môžu poistenie 
uzavrieť,“ vysvetľuje Patrik Klimko, 
riaditeľ Úseku vývoja produktov 
poisťovne Wüstenrot.

Kľúčové sú poistné riziká
Poistiť si môžete byt, dom, chatu, 
ale aj trvalo neobývanú nehnuteľ-
nosť. Pri poistení nehnuteľnosti 

aj domácnosti sú kľúčové práve 
poistné riziká, pretože každá po-
isťovňa berie pri poistnej udalosti 
do úvahy len tie, ktoré sú uvede-
né v zmluve. „Vďaka poisteniu 
W dobrom domov sa už nestane, 
že bude kvôli nesprávnemu balí-
ku klientovi odmietnutá poistná 
udalosť, pretože už v najnižšom  
z troch balíkov je z hľadiska počtu 
poistených rizík rovnaké poist-
né krytie. Rozdiel je iba vo výške 
poistných súm a limitov plnenia. 
Každým balíkom kryjeme 36 ri-
zík pri poistení nehnuteľnosti  
a 35 pri poistení domácnosti, čím 
má klient zabezpečenú celkovú 
ochranu svojho majetku. V cene 
je aj asistenčná služba,“ pokračuje 
Patrik Klimko. 

Poistenie majetku môžete kom-
binovať s pripoisteniami, čím 
zabezpečíte ešte komplexnejšiu 
ochranu svojho domova a rodiny. 
Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným 
súdnym sporom, hádkam s dodá-
vateľmi (napríklad pri prerába-
ní nehnuteľnosti), nemali by ste 
zabúdať na často podceňovanú 
Právnu ochranu. 

„Právne poradenstvo môžu klienti 
využívať vo výrazne väčšom roz-
sahu vďaka pripoisteniu Právna 
ochrana, kde im poskytneme nie-
len telefonické poradenstvo, ale aj 
právnu asistenciu poskytujúcu po-
moc, podporu a zastupovanie v mi-
mosúdnom, súdnom a exekučnom 
konaní,“ dodáva Klimko. 

Poistenie 
W dobrom domov 
pre všetky riziká

S po istením majetku síce nepríjemným situáciám nezabránite, ale pomôže vám zvládnuť ich následky · PR ČLÁNOK
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FINTECH · Niektoré kryptospoločnosti prechádzajú na úsporný režim, iné chcú získať talenty z trhu práce 

KRYPTOMENOVÉ SPOLOČNOSTI 
CHUDOBNEJÚ A PREPÚŠŤAJÚ STOVKY 

ZAMESTNANCOV 

Vznikol masívny poplach
Intenzívne prepúšťanie prichádza  
v čase, keď kryptotrh ako celok bo-
juje o svoju budúcnosť. Podľa úda-
jov CoinMarketCap stratili bitcoin 
a ethereum medziročne na celko-
vej hodnote 55 % a 46 %, zatiaľ čo 
iné väčšie digitálne meny zazna-
menali ešte dynamickejší prepad. 
Napríklad trhová kapitalizácia 
spoločnosti Cardano za posledný 
rok klesla o masívnych 82 %, pri-
čom nasledujúca strata dogecoinu 
dosiahla 76 %.

Podľa  úd a jov  analyzovaných 
CryptoPresales.com kryptome-
nové spoločnosti – najčastejšie 
kryptoburzy, od chvíle, ako sa trh 
s kryptoaktívami začal prepadávať, 
prepustili už tisíce zamestnan-
cov. Najhorším mesiacom v tomto 
roku z pohľadu prepúšťania bol jún 
2022.

Kryptomeny utrpeli v roku 2022 masívne straty. Najväčšie z nich 
medziročne prišli až o takmer 60 % svojej hodnoty. Štatisti vypočítali, 
že ide až o 1,9 bilióna dolárov. Hoci sa kryptospoločnosti snažia prežiť 

búrku s čo najnižšími stratami, mnohé z nich museli prijať výrazné 
opatrenia na zníženie nákladov a prepustiť časť svojich zamestnancov. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Najviac ľudí odišlo v júni
Údaje z Layoffs.fyi hovoria, že 
kr yptomenové spoločnosti na 
vzniknutú situáciu zareagovali 
úpravou a racionalizáciou svojich 
činností, čoho súčasťou bolo ruše-
nie zdvojených pracovných pozícií 
a prepúšťanie časti zamestnancov. 
Hromadné prepúšťanie v krypto-
sektore vyvrcholilo v júni 2022. 
Kým v apríli a máji ohlásili kryp-
tospoločnosti len 235 zrušených 
pracovných miest, počas leta ak-
tivity súvisiace s rušením pracov-
ných miest doslova explodovali. 

Štatistiky ukazujú, že kryptospo-
ločnosti len v júni prepustili viac 
ako 3-tisíc zamestnancov, čo pred-
stavuje viac ako 60 % z celkového 
počtu doterajších prepúšťaní. V júli 
prišlo o prácu ďalších 870 ľudí pra-
cujúcich v kryptopriemysle, zatiaľ 
čo v auguste klesol počet nahláse-
ných prepúšťaní na 216.

Najsilnejšie 
kryptomeny stratili 
viac ako polovicu 
svojej hodnoty.

Nepotrební 
zamestnanci opúšťajú 

najmä kryptoburzy.

Zdroj: layoffs.fyi

Počet prepustených zamestnancov v kryptopriemysle
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Najčastejšie sa rušia 
zdvojené pozície.

Kde jedni prepúšťajú, 
tam iní vidia 

príležitosť a hľadajú 
talenty.

Zdroj: layoffs.fyi
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Tisíce pracovných miest
Najviac ľudí v rámci sektora mu-
selo odísť zo spoločnosti Coinbase 
s o  s í d l o m  v  S a n  F r a n c i s c u . 
Kryptoburza v tomto roku prepus-
tila 1 100 ľudí, teda takmer pätinu 
svojich zamestnancov. K rozhod-
nutiu prišlo po tom, ako spoloč-
nosť, ktorá väčšinu svojich príjmov 
získava z transakčných poplatkov, 
zaznamenala medziročný pokles 
tržieb o 27 %.

K podobnému kroku sa odhodlala 
aj ďalšia kryptoburza Bybit síd-
liaca v Singapure, ktorá zrušila až 
tretinu svojich pracovných miest, 
čo v praxi predstavuje prepustenie 
600 zamestnancov. Nasledovala 
kryptoburza Huobi Global, ktorá 
zaznamenala zásadný pokles príj-
mov po tom, ako Čína minulý rok 
zakázala obchodovanie s krypto-
menami. Aj ona prepustila 30 % 
svojich zamestnancov, čo predsta-
vuje približne 300 ľudí. Ďalších 
260 zamestnancov prepustila 
kryptoburza Crypto.com. Pre ňu 
to predstavuje 5 % vlastnej pracov-
nej sily, no týmto krokom by sa pre 
ňu ešte prepúšťanie končiť nemalo. 
Popri oficiálnom prepúšťaní sa to-
tiž potichu mala rozlúčiť s ďalšími 
zamestnancami, ktorých počet nie 
je presne kvantifikovaný.

Znižovanie pracovných miest v kryptopriemysle

Nie všetci prepúšťajú
Zaujímavé je, že nie všetky kryp-
tospoločnosti prepúšťajú, ale-
bo plánujú prepúšťať svojich 
zamestnancov. Niektoré z nich 
dokonca  hľ ad a jú  nové  t váre  
a orientujú sa najmä na získava-
nie talentovaných akvizícií, od 
čoho si sľubujú zvýšenie svojej 
konkurencieschopnosti voči iným 

p o dobne z ameraný m sp olo č-
nostiam. Medzi veľkými hráčmi 
na kryptotrhu sa vyníma najmä 
najväčšia kryptoburza na svete – 
Binance, ktorá ešte začiatkom leta 
hovorila o prijatí 2-tisíc nováči-
kov. Štvrtá najväčšia kryptoburza 
podľa objemu obchodov na trhu 
– Kraken, ich chce 500, a ďalšia 

významná kryptoburza so sídlom  
na Seychelách – OKX, plánuje hľa-
dať 1 500 nových zamestnancov.
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ANALÝZA: MNOHÍ ZAMESTNANCI 
STRÁCAJÚ MOTIVÁCIU A HĽADAJÚ SI 

NOVÚ PRÁCU. PREČO JE TO TAK?

ZAMESTNANIE · Trh práce počas pandémie zaznamenal najväčšie zmeny za posledné dve desaťročia

Ivana Molnárová. Až donedávna 
totiž vôbec nebolo zvykom, aby sa 
za také krátke obdobie prejavilo 
toľko nových trendov, ako vidíme 
v súčasnosti. „Nezamestnanosť 
počas pandémie najskôr výrazne 
vzrástla o 2 percentuálne body, ak-
tuálne však už približne rok klesá,  
a v druhom štvrťroku 2022 bola 
na úrovni 6,1 %,“ konštatuje ana-
lytik Slovenskej sporiteľne Matej 
Horňák. Medziročný rast miezd 
si podľa jeho slov udržal svižné 

Reálne mzdy klesajú
Aktuálny prieskum, ktorý zre-
alizovala Slovenská sporiteľňa 
spoločne s pracovným portálom 
Profesia, ukazuje, že obdobie po-
znamenané pandémiou korona-
vírusu prinieslo na pracovný trh 
výrazné zmeny. „Počas uplynu-
lých troch rokov sme na trhu prá-
ce zaznamenali najintenzívnejšie 
zmeny, ktoré sa na ňom udiali za 
posledné dve desaťročia,“ kon-
štatuje CEO spoločnosti Profesia 

tempo aj počas pandémie koronaví-
rusu. Prepad zaznamenal len počas 
štvrťroka, v ktorom bol lockdown 
na Slovensku najintenzívnejší. 
Zvýšená inflácia však zahryzla do 
nominálnych miezd. Tie síce prie-
bežne rastú, no kvôli zvyšujúcim 
sa cenám tovarov a služieb reálne 
mzdy klesajú.

Nespokojnosť v práci, chýbajúca motivácia, snaha získať pre seba viac 
voľného času, klesajúce pracovné nadšenie. Aj takto by sa dala charakterizovať 

súčasná situácia na trhu práce. Mnohí zamestnanci sú vo svojej súčasnej 
práci nespokojní a hľadajú si uplatnenie, ktoré by im viac vyhovovalo. 

Zamestnávatelia by si túto skutočnosť mali uvedomiť a reagovať na ňu. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Nominálne mzdy 
síce rastú, ale reálne 
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Sme čoraz nespokojnejší
Výsledky prieskumu potvrdzujú, že 
veľké zmeny možno vidieť aj pria-
mo na pracoviskách. 

Zamestnávatelia na Slovensku 
pozorujú na svojich ľuďoch zme-
ny v správaní sa. Napríklad spo-
kojnosť ľudí v práci poklesla až  
u troch zo štyroch opýtaných 
(75 %). Znížila sa aj motivácia 
zamestnancov pracovať, a to až 
v 71% prípadov. Približne rovna-
ký počet respondentov z radov 

Prieskum však priniesol aj 
niekoľko pozitívnych správ. 
Výsledky zamestnaneckej časti 
prieskumu totiž potvrdili, že 
pomerne veľká časť ľudí počas 
pandémie koronavírusu zme-
nila svoje pracovné aj životné 
priority. Budovanie vzťahov  
s priateľmi a rodinou je dnes 
dôležitejšie pre 29 % respon-
dentov a respondentiek, pri-
bližne štvrtina ľudí venuje viac 
času sebe a 13 % vyhľadáva 
možnosti nového kariérneho 
rastu. 

Meníme svoje priority

Trh práce počas pandémie zaznamenal najväčšie zmeny za posledné dve desaťročia · ZAMESTNANIE

Zamestnávatelia až  
u 70% zamestnancov 
vidia stratu nadšenia  

a angažovanosti. 

Spokojnosť v práci 
poklesla u troch zo 

štyroch zamestnancov. 

Zdroj: Profesia

zamestnávateľov pozoruje u svo-
jich zamestnancov stratu nadšenia 
a angažovanosti (70 %). „Výsledky 
firemnej časti prieskumu nám po-
tvrdili to, čo sme si mysleli už dlhší 
čas. Teraz to máme aj v konkrét-
nych číslach a ide o mimoriadne 
dôležité zmapovanie situácie, ktoré 
prináša zamestnávateľom nové po-
vinnosti, aby tento vývoj dokázali 
zastaviť,“ zdôrazňuje I. Molnárová. 

Problémom je strata motivácie
Pokles nálad na trhu práce vníma-
jú aj zamestnanci a zamestnanky-
ne. Najväčšia časť z nich priznala 
negatívne zmeny, ktoré ovplyvnili 
ich správanie sa v práci. Až 45 % 
ľudí priznalo zníženie motivácie 
a 39 % dnes pracuje s menším na-
sadením. Väčšina ľudí je dokonca 
otvorená aj zmene práce. Či už ide 
o aktívne hľadanie, alebo aspoň  
o príležitostné sledovanie ponúk 
na pracovnom portáli, uvažovanie 

o novom pracovisku priznalo až  
68 % ľudí. 

Zvýšená fluktuácia by pritom pri 
aktuálnej situácii mohla spôsobiť 
firmám veľké problémy, preto-
že už teraz zápasia s nedostat-
kom kvalifikovanej pracovnej sily. 
„Problémom je nedostatok kandi-
dátov na trhu práce vyplývajúci  
z akéhosi geografického a kvalita-
tívneho nesúladu medzi ponukou  
a dopytom po práci.  Viac než 

50-tisíc ľudí nepracuje viac než 
štyri roky, takmer polovica neza-
mestnaných nepracuje viac než dva 
roky. Pandémia priniesla nárast dl-
hodobej nezamestnanosti, prácu si 
skôr nachádzali tí, ktorí ju stratili 
len nedávno,“ vysvetľuje bankový 
analytik. 

Prečo ľudia menia prácu
„Dáta ukazujú, že keď ľudia na 
Slovensku menia prácu, dôvodom 
býva najmä nespokojnosť s pla-
tom. To, že dva najčastejšie dôvody  
v tomto prieskume sa viažu prá-
ve  na f inančné ohodnotenie , 
preto nie je prekvapením. Na 
ďalších miestach však vidíme 
nespokojnosť s manažmentom 
a stratu zmysluplnosti  práce.  
 
Hybridná práca či trvalý home offi-
ce kladú na manažérov iné nároky, 
a podceňovanie tejto situácie ne-
môžeme považovať za profesionál-
ny krok,“ zdôrazňuje odborníčka. 

Prečo 68 % opýtaných uvažuje nad zmenou práce? Podiel v %

Nízky plat 45 %

Firma nereaguje na zvýšujúcu sa infláciu 37 %

Zle fungujúci manažment/Nekompetentný šéf 30 %

Chýba mi kariérny rozvoj 27 %

Potrebujem zmenu prostredia 22 %

Chýba mi zmysluplná práca, nebaví ma pracovná náplň 22 %

Chýba mi rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 21 %

Zle fungujúci tím alebo kolektív 17 %

Neudržateľné/nezvládnuteľné pracovné požiadavky 13 %

Firma mi neumožňuje pracovať z domu 9 %

Chýba mi flexibilita 7 %

Nič mi neprekáža, som spokojný/á 7 %

Iné 3 %
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ZAMESTNANIE · Trh práce počas pandémie zaznamenal najväčšie zmeny za posledné dve desaťročia

Zdroj: Profesia

„Už viac ako dva roky žijeme 
v dobe, ktorá prináša mimo-
riadne veľa stresu zo zmien  
v spoločnosti. V rukách držíme 
dáta, ktoré nám ukazujú, že 
tieto zmeny majú, samozrejme, 
vplyv nielen na osobný, ale aj 
na pracovný život ľudí. Ak chcú 
mať zamestnávatelia fungujú-
ce pracovné prostredie a spo-
kojných ľudí, musia na tieto 
situácie reagovať. Oddeľovanie 
pracovných tém od tých život-
ných a spoločenských by mala 
byť naozaj už záležitosť mi-
nulosti. Sme ľudia, ktorí majú 
zamestnanie nielen ako nástroj 
kariéry a zárobku, je v tom 
omnoho viac,“ dodáva Ivana 
Molnárová.

Zamestnávatelia musia 
reagovať

Nie, nestretol som sa s tým 73 %

Firma pravidelne preveruje spokojnosť a úroveň 
spolupráce

12 %

Máme pravidelné tímové aktiviny na posilnenie vzťahov 
a spolupráce

10 %

Manažéri sa tejto téme aktívne venujú 4 %

Upozorňuje tiež, že podľa priesku-
mu môžu byť aktuálne problémy 
spojené aj s nízkou angažova-
nosťou firiem na prispôsobovaní 
sa novým pomerom na trhu prá-
ce. Až tri štvrtiny respondentov  
(73 %) uviedli, že vo svojej firme 
nezaznamenali žiadne aktivity, 
ktoré by mali podporiť lojalitu, mo-
tiváciu či prácu v tíme. Presne 12 % 
potvrdilo, že ich zamestnávatelia 
sa snažia mapovať aktuálnu situ-
áciu, no iba desatina ľudí vníma 
konkrétne aktivity, ktoré by mali 
priniesť zmenu.

Problémom je
nedostatok kvalitných

kandidátov na trhu 
práce a tiež fakt,
že ľudia počas 

pandémie zmenili
svoje pracovné aj
životné priority.

Podporuje vaša firma aktivity na zvýšenie lojality, motivácie či práce v tíme?

Našou hlavnou náplňou je starostlivosť o zamestnávateľov v NN portfóliu · PR ČLÁNOK

OBCHODNÚ PRODUKCIU  
SME TENTO ROK ZVÝŠILI  

O VIAC AKO 30 %
Spoločnosť NN Slovensko je v počte klientov a objeme spravovaných 
úspor lídrom na trhu dôchodkového sporenia a darí sa jej dosahovať 
vynikajúce obchodné aj finančné výsledky. Za úspechom tejto značky 
stojí mnoho odborníkov a finančných sprostredkovateľov. O biznise 
a fungovaní internej siete orientovanej na firemných klientov sme 
sa zhovárali s Petrom Markom, riaditeľom Korporátneho centra. 

Autor a foto: NN

Aký je hlavný prínos
Korporátneho centra pre NN?
Našou hlavnou náplňou je starost-
livosť o zamestnávateľov v NN 
portfóliu. Aktuálne máme viac ako 
13-tisíc zamestnávateľských zmlúv. 
Špecializujeme sa na predaj dopln-
kového dôchodkového sporenia, 
ktoré výraznou mierou prispieva 
k produkcii našej firmy. NN Tatry – 
Sympatia je jednotkou na trhu do-
plnkového dôchodkového sporenia 
s podielom 54,4 % v produkcii no-
vých zmlúv a objeme spravovaných 
prostriedkov vyše 37 % v rámci 
trhu.

Aký je váš strategický cieľ?
V porovnaní s trhom je našou pri-
danou hodnotou pôsobnosť v kaž-
dom regióne a okrese. Korporátne 
centrum prešlo za posledné tri 
roky výraznými zmenami v oblasti 
regionalizácie a segmentácie pod-
ľa počtu zamestnancov vo firme. 
Zároveň sme vyčlenili každému 

poradcovi vlastné portfólio klien-
tov. Každý firemný klient tak má 
k dispozícii unikátneho poradcu, 
ktorý mu poskytuje pravidelný ser-
vis  a pôsobí v jeho regióne. Zmeny, 
ktoré sme nastavili v štruktúre 
nášho obchodného modelu, prispe-
li k zvýšeniu tohtoročnej obchod-
nej produkcie o viac ako 30 %.

Aké sú vaše kľúčové plány 
do budúcnosti?
Chceme byť plnohodnotným part-
nerom aj v ďalších produktových 
líniách. Na prvom mieste je vy-
ťažovanie existujúceho portfólia 
zamestnávateľov, ako aj následný 
cross-sell ďalších finančných pro-
duktov. Chceme zvyšovať odbor-
nosť a kvalitu našej siete, rozvíjať 
multiproduktovú a multidistribuč-
nú stratégiu a prilákať k nám no-
vých kvalitných ľudí, ktorých zau-
jíma práca s firemných segmentom.

Ktorým smerom sa podľa vás
uberajú trendy v oblasti finanč-
ných produktov?
Som presvedčený, že by sme mali 
nasledovať zahraničné trendy,  
v rámci ktorých zamestnávateľ 
poskytuje benefity v podobe fi-
nančných produktov, a súčasne 

zabezpečuje finančné vzdelávanie 
zamestnancov. To všetko s podpo-
rou štátu formou daňového zvý-
hodnenia. Bohužiaľ, u nás tento 
druh výraznejšej štátnej podpory 
absentuje. Takéto nastavenie by 
umožňovalo rozširovanie inova-
tívnych aktivít, zatraktívnenie fi-
nančných produktov, prispelo by  
k rozvoju finančnej gramotnosti  
a k stabilizácii zamestnancov.
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NASTAL ČAS UPRAVIŤ SI 
INVESTIČNÉ PORTFÓLIO, 

DLHOPISY SA VRACAJÚ NA VÝSLNIE

INVESTOVANIE · Dlhopisy ukazujú rastový potenciál v čase, keď hodnota akcií klesá

pri dlhodobom investovaní mali 
tvoriť väčšiu časť investičného port- 
fólia , v odporúčanom pomere  
60 : 40 voči dlhopisom.

Kľúč k finančnej stabilite
Dnes je podľa správcovskej spo-
ločnosti všetko inak. Dlhopisy 
by mohli dlhodobým investorom 
ponúknuť príležitosti zarobiť pe-
niaze s výnosmi, ktoré odolajú ná-
strahám inflácie. „Výnosy a rozdiel 
medzi akciami a dlhopismi boli aj 
za posledný mesiac vyvážené sme-
rom k dlhopisom,“ tvrdí V. Mortieri. 
Podľa neho to znamená, že dlhopi-
sy sú späť v hre.

Ako uviedol ďalej, trhy by sa te-
raz ešte viac mali otáčať smerom 
k rastu, ktorý by mohol zazname-
nať negatívny korelačný výnos. 
To by znamenalo, že fixný príjem  
z dlhopisov by mohol opäť zís-
kať svoju diverzifikačnú úlohu  
v investičných portfóliách. Veľmi 
podobne to vidí americká spoloč-
nosť Vanguard, ktorá sa tiež ve-
nuje správe investícií. Tá vo svojej 
analýze z prvej polovice roku 2022 

Zmena investičnej stratégie
V čase, keď akciové trhy odrážajú 
obavy z možnej recesie, správcov-
ská spoločnosť vyzýva dlhodobých 
investorov k zmene svojich portfó-
lií. Firma sa domnieva, že investo-
ri by mohli použiť dlhopisy ako 
„stabilné zaistenie akcií po tom, 
čo väčšinu roka strávili v korelácii  
s rizikovými aktívami“. Podľa 
investičného riaditeľa skupiny 
Amundi Vincenta Mortieriho in-
flácia vytvorila „dokonalú búrku“ 
pre dlhopisové výnosy. Situácia sa 
podľa odborníkov postupne za-
čala meniť v prospech dlhopisov 
približne pred šiestimi mesiacmi.  
V tom čase ešte platilo, že akcie by 

Dlhopisy sú tento rok opäť „v kurze“. Vyplýva to z vyjadrení 
predstaviteľov francúzskej správcovskej spoločnosti Amundi.  

Tí tvrdia, že investori by mali čím skôr prehodnotiť svoje portfóliá 
a dlhopisom venovať väčšiu pozornosť. Aktuálna situácia na 

finančnom trhu a úroveň preceňovania dlhopisov totiž v Európe  
a niektorých ďalších častiach sveta dosahuje bezprecedentné úrovne.

Autor: Roland Régely 
Foto: Shutterstock

Preceňovanie 
dlhopisov, ako tu 

máme teraz, nebolo  
v Európe posledných 

25 rokov.

predpovedala, že tohtoročný vývoj 
vytvorí príležitosť pre investorov 
zarobiť peniaze práve s dlhopismi.

Rastú aj počas recesie
Odborníci na investovanie spomí-
najú tri konkrétne situácie, keď 
dlhopisy tento rok ukázali poten-
ciál rastu aj v čase, keď hodnota 
akcií klesala. Prvým príkladom sú 
takzvané dlhopisy s vysokým vý-
nosom. Cieľom pri tomto type in-
vestovania je generovať vyšší prí-
jem pri zachovaní konzistentnosti 
výnosov. Tieto dlhopisy však so se-
bou prinášajú aj vyššiu mieru rizi-
ka. Podľa údajov indexu Bloomberg 
dlhopisy s vysokým výnosom vyká-
zali v júli tohto roku pozitívne vý-
nosy so ziskom 5,9 %, čo je najviac 
za uplynulé desaťročie. 

Zhodnocovať peniaze sa dari-
lo aj štátnym dlhopisom, hoci  
v  p o d s t a t n e  n i ž š e j  m i e r e . 
Príkladom sú štátne dlhové cen-
né papiere, ktoré vydáva ame-
rická federálna vláda. Väčšinu 
prvého polroka 2022 reálne vý-
nosy štátnych dlhopisov klesali. 

Dlhopisy ponúkajú 
možnosť zabojovať aj 

proti inflácii.

Potenciál rastu majú 
najmä dlhopisy  

s vysokým výnosom, 
ale aj komunálne  
a štátne dlhopisy.

Dlhopisy ukazujú rastový potenciál v čase, keď hodnota akcií klesá ·  INVESTOVANIE

Dlhopisy sú investície s pev-
ným výnosom. To znamená, 
že investori vedia, aký bude 
ich výnos ešte pred ich kúpou. 
Kto si kúpi dlhopis, požičiava 
peniaze štátu alebo nejakej 
firme zo súkromného sektora. 
V oboch prípadoch investor 
po čase získa úroky, a tým 
zhodnotí svoju investíciu. 
Investor dlhopisov vidí cenu, 
dátum splatnosti a takzvanú 
kupónovú sadzbu ešte pred 
tým, než sa rozhodne inves-
tovať. To je podstatný roz-
diel oproti investovaniu do 
akcií, kde je situácia menej 
predvídateľná. 

Kupónová sadzba je ročná 
sadzba, ktorou sa dlhopis 
odmeňuje držiteľovi. Táto 
sadzba je založená na nomi-
nálnej hodnote dlhopisu, čo 
je suma, ktorú emitent za-
platí, keď dlhopis dosiahne 
splatnosť. A keďže ide o fixnú 
platbu, zostane rovnaká po 
celé obdobie životnosti dlho-
pisu. Dlhopisy sú bežným zá-
kladom pre investorov, ktorí 
chcú diverzifikovať svoje in-
vestičné portfólio. 

Čo sú to dlhopisy

Americké ministerstvo financií 
však tvrdí, že toto aktívum ná-
sledne zaznamenalo vzostup 
s päťročnými, sedemročnými, 
10-, 20- a 30-ročnými výnosmi 
v rozpätí od 0,43 % do 0,91 %.  

V. Mortieri tiež upozorňuje na de-
fenzívne vlastnosti štátnych dlho-
pisov počas makroekonomických  
a geopolitických trhových šokov. 
Na základe skúseností z uply-
nulých týždňov tvrdí, že prístup 
typu buy-and-hold v investíciách  
so splatnosťou od štyroch do pia-
tich rokov je v súčasnosti pre in-
vestorov „mimoriadne atraktívny“.

Najvyššie preceňovanie
Výzvu na obrátenie pozornosti na 
dlhopisy zopakoval aj šéf dlhodo-
bých investícií v Amundi Amaury 
d’Orsay. Poukázal na „masívne pre-
ceňovanie“ dlhopisových výnosov 

v Európe. „Až 98 % európskych 
výnosov z dlhopisov je teraz nad 
hodnotou 1 %,“ uviedol a dodal, 
že takéto preceňovanie nebolo za-
znamenané za viac ako 25 rokov, či 
už z hľadiska rozsahu, alebo jeho 
rýchlosti.

Tretím príkladom pozitívneho in-
vestičného trendu sú komunálne 
dlhopisy. Tieto dlhopisy sú najmä 
v zahraničí spojené s miestnymi 
a štátnymi vládnymi agentúrami. 
Komunálne dlhopisy všeobecne po-
núkajú spoľahlivý výnos bez rizika 
dlhopisov s vysokým výnosom.  
 
Správcovská firma Vanguard ho-
vorí, že toto aktívum k 30. júnu 
2022 vynieslo americkým investo-
rom 3,21 %, „čo sa rovná daňovo 
upravenému výnosu 5,42 % pre 
investorov v najvyššom pásme fe-
derálnej dane z príjmu“.
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OBCHODOVANIE S KRYPTOAKTÍVAMI  
SI BUDE VYŽADOVAŤ LICENCIU  

A DOSTANE PRÍSNY DOZOR

FINTECH · MiCA ochráni investorov a zároveň zostane ústretová voči inováciám

regulovať technológie, ale posky-
tovateľov služieb, emitentov a tiež 
informácie o kryptoaktívach, pre-
tože mnohé sú netransparentné a 
klamlivé,” uvádza ďalej. 

Aktuálne na Slovensku pôsobí 
presne 401 poskytovateľov služieb 
peňaženky virtuálnej meny a 339 
poskytovateľov zmenárne virtuál-
nej meny. Najzásadnejšou zmenou 
pre finančný trh bude, že každý 
obchodník s kryptoaktívami bude 
po novom pre svoju činnosť musieť 
získať licenciu, a teda povolenie od 
Národnej banky Slovenska. Pritom 
ešte pred rokom sa len diskutovalo, 
či je vôbec potrebné tento trh neja-
ko regulovať. 

Zatiaľ máme len voľný trh
Európska únia sa rozhodla vy-
tvoriť jednotný regulatív aj kvôli 
snahe ochrániť spotrebiteľov pred 
podvodníkmi a podvodmi. Na 
to by mal slúžiť verejný register 
kryptofiriem, ktoré sa dopustili 
nekalej činnosti, respektíve ta-
kých, ktoré nedodržiavajú spoloč-
né pravidlá platné pre celú Úniu. 

Bez povolenia to nepôjde
„ M o m e n t á l n e  p l a t í ,  ž e  n a 
Slovensku nemáme žiadnu kom-
plexnú reguláciu kryptoaktív. Len 
niektoré činnosti sú čiastočne 
upravované platnou legislatívou. 
Národná banka Slovenska (NBS) 
síce dohliada na finančný trh, ale 
kryptoaktíva pod jej dohľadom 
nie sú,“ vysvetľuje situáciu Daniel 
Ďuriač z NBS. Nové nariadenie  
s názvom MiCA má vytvoriť jed-
notný európsky regulačný rámec 
pre trh s kryptoaktívami. Jeho 
cieľom je ochrániť investorov, za-
chovať finančnú stabilitu, a záro-
veň umožniť aj vytváranie inovácií  
a podporiť atraktívnosť krypto-
priemyslu v Európe. Nariadenie 
upraví tiež proces vydávania kryp-
toaktív. „ Jeho úlohou nebude 

„Nedávny vývoj v tomto rýchlo 
sa rozvíjajúcom sektore potvrdil 
naliehavú potrebu celoeurópskej 
regulácie. MiCA bude lepšie chrá-
niť Európanov, ktorí investovali 
do kryptoaktív, a zároveň zosta-
ne ústretová k inováciám, aby sa 
zachovala atraktívnosť EÚ. Toto 
prelomové nariadenie ukončí kryp-
to-divoký Západ a potvrdí úlohu 
Únie ako tvorcu noriem pre digitál-
ne témy,“ povedal francúzsky mi-
nister hospodárstva, financií a di-
gitálnej suverenity Bruno Le Maire.

Rozdiely v prístupe ku kryptoak-
tívam medzi jednotlivými európ-
skymi krajinami sú v súčasnosti 
značné. Zrejme najďalej v príprave 
svojej národnej legislatívy pokro-
čilo Nemecko. Má zákonom upra-
vené obchodovanie s kryptoaktí-
vami a regulačné požiadavky na 
ich úschovu. Podobná situácia je 
aj vo Francúzsku alebo na Malte. 
Na Slovensku sa týchto činností 
týka viacero zákonov. Sú to na-
príklad zákon o ochrane spotre-
biteľa alebo Občiansky zákonník. 
Vždy je to však len nepriamo, čo 

Regulácia kryptomien na starom kontinente je nejednotná a roztrieštená.  
V mnohých krajinách vrátane Slovenska prakticky neexistuje. 

Dohoda popredných inštitúcií Európskej únie z júna tohto roka 
hovorí o vytvorení jednotného postupu členských krajín, pričom 

smernica s názvom Markets in Crypto Assets (MiCA) by mala vstúpiť 
do platnosti začiatkom budúceho roku. Zvedavosť, čo prinesie 
európskemu trhu s kryptoaktívami, je preto úplne prirodzená. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Unsplash

Samotná MiCA 
investície do 

kryptoaktív neochráni, 
riziko nesú investori. 

Rozdiely v regulácii 
kryptomien  

v jednotlivých 
európskych krajinách 

sú značné.

umožňuje prakticky voľné podni-
kanie s kryptoaktívami.

Licencie a prísny dohľad
Po novom bude môcť kryptoaktíva 
na trh uviesť len právnická osoba, 
ktorá vytvorí takzvaný white paper, 
ten dá schváliť orgánu dohľadu, 
v našom prípade NBS, a zverejní 
ho na svojom webe. Jeho súčas-
ťou dokonca bude musieť byť aj 
kvantifikácia vplyvov kryptomien 
na životné prostredie. Vydávanie 
kryptomien a obchodovanie s nimi 
si bude vyžadovať licenciu. Tá bude 
prenosná medzi jednotlivými člen-
skými krajinami. O priamy dohľad 
nad dodržiavaním pravidiel sa po-
starajú Európsky orgán pre ban-
kovníctvo (EBA) a Európsky orgán 
pre cenné papiere a trhy (ESMA). 
Na Slovensku by túto funkciu mala 
plniť Národná banka Slovenska.

Nie všetko sa bude regulovať
Existujú však aj také kryptoaktíva, 
ktoré budú vylúčené z rozsahu pô-
sobnosti nového nariadenia, pre-
tože podliehajú iným nariadeniam 
Únie. „Je to preto, lebo technológia 
kryptoaktív by nemala byť rozho-
dujúca pre predpisy, ktorým pod-
liehajú – v súlade s heslom rovnaká 
činnosť, rovnaké riziká, rovnaké 
pravidlá. V angličtine je to uvede-
né ako ,to same activity, same risk, 
same rules´, teda aby nikto nezís-
kal výhodu tým, že pri výkone rov-
nakej činnosti nemusí dodržiavať 
rovnaké pravidlá, ak ju vykonáva 
novými spôsobmi a prostriedkami,“ 
hovorí Oliver Göndör z medziná-
rodnej advokátskej kancelárie CMS.

Podľa jeho slov z pôsobnosti MiCA 
sú vylúčené aj non-fungible tokens 
(NFT). Vylúčenie sa však vzťahuje 
len na tie, ktoré sú jedinečné a nie 
sú zameniteľné s inými kryptoak-
tívami. „Takéto tokeny si môže vy-
tvoriť napríklad umelec a prostred-
níctvom nich predávať svoje diela. 
Aby sa na tento druh kryptoaktíva 
vzťahovali prijaté pravidlá, musel 

Prieskum agentúry Focus  
z prelomu rokov 2021 a 2022 
priniesol zaujímavé zistenia. 
Vysvitlo z neho, že 84,1 % opý-
taných ľudí na Slovensku už 
počulo o kryptomenách, 3,1 % 
respondentov niekedy vlastnilo 
a 5,8 % ich vlastní práve teraz. 
V prepočte takmer 9 % dospe-
lej populácie na Slovensku má 
praktické skúsenosti s kryp-
toaktívami. „Kryptomeny síce 
nepovažujeme za svoju hlavnú 
investíciu, ale skôr ako niečo, 
čo chceme vyskúšať, čo nás 
zaujíma z pohľadu investičnej 
špekulácie. Záujem o ne však 
každým rokom rastie, najinten-
zívnejšie v rokoch 2020 a 2021,“ 
vysvetľuje D. Ďuriač z NBS.

Ako vnímame 
kryptomeny?

MiCA ochráni investorov a zároveň zostane ústretová voči inováciám · FINTECH

by umelec spĺňať prísne pravidlá a 
ekonomicky by sa mu to tak neo-
platilo,“ dodáva odborník. 

Potrebné je dodať, že MiCA sa ne-
bude vzťahovať ani na finančné 
nástroje, Európsku centrálnu ban-
ku a centrálne banky jednotlivých 
členských krajín EÚ, ktoré pracujú 
na vývoji spoločnej alebo vlastných 
digitálnych mien – Central Bank 
Digital Currency (CBDC). Digitálne 
meny sú síce navonok podobné 
kryptomenám, no v skutočnos-
ti budú fungovať na úplne iných 
princípoch.

Pre menej kryptopodvodov
MiCA nadobudne účinnosť po zve-
rejnení vo vestníku. Malo by sa tak 
stať po jej schválení na prelome 
rokov 2022 a 2023. Potom začne 
plynúť lehota 12, respektíve 18 
mesiacov, počas ktorých bude po-
trebné implementovať jednotlivé 
opatrenia. „Očakávame, že vďaka 
tomuto nariadeniu klesne počet 
kryptopodvodov. Musíme si však 
uvedomiť aj to, že MiCA samotná 
nedokáže ochrániť investície do 
kryptoaktív. Toto riziko nesú in-
vestori. Je tu totiž zásadný rozdiel 
medzi bankami, kde funguje fond 
ochrany vkladov, a kryptoaktívami, 
kde nič také zriadené nie je,“ vy-
svetľuje odborník.
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TROJICA EKONÓMOV DOSTALA 
NOBELOVU CENU ZA PRÁCU  

O VPLYVE KRÍZ NA BEZPEČNOSŤ BÁNK 

LÍDRI · Ponorili sa do štúdia bankových systémov a odhalili ich zraniteľnosť v časoch finančných kríz

Kto sú výhercovia ceny
Meno prvého z výhercov tohto-
ročnej Nobelovej ceny je dnes vo 
finančnom svete už takpovediac 
legendou. Ben S. Bernanke (68) 
bol šéfom FED v rokoch 2006 až 
2014, keď viedol americkú cen-
trálnu banku a reagoval na kolaps 
finančného systému a následnú 
hlbokú globálnu hospodársku 
krízu v roku 2008. Bol to práve 
Bernanke, kto rozhodol o tom, aby 
FED znížil kľúčové úrokové sadzby 
k nule a bol priekopníkom v použí-

Vo svojej práci sa ponorili do 
rôznych aspektov bankového 

systému. Okrem iného dokázali 
vysvetliť, čo spôsobuje zraniteľ-
nosť bánk a ich nestabilitu, prečo 
sa finančné krízy predlžujú a ako 
by sa vo svetle týchto rizík mohol 
bankový systém stať bezpečnejším.

vaní kvantitatívneho uvoľňovania  
v snahe zabrániť tomu, aby sa krí-
za v roku 2008 zmenila na zopa-
kovanie veľkej hospodárskej krí-
zy z 30. rokov 20. storočia. Dnes 
Bernanke učí na Brookingsovom 
inštitúte vo Washingtone.

Ďa l š í m i dvom a l au reát m i sú 
profesori ekonómie – Douglas  
W. Diamond (68) z Chicagskej 
univerzity a Philip H. Dybvig (67)  
z Washingtonskej univerzity v St. 

Nobelovu cenu za ekonómiu si v tomto roku rozdelili traja laureáti. 
Výhercami sú Ben S. Bernanke, bývalý predseda amerického 

Federálneho rezervného systému (FED), a dvaja akademici Douglas 
W. Diamond a Philip H. Dybvig. Ekonómovia dostali cenu za 
výskum, s ktorým začali ešte v 80. rokoch minulého storočia. 

Autor: Dominik Horváth  
Foto: Shutterstock

Louis, ktorí vytvorili model, ktorý 
dnes predstavuje základ modernej 
bankovej regulácie. „Výsledky vý-
skumu troch ekonómov sa navzá-
jom posilňujú,“ uviedol Nobelov 
výbor vo svojich podkladových 
dokumentoch o cene a dodal: 
„Spoločne ponúkajú dôležité poz- 
natky o prospešnej úlohe, ktorú 
banky zohrávajú v ekonomike, 
ale aj o tom, ako ich zraniteľnosť 
môže viesť k ničivým finančným 
krízam.“

Krach bánk môže 
spôsobiť finančnú 

krízu, nemusí byť len 
jej dôsledkom.

a začnú hromadne vyberať svoje 
vklady. Beh vyvolaný nesprávnymi 
informáciami môže viesť k ban-
krotu aj dovtedy bezproblémovej 
banky, pretože žiaden finančný 
dom nikdy nemôže vyplatiť všetky 
vklady naraz. 

Práve kvôli existencii tohto feno-
ménu je bankový systém považo-
vaný za nestabilný a je len v rukách 
štátu, aby zastával post veriteľa 
poslednej inštancie, väčšinou pro-
stredníctvom centrálnej banky. To 
znamená, že v prípade potreby 
centrálna banka zasiahne a dodá 
krachujúcej banke dodatočnú likvi-
ditu. No nie je to vždy tak, ako sme 
to mohli sledovať v roku 2008 pri 
páde bánk Lehman Brothers a Bear 
Stearns. „Prostredníctvom štatis-
tickej analýzy a výskumu historic-
kých prameňov Bernanke ukázal, 
akú rozhodujúcu úlohu zohrali zly-
hávajúce banky v globálnej depre-
sii v 30. rokoch minulého storočia 
počas najhoršej hospodárskej krízy 
v modernej histórii. Okrem toho 
jeho analýza ukázala, prečo boli 
,behy do banky´ hlavným dôvodom 
toho, že táto kríza bola taká dlhá  
a vážna,“ uvádza sa v správe akadé-
mie. Aj vďaka tomuto výskumu je 
dnes oveľa lepšie pochopiteľná dô-
ležitosť dobre fungujúcej bankovej 
regulácie.

Ponorili sa do štúdia bankových systémov a odhalili ich zraniteľnosť v časoch finančných kríz · LÍDRI

Svet je teraz lepšie 
pripravený na 

finančné otrasy. Nobelova cena za ekonómiu 
v skutočnosti nie je klasickou 
Nobelovou cenou. Je to cena 
Švédskej ríšskej banky za eko-
nomické vedy na pamiatku 
Alfreda Nobela. S ostatnými 
Nobelovými cenami má spoloč-
né akurát spojenie so zakladate-
ľovým menom, no nejde o jednu 
z cien, ktoré ustanovil vo svojom 
testamente v roku 1895. Túto 
cenu zaviedla Švédska ríšska 
banka až v roku 1968 pri 300. 
výročí svojho založenia, keď 
prostredníctvom daru prispela 
Nobelovej nadácii. Cena sa však 
spravuje spolu s Nobelovými 
cenami a laureáti sú vyhlásení 
za laureátov Nobelovej ceny, 
pričom si cenu preberajú na rov-
nakom ceremoniáli. Súčasťou 
ceny je zlatá medaila a finančná 
odmena vo výške 10 miliónov 
švédskych korún (približne  
1 milión eur), ktorá sa bude 
tento rok deliť medzi troch 
výhercov.

„Nobelova“ cena za 
ekonómiu  

banky vystaviť náhlym a panickým 
výberom zo strany klientov, ak ne- 
existuje poistenie vkladov alebo 
iná ich ochrana. Spolupracovali tiež 
na vývoji teoretických modelov vy-
svetľujúcich, prečo banky existujú 
a ako sú kvôli svojej úlohe v spo-
ločnosti zraniteľnými voči fámam 
o ich blížiacom sa kolapse, a ako 
môže spoločnosť túto zraniteľnosť 
znížiť. „Tieto poznatky tvoria zák-
lad modernej bankovej regulácie,“ 
uvádza akadémia. 

Model zachytáva centrálne me-
chanizmy bankovníctva, ako aj 
jeho slabé stránky. Je založený 
na predpoklade, že domácnosti si 
ušetria časť svojich príjmov a záro-
veň potrebujú mať možnosť vybrať 
si svoje peniaze, kedykoľvek si to 

Odborník na krízy
Nobelov výbor sa rozhodol udeliť 
cenu za raný výskum ekonómom, 
vrátane vplyvnej práce Bernankeho 
z roku 1983, ktorá vysvetlila, ako 
môže krach bánk spôsobiť finanč-
nú krízu a nie byť len jej dôsled-
kom. Hoci sa Nobelova cena zvy-
čajne udeľuje akademikom a nie 
politikom, Bernanke bol v akade-
mických kruhoch všeobecne známy 
už pred svojím pôsobením vo FEDe 
práve za svoj výskum veľkej hospo-
dárskej krízy.

Podľa správy výboru jeho výskum 
položil základy súčasného chápania 
postavenia bánk vo svete a našiel 
odpovede na niekoľko zásadných 
otázok o bankách: „Ak bankový 
kolaps môže spôsobiť toľko škôd, 
dokázali by sme fungovať aj bez 
nich? Musia byť banky také ne-
stabilné? Ako môže spoločnosť 
zlepšiť stabilitu bankového systé-
mu? Prečo následky bankovej krízy 
trvajú tak dlho? Hlavnou hypoté-
zou Bernankeho práce je konflikt –  
v prípade nečakaných výdavkov 
chcú mať sporitelia okamžitý prí-
stup k svojim peniazom. Na druhej 
strane dlžníci, ktorí v banke čerpa-
jú úver, potrebujú vedieť, že nebu-
dú nútení predčasne splatiť svoje 
pôžičky. Tieto situácie predstavu-
jú základný problém, ktorý spô-
sobuje, že banky sú voči otrasom 
zraniteľné. 

Nočná mora bankára
Najdôležitejším faktorom nestabi-
lity je podľa Bernankeho výskumu 
existencia takzvaného behu do 
banky (bank run). Ide o situáciu, 
pri ktorej klienti stratia dôveru  
v banku, pretože si myslia, že je ale-
bo sa čoskoro stane insolventnou 

Finančné krízy 
ukázali, aká dôležitá 
je správna banková 

regulácia.

Položili základy regulácie
Diamond aj Dybvig boli ocenení 
za svoju ranú tvorbu z roku 1983,  
v ktorej písali o rizikách spojených 
s transformáciou splatnosti, teda 
o procese, v ktorom banky menia 
krátkodobé pôžičky na dlhodobé. 
Ukázali, ako takýto proces môže 
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Ben S. Bernake: 
Jednou z lekcií 

môjho života je, že 
nikdy neviete, čo sa 

napokon stane.

Možno to nie je náhoda, že prá-
ve tento rok vyhral Nobelovu 
cenu výskum o krízach. Vojna 
na Ukrajine, inflácia a energe-
tická kríza spôsobujú, že akciové 
trhy zažívajú od začiatku roka 
2022 mimoriadne turbulentné 
obdobie. Hoci k finančnej kríze 
podľa oficiálnej definície v tom-
to roku zatiaľ nedošlo, viaceré 
svetové ekonomiky už teraz 
čelia recesii, pričom vyriešenie 
a zlepšenie aktuálnej situácie zo-
stáva v nedohľadne.

Nie je to náhoda

LÍDRI · Ponorili sa do štúdia bankových systémov a odhalili ich zraniteľnosť v časoch finančných kríz

„nedávne spomienky na túto krízu  
a regulačné zlepšenia spôsobili, že 
je bankový systém menej zraniteľ-
ný“. Na otázku, či má dnes vzhľa-
dom na nedávne turbulencie ne-
jaké varovania pre banky a vlády, 
vyhlásil, že finančná kríza nastane, 
keď ľudia začnú strácať dôveru  
v stabilitu systému. 

„V obdobiach, keď sa veci dejú ne-
očakávane, napríklad pri rýchlo-
rastúcich nominálnych úrokových 
sadzbách na celom svete, je zrej-
mé, že to v systéme vyvolá obavy,“ 
uviedol ďalej a dodal: „Najlepšou 
radou je byť pripravený, a uistiť sa, 
že vaša časť bankového sektora je 
vnímaná ako zdravá, a na zmeny  
v menovej politike reaguje uváže-
ným a transparentným spôsobom.“ 
Bernanke zase dostal otázku, ako 
sa ich výskum vzťahuje na súčas-
nú situáciu. „Určite nie sme v rov-
nakej situácii, ako sme boli pred 
14 rokmi,“ povedal o stave finanč-
ného systému v USA. „Napriek 

želajú. To, že sa to nedeje v každej 
domácnosti súčasne, umožňuje in-
vestovať peniaze do projektov, kto-
ré potrebujú financovanie. Tvrdia 
preto, že banky sa javia ako pri-
rodzení sprostredkovatelia, ktorí 
pomáhajú spoločnosti pri prelie-
vaní likvidity zo strany, ktorá ju  
v danom momente nepotrebuje, na 
stranu, ktorá ju potrebuje. Výskum 
zostáva jedným z najjasnejších 
a najkrajších článkov v moder-
nej ekonómii,“ povedal ekonóm  
z Harvardovej univerzity Kenneth 
Rogoff pre portál New York Times.

Laureáti Nobelovej 
ceny dokázali,  

že krach bánk môže 
spôsobiť finančnú 

krízu, nemusí byť len 
jej dôsledkom.

Nie je náhoda, že 
práve tento rok získali 
Nobelovu cenu vedci 
skúmajúci finančné 

krízy. 

Nikdy neviete, čo sa stane
Práve to, ako vidia dnešnú nesta-
bilitu laureáti a odborníci na krízy, 
bolo jednou z kľúčových tém na 
tlačovej konferencii po odovzdá-
vaní Nobelovej ceny za ekonómiu. 
Diamond povedal, že svet je teraz 
lepšie pripravený na akékoľvek 
finančné otrasy ako počas finanč-
nej krízy v roku 2008, pretože 

tomu jednou z lekcií môjho života 
je, že nikdy neviete, čo sa napokon 
stane,“ uviedol na záver. Tretí lau-
reát Nobelovej ceny P. H. Dybvig 
sa konferencie nezúčastnil.

ZÁLEŽÍ NÁM 
NA DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Preto sa radíme s odborníkmi  a pomáhame ho zlepšovať.

Brožúra
Kompas Sprievodca duševným zdravím, 

vďaka ktorej získate všetky informácie 
vo forme infografík na jednom mieste.

Facebooková skupina
Union pre zdravú dušu, kde pre 

vás pravidelne pridávame množstvo 
zaujímavého obsahu.

Web
union.sk/union-dusevne-zdravie, cez 
ktorý máte prehľad o všetkých našich 

aktivitách.

Podcast
Zdravá duša, v ktorom si 

vypočujte rozhovory s odborníkmi 
na naliehavé témy.

UNION PRE ZDRAVÚ DUŠU 
NÁJDETE UŽ AJ NA INSTAGRAME

Sledujte nás pre ešte viac zaujímavého a užitočného 
obsahu z oblasti duševného zdravia.
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FYZICKÉ PENIAZE BUDÚCNOSTI  
BUDÚ VIAC ZELENÉ A S KRATŠOU 

UHLÍKOVOU STOPOU  

FINANCIE · Aj bankovky môžu byť udržateľné, recyklovateľné a menej ohrozujúce životné prostredie

dizajnu bankoviek, výroby, tlače až 
po obeh hotovosti, s cieľom znížiť 
uhlíkovú stopu a využívať menej 
zdrojov pri výrobe a obehu ban-
koviek. Podľa Geigerovej životný 
cyklus bankoviek vytvára obrovské 
množstvo uhlíkovej stopy. Cituje 
pritom Bank of England, ktorá 
tvrdí, že 67 % ich uhlíkových emi-
sií pochádza z dodávok bankoviek. 
Naopak, stopa takzvanej zelenej 
bankovky predstavuje len 7,8 
gramu oxidu uhličitého na jednu 
bankovku.

Z čoho sa skladá bankovka
Zelená bankovka vyvinutá spoloč-
nosťou G+D má jadro zo 100-per-
centných prírodných obnoviteľ-
ných vlákien, ktoré pozostávajú  
z 50 % organickej bavlny a 50 % je 
z regionálne pestovanej a certifiko-
vanej drevnej buničiny, ktorá je pre 

Ako znížiť emisie uhlíka
Cieľom iniciatívy Green Banknote 
Initiative je povzbudiť centrálne 
banky a emitentov mien, aby zlep-
šili proces vývoja udržateľných 
bankoviek a znížili emisie uhlíka, 
respektíve čo najviac eliminova-
li uhlíkovú stopu týchto plati-
diel. Hlavná inžinierka udržateľ-
nosti spoločnosti G+D Currency 
Technology Alexandra Geigerová 
uvádza, že firma ako výrobca hoto-
vosti cítila zodpovednosť za posky-
tovanie udržateľných bankoviek,  
a že od svojho založenia zazname-
nala pozitívnu spätnú väzbu a záu-
jem o tento program.

Iniciatíva, opísaná ako „platforma 
otvoreného dialógu adresovaná 
všetkým emitentom hotovosti“, 
pracuje na tom, aby boli bankovky 
ekologickejšie vo všetkých aspek-
toch, teda už od pestovania vlákien, 

Hoci v posledných rokoch digitálne bankovníctvo zaznamenalo mimoriadne 
rýchly rozvoj, finančná hotovosť stále zostáva najpoužívanejším zákonným 

platidlom na svete. Niektoré firmy preto premýšľajú nad tým, ako ju 
urobiť udržateľnejšou a zelenšou. Jednou z nich je napríklad G+D Currency 

Technology, ktorá prichádza s iniciatívou Green Banknote Initiative.

Ľahšie bankovky 
predstavujú úsporu aj 

pri ich distribúcii. 

ECB plánuje redizajn 
eurobankoviek, aby si 
k nim vytvorili vzťah 

všetci Európania. 

Ako uvádza ďalej, firma uvažu-
je aj nad ďalšími krokmi, a to 
nad opätovným použitím vy-
radených alebo poškodených 
bankoviek. „Pracujeme na vy-
nájdení spôsobu, ako takéto ban-
kovky zrecyklovať a znovu použiť,  
a to udržateľným spôsobom,“ 
dodáva A. Geigerová s tým, že 
zvýšený dopyt po udržateľných 
riešeniach v blízkej budúcnosti 
predpokladá aj v oblasti posky-
tovania finančných služieb a tiež 
v posune, akým sa mu budú ve-
novať centrálne banky.

Bankovky sa budú 
recyklovať

dlhšiu trvanlivosť potiahnutá ten-
kou vrstvou polyméru. 

Bavlna pre moderné bankovky sa 
eticky pestuje najmä v Turecku  
a Grécku. Pestovanie je etické udr-
žateľným spôsobom s obmedzeným 
množstvom hnojív a pesticídov, 
čím sa ušetrí 63 % emisií uhlíka. 
Alternatívou je použitie udržateľnej 
bavlny pochádzajúcej z Afriky. 

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock
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Ako motivovať 
centrálne banky, aby 
znížili uhlíkovú stopu 
papierových platidiel?

Vlákna, z ktorých sú 
vyrobené bankovky, 
musia byť z eticky a 

udržateľne pestovanej 
bavlny.

Medzi obsahom bežnej vlákniny  
a zmesou organickej bavlny a drev-
nej buničiny je malý až žiadny ce-
nový rozdiel, vďaka čomu je zelená 
bankovka pre emitentov meny rov-
nako dostupná ako dnes používané 
menej udržateľné platidlá.

Menej plastov, ľahšie peniaze
„Okrem vlákien sme sa chceli zao-
berať aj plastovými komponent-
mi bankoviek,“ vysvetľuje ďalej  
A. Geigerová. „Zelená bankovka je 
pokrytá len tenkou polymérovou 
vrstvou, čo znamená o 30 % menej 
plastov na každú bankovku. Navyše 
je o 5 % ľahšia, čo predstavuje 
úsporu približne päť ton plastov 
na 100 ton hybridného substrátu. 
To znamená tiež úsporu paliva pri 
distribúcii takýchto bankoviek, čo 
má pozitívny vplyv aj na dodáva-
teľský reťazec.“ Zaujímavosťou je, 
že udržateľná hotovosť od G+D 
využíva pri tlači bankoviek vôbec 

prvé atramenty bez použitia mine-
rálnych olejov. Pokiaľ ide o plasto-
vé komponenty, zelená bankovka 
integruje ochranné prvky, ktoré 
sa nachádzajú aj na inej hotovos-
ti. Napríklad vodoznaky sa apli-
kujú pomocou fólie vyrobenej zo 
70-percentného recyklovaného 
polyetylénu (PET).

„Z analýzy vieme, že kľúčovou 
vlastnosťou bankovky je jej život-
nosť. Tá má vplyv aj na množstvo 
emisií uhlíka, ktoré počas svojho 
existenčného cyklu vyprodukuje. 
Museli sme prísť na to, ako urobiť 
naše bankovky ešte odolnejšími. 
Preto sme vyvinuli hybridný sub-
strát, pričom sme stále mali na 
pamäti, ako použiť čo najmenej 
plastov a uprednostniť prírodné 
obnoviteľné vlákna,“ konštatuje 
odborníčka.

Chystá sa redizajn bankoviek
O tom, že má zmysel uvažovať  
o zachovaní klasických fyzických 
platidiel svedčí aj projekt redizaj-
nu eurobankoviek. Rozhodla sa 
preň Európska centrálna banka, 
ktorá pred rokom ohlásila začia-
tok tohto svojho projektu s cieľom 
zmeniť tvár eurobankoviek. Tie 
sú totiž už dve desaťročia rovnaké  

a napredujúca doba si vyžaduje 
zmenu. Tou by malo byť nahrade-
nie súčasných motívov inými, kto-
ré zatiaľ nie sú presne špecifiko-
vané. „Chceme zmeniť tvár našich 
bankoviek, pretože si želáme, aby 
si k nim vytvorili vzťah úplne všet-
ci Európania,“ povedala vtedy šéfka 
ECB Christina Lagardová.

V poradnej skupine, ktorá začala 
diskusiu na túto tému, sú zarade-
ní zástupcovia všetkých členských 
krajín eurozóny, teda krajín, v kto-
rých sa platí eurom. Členkou po-
radnej skupiny za Slovensko bola 
menovaná profesorka z Trnavskej 
univerzity a  výskumníčka zo 
Slovenskej akadémie vied Silvia 
Miháliková. Tento projekt je však 
zameraný len na formu fyzických 
platidiel, nie na ekologizáciu ich 
výroby a distribúcie.
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EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA  
SI VYBRALA PÄŤ PARTNEROV,  

KTORÍ JEJ POMÔŽU S VÝVOJOM 
DIGITÁLNEHO EURA

FINTECH · Digitálna mena si v rámci šikovnej aplikácie vyžaduje digitálnu peňaženku

Francúzska nadnárodná spo-
ločnosť poskytujúca platobné  
a transakčné služby Worldline 
bude zodpovedná za vývoj P2P 
offline platieb. Talianska banka 
Nexi, ktorá sa špecializuje na pla-
tobné systémy, bude pracovať na 
platbách v obchode. Ďalšími part-
nermi pre ECB sa stanú americ-
ký technologický gigant Amazon  
a patentová inštitúcia EPI.

Bezrizikovo a efektívne
Európska centrálna banka pristu-
puje k projektu digitálneho eura 
naozaj zodpovedne. V súčasnos-
ti sa už nachádza v druhom roku 
dvojročnej „výskumnej“ fázy tohto 
projektu. Počas nej by odborníci 
mali vytvoriť funkčný dizajn di-
gitálneho eura na základe potrieb 
jeho budúcich používateľov, teda 
obyvateľov eurozóny a finančných 
inštitúcií, ktoré v jej krajinách 
pôsobia. 

„Cieľom je, aby digitálne euro 
mohlo plniť úlohu bezrizikovej, do-
stupnej a efektívnej formy peňazí 

Päť partnerov z 54 záujemcov
Európska centrálna banka od 
apríla tohto roku, keď zverejni-
la výzvu pre budúcich partnerov, 
zaregistrovala až 54 záujemcov 
o spoluprácu na projekte digitál-
neho eura. Napokon sa rozhodla 
pre päticu spoločností. Španielska 
banka CaixaBank sa zameria na 
výrobu prototypu pre P2P online 
platby pomocou digitálneho eura. 
V priebehu niekoľkých nasledu-
júcich mesiacov vyvinie mobilnú 
aplikáciu simulujúcu kroky, kto-
ré budú jednotlivci potrebovať  
na prevod digitálnych eur na svoj 
účet a na prevod digitálnych eur na 
iné osoby.

centrálnej banky,“ povedala prezi-
dentka ECB Christine Lagardová. 

K ľ účo vá  p r i to m  b u d e  o c h ra -
na súkromia používateľov no-
ve j  meny  a  dôvera  v  b ezp e č-
nosť systému a inštitúcie, ktoré  
s ním budú pracovať. Výskumná 
fáza projektu digitálneho eura  
by mala trvať do júla 2023. Vtedy 
by sa Európska centrálna banka 
mala rozhodnúť, či spustí realizá-
ciu projektu, alebo nie. Napriek 
tomu už v súčasnosti podniká kro-
ky, ktoré nasvedčujú tomu, že kľú-
čovou otázkou v súčasnosti nie je 
to, či projekt spustiť, alebo nie, ale 
kedy sa začne realizovať v praxi. 

Budúca spoločná európska digitálna mena dostáva ďalší rozmer. 
Európska centrálna banka (ECB) si vybrala piatich partnerov, ktorí 
by jej mali pomôcť vyvinúť prototyp digitálneho eura. Predstavuje 
to ďalší krok pri tvorbe spoločnej európskej digitálnej meny, ktorá 

bude fungovať paralelne popri súčasných fyzických platidlách.

Autor: Robert Juriš 
Foto: Shutterstock

Európska digitálna 
mena je zatiaľ vo 
výskumnej fáze 

projektu, no rýchlo 
napreduje. 

Na príprave 
digitálneho eura 

sa chcelo podieľať 
54 inštitúcií. ECB si 

vybrala päť najlepších.

Pôjde najmä o transakcie
Obyvatelia krajín, v ktorých sa pla-
tí eurom, budú potrebovať vlast-
niť digitálne peňaženky, ktoré sa 
stanú súčasťou digitálnych účtov. 
Zriaďovať ich budú centrálne ban-
ky jednotlivých členských krajín 
eurozóny, alebo subjekty, ktoré na 
to určia. Finančná komunikácia 
bude prebiehať prostredníctvom 
aplikácií. Každý občan bude mať 
možnosť previesť si fyzickú hoto-
vosť na digitálnu menu a naopak  
v pomere 1 : 1.

Zatiaľ to nie je striktne stanovené, 
ale objem digitálneho eura zrejme 
bude obmedzený tak, aby plnil naj-
mä transakčnú funkciu a nie úlohu 
depozitu na ukladanie finančných 
zásob. Samotné transakcie by mali 
prebiehať na „pár“ klikov a maxi-
málne bezpečne. 

Vyvíjajú aj novú legislatívu
Paralelne s vývojom finančnej 
technológie, ktorú má na starosti 
ECB, postupuje aj Európska komi-
sia, ktorá pracuje na legislatívnej 

Cieľom je zabezpečiť 
bezrizikovú, dostupnú a 
efektívnu formu peňazí.

Každý používateľ bude 
musieť mať digitálnu 

peňaženku, ktorá bude 
súčasťou digitálneho 

účtu.

Na vývoji digitálnych 
mien pracujú desiatky 
krajín. Zatiaľ to vzdali 

len dve.

úprave týkajúcej sa digitálneho 
eura a úplného pokrytia okamži-
tých platieb v rámci celej Európskej 
únie. Nová a jednotná právna 
úprava by mala svetlo sveta uzrieť 
na začiatku roku 2023.Návrh zá-
kona bude slúžiť ako právny zá-
klad pre pokračujúcu technickú 
prácu Európskej centrálnej ban-
ky na vytvorení digitálnej meny, 
presnejšie digitálneho eura. Pokiaľ 
ide o okamžité platby, navrhova-
né legislatívne zmeny majú rie-
šiť roztrieštený trh s cezhranič-
nými platbami v reálnom čase  
a poskytnúť podnet na iniciatívy 
otvoreného bankovníctva v celej 
Európskej únii.

„Úlohou digitálneho eura nie 
je nahradiť finančnú hoto-
vosť, ale vhodne ju dopĺňať. 
Eurosystém bude naďalej 
zaisťovať, aby všetci mali 
prístup aj k hotovosti, a to 
v celej eurozóne. Digitálne 
euro bude poskytovať doda-
točnú voľbu v spôsobe platby 
a uľahčenie jej vykonávania,“ 
vysvetľuje Ch. Lagardová. 
Viceguvernér Národnej ban-
ky Slovenska Ľudovít Ódor 
ju doplnil, že „ak sa podarí 
zaviesť digitálne euro, jeho 
používanie bude služba, nie 
povinnosť“.

Cieľom je vhodne doplniť 
používanie finančnej 

hotovosti

Digitálna mena si v rámci šikovnej aplikácie vyžaduje digitálnu peňaženku ·  FINTECH

Paralelne s fyzickou menou
Na projekte štátnych digitálnych 
mien pracuje viac ako polovica kra-
jín sveta. V pilotnej fáze predchá-
dzajúcej uvedeniu projektu do pra-
xe sa nachádza takmer dvadsiatka 

z nich. Ďalšie krajiny vrátane štá-
tov eurozóny sa nachádzajú vo 
výskumnej fáze. Spomedzi kra-
jín, kde sa problematike začali 
venovať, bol projekt zrušený len 
vo dvoch – v africkom Senegale  
a juhoamerickom Ekvádore.

Ak by európsky projekt napredoval 
bez zdržaní, do praxe by ho mohli 
uviesť už v roku 2025. Paralelne  
s ním prebieha aj projekt redizajnu 
fyzických eurobankoviek, ktoré by 
po dvoch desaťročiach používania 
mali zmeniť svoju tvár. Aj to je dô-
kaz, že fyzická mena zo scény ne-
odchádza, naopak, bude fungovať 
aj naďalej, no ako modernejšia so 
sofistikovanejšími bezpečnostnými 
prvkami. 
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Imanie Zuckerberga 
je priveľmi závislé 
od hodnoty akcií 
spoločnosti Meta.

MARK ZUCKERBERG:  
ZATIAĽ NEÚSPEŠNE  

BUDUJE METAVERZUM, ČÍM RUINUJE 
NIELEN FIRMU, ALE AJ VLASTNÝ 

MAJETOK

správou boli štvrťročné tržby  
vo výške 27,7 miliardy dolárov, kto-
ré zaznamenali medziročný pokles  
o viac ako 4 %, pričom ide o druhý 
štvrťročný pokles za sebou. Okrem 
toho štvrťročný zisk Mety medzi-
ročne klesol o 52 % na 4,4 miliardy 
dolárov. Problémovým je aj budúci 
výhľad od samotnej spoločnosti. 
Meta varovala, že vo štvrtom kvar-
táli neočakáva zásadnú zmenu svo-
jich príjmov a ziskov, a plánuje vy-
dať slabší výhľad, ako sa očakávalo. 
Všetky tieto negatívne správy spô-
sobili, že investori sa predbiehali 
v tom, kto dá čo najrýchlejšie od 
nej ruky preč. Cena akcií expresne 
rýchlo klesla na úroveň 97,94 do-
lára, čo je najnižšia od roku 2016. 
Dnes je dokonca ešte nižšia. Od po-
sledného maxima, ktoré zazname-
nali akcie na úrovni 378,69 dolára 
v septembri minulého roka, tak ide 
o pokles o závratných 75 %.

Meta vo výpredaji
A kcie  Mety  koncom ok tóbra 
2022 za týždeň dokázali klesnúť  
o 30 %, čo je najväčší týždenný po-
kles v histórii spoločnosti, ktorá 
vstúpila na burzu pred desiatimi 
rokmi. Najnovší kolaps predbehol 
dokonca aj predchádzajúci pád  
o 26 %, ktorý spoločnosť zažila vo 
februári tohto roka. Výpredaj akcií 
sa začal v okamihu, keď firma zve-
rejnila svoje posledné štvrťročné 
výsledky. To spustilo jeden z naj-
väčších poklesov, aký kedy Wall 
Street zažil. Hlavnou negatívnou 

Akcie spoločnosti Meta, ktorá zastrešuje Facebook, Instagram, WhatsApp  
a Messenger, za jediný týždeň klesli o 30 %. Výpredaj spustili negatívne štvrťročné 

výsledky a pokles medziročného zisku o polovicu. Hlavným problémom však 
zostáva neistá budúcnosť spoločnosti. Kým generálny riaditeľ Mark Zuckerberg 
topí miliardy v budovaní metaverza, investori by radi videli návrat k reklame. 

On je však presvedčený, že koná správne, a to aj za cenu, že jeho osobný 
majetok sa za posledných 13 mesiacov znížil o viac ako 100 miliárd dolárov. 

Autor: Dominik Horváth 
Foto: Shutterstock

Miliardy utopené v metaverze
Ako je možné, že taká veľká spo-
ločnosť ako Meta má problém  
s generovaním ziskov? Odpoveď 
je potrebné hľadať v špeciálnej di-
vízii spoločnosti s názvom Meta’s 
Reality Labs, ktorá je zodpovedná 
za vývoj virtuálnej reality a súvi-
siacej technológie rozšírenej rea-
lity. Táto divízia len v tomto roku 
minula cez 9,4 miliardy dolárov 
na vývoj metaverza v snahe napl-
niť vízie svojho zakladateľa Marka 
Zuckerberga. Investorom sa nepáči 
najmä fakt, že spoločnosť očakáva, 
že tieto straty majú aj v roku 2023 
„výrazne medziročne rásť“. 

Meta teda momentálne topí miliar-
dy v produktoch virtuálnej reality, 
ktoré však zatiaľ nepriniesli ovocie. 
Napriek tomu si je Zuckerberg svo-
jím rozhodnutím stopercentne istý. 
Tvárou v tvár obavám investorov 

LÍDRI · Napriek tomu, že prišiel o 100 miliárd dolárov, stále verí svojmu projektu

Za 10 mesiacov 
investovali takmer 

10 miliárd dolárov do 
metaverza a výsledok  

je neviditeľný.

Metaverzum je označenie 3D 
virtuálneho sveta zamerané-
ho na prenesenie používateľa 
do virtuálnej reality. Vo futu-
rizme a sci-fi sa často opisuje 
ako hypotetický prenos in-
ternetu, ktorý vytvorí kópiu 
reálneho sveta v digitálnej 
forme. Pojem „metaverse“ 
(metaverzum) má svoj pôvod 
v sci-fi románe Snow Crash  
z  r o k u  1 9 9 2  a  p r e d s t a -
vuje spojenie slov „meta“  
a „vesmír“. Meta (z gréckeho 
μετά, znamená „po“ alebo 
„za“) je predpona s význa-
mom „komplexnejšie“ alebo 
„presahujúce“. Za posledné 
desaťročie boli vyvinuté rôz-
ne druhy metaverza – najmä 
v oblasti videohier. Tie pou-
žívajú technológiu virtuálnej 
reality alebo jej doplnky po-
trebné na prenesenie hráča 
do digitálneho sveta. 

Čo je to vlastne 
metaverzum

Napriek tomu, že prišiel o 100 miliárd dolárov, stále verí svojmu projektu ·  LÍDRI

Akcie spoločnosti 
Meta za jediný týždeň 

spadli o 30 %. 

pri zverejňovaní štvrťročných vý-
sledkov povedal, že je presvedčený, 
že výdavky na metaverzum a iné 
„experimentálne stávky“ sa nako-
niec začnú vyplácať. 

„Postupom času to budú veľmi 
dôležité investície pre budúcnosť 
nášho podnikania,“ povedal. „Toto 
je jedna z najvýznamnejších histo-
rických prác, ktoré robíme. Ľudia 
sa budú pozerať späť na toto desať-
ročie a hovoriť o dôležitosti práce, 
ktorá tu bola vykonaná. Hoci čelí-
me krátkodobým výzvam v oblasti 
výnosov, existujú základy pre ná-
vrat k ich silnejšiemu rastu.“

Problematické obdobie
Meta však v súčasnosti nečelí 
len obavám investorov a slabým 
štvrťročným výsledkom. Vrásky 
na čele vedenia firmy robí aj stále 
rastúca konkurencia, najmä v po-
dobe TikToku, ktorému sa v roku 
2022 zatiaľ darí viac ako výborne. 
Okrem toho Meta zápasila aj so 
zmenami zásad ochrany osobných 
údajov od spoločnosti Apple prija-
tými v roku 2021, ktoré podkopali 
jej primárny reklamný model. 

Spoločnosť predpovedala, že kvô-
li týmto zmenám pravdepodobne 
príde v roku 2022 o príjmy z re-
klamy vo výške 10 miliárd dolárov. 
Meta nie je jedinou technologickou 

spoločnosťou so slabým rokom. 
Aj materská spoločnosť Google – 
Alphabet a tiež Microsoft sklama-
li investorov výsledkami za tretí 
štvrťrok. Dôvodom sú obavy z rece-
sie a rastúcej inflácie. A práve kvôli 
obavám z recesie Meta naznačila 
rušenie viacerých pracovných miest 
a potencionálne zmrazenie náboru 
nových zamestnancov. Samotný 
Zuckerberg povedal, že Meta zníži 

rozpočty vo väčšine tímov. „Meta 
bude držať niektoré tímy na rov-
nakej úrovni, pokiaľ ide o počet za-
mestnancov, iné zmenšovať. 

Investovanie do rastu počtu za-
mestnancov však bude možné vi-
dieť len pri našich najväčších prio-
ritách. V dôsledku toho očakávame, 
že počet zamestnancov na konci 
roka 2023 bude približne v súlade  
s úrovňou v treťom štvrťroku 
2022,“ dodal. 
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Investori dávajú ruky 
preč od prestížnej 

technologickej firmy.

Nedarí sa viacerým 
technologickým 
spoločnostiam, 

naopak, konkurencia  
v podobe TikToku 

silnie. 

Hlavný nepriateľ investorov
Všetky tieto negatívna prispeli  
k tomu, že väčšina investorov te-
raz vníma šéfa spoločnosti Meta 
ako hlavnú prekážku rozvoja firmy. 
Jeho stratégia v podobe zamera-
nia sa na metaverzum obmedzuje 
zisky a je nepravdepodobné, že  
v najbližšom období dokáže zabez-
pečiť nejaké významné príjmy. „Je 
hluchý k tomu, čo chcú vlastníci 
spoločnosti mimo neho,“ povedal 
investičný riaditeľ Matrix Asset 
Advisors David Katz pre portál 
Bloomberg. „Akcie by sa mohli za 
rok zdvojnásobiť, ale len s lepším 
riadením a riaditeľom, ktorý sa 
viac zameriava na akcionárov.“

Investori však môžu len túžiť po 
tom, aby Meta obnovila svoje za-
meranie na reklamy, ktoré boli 
dlhé roky jej hlavným zdrojom 
ziskov. Štruktúra spoločnosti dáva 
Zuckerbergovi úplnú kontrolu nad 
jej smerovaním. Ten totiž vlastní 
približne 90 % nekótovaných ak-
cií spoločnosti triedy B, z ktorých 
každá má 10 hlasov oproti jedné-
mu hlasu pre akcie triedy A, ktoré 

Odborníci volajú po 
oddelení Facebooku 

od nákladného 
projektu metaverza. 

LÍDRI · Napriek tomu, že prišiel o 100 miliárd dolárov, stále verí svojmu projektu

Viacerí investori 
vnímajú Zuckerberga 
ako hlavnú prekážku  

v rozvoji firmy. 

sú verejne obchodovateľné. Táto 
štruktúra tak bráni komukoľvek 
ovplyvňovať predstavenstvo a vyš-
ší manažment spoločnosti a chráni 
Metu pred zmenou vedenia, ktoré 
je v mnohých veľkých technologic-
kých spoločnostiach bežné.

Na otázku o neprimeranej kon-
trole Zuckerberga sa hovorca 
Mety odvolal na vyhlásenie spo-
ločnosti o splnomocnení, ktoré 
znie: „Sme presvedčení, že naša 
kapitálová štruktúra je v súlade 
so záujmami našich akcionárov, a 
že naša súčasná štruktúra správy 
a riadenia spoločnosti je zdravá a 
efektívna. Dokázali sme vytvoriť 
hodnotu pre našich akcionárov a 
zvládať dôležité príležitosti a vý-
zvy. To by nebolo možné, keby sa 
naše predstavenstvo a generálny 
riaditeľ zamerali na krátkodobý 
úspech v porovnaní s dlhodobými 
záujmami našej komunity a našej 
spoločnosti.“

Zo superboháča už len boháč
Zuckerbergov významný podiel 
v spoločnosti mu síce umožňu-
je vládnuť samostatne, znamená 
však aj to, že jeho imanie je veľmi 
závislé od ceny akcií spoločnos-
ti. Vďaka nedávnemu výpredaju 
sa jeho majetok za posledných 
13 mesiacov znížil o 100 miliárd 
dolárov. Pre porovnanie, ešte na 
začiatku roka 2022 predstavoval 
niečo vyše 125 miliárd dolárov, no 
dnes dosahuje „len“ 34 miliárd do-
lárov. Jeho zjavná ochota znášať 
takéto straty je znakom jeho viery 
v metaverzum. Ak jeho stávka naň 
vyjde, investori sa jedného dňa 
môžu s úľavou obzrieť späť a byť 
radi, že ho nedokázali presvedčiť, 
aby zmenil kurz. Otázkou bude, čo 
sa stane, ak táto stávka nevyjde. 

Viacerí odborníci sa zhodujú, že 
rozumným krokom by bolo Metu 
reštrukturalizovať a oddeliť pod-
nikanie Facebooku od projektu 
metaverza. Takéto rozdelenie by 
mohlo byť jedným zo spôsobov, 
ako obnoviť cenu akcií spoloč-
nosti. „Ak by sa vám podarilo od-
deliť Reality Labs, kde sa inves-
tuje do metaverza, od platforiem 
Facebooku a Instagramu, pravde-
podobne by ste videli nárast hod-
noty platforiem Facebooku,“ pove-
dal zakladateľ digitálnej reklamnej 
spoločnosti S4 Capital Sir Martin 
Sorrell pre BBC Radio.

Špecialista na cestovné 
poistenie a B2B služby

Cestovné poistenie
Cestovanie alebo dovolenka je často väčší stres ako bežný 
život. Práve to chceme zmeniť. Dávame klientom istotu 
a pokoj na cestách. Riešime za nich úrazy, choroby aj škody 
na majetku. 

1. miesto v kategórii cestovné
poistenie za roky 2020 a 2021.

Zdravotné poistenie cudzincov
Neodkladná aj komplexná starostlivosť, nonstop asistenčná 
služba v niekoľkých svetových jazykoch

Travel 4 Busines
Istota na pracovných cestách. Skupinové cestovné poistenie,
jednoducho a spoľahlivo.

Autoasistencia
Keď auto vypovie službu, minie sa benzín alebo praskne 
pneumatika, stačí zdvihnúť telefón. Všetko vybavíme.

Domáca asistencia
Domáca asistencia je ako švajčiarsky nôž: v jednom balení
získate veľký balík služieb. Zaistíme elektrikára, inštalatéra,
plynára, zámočníka, skrátka experta na akýkoľvek problém
v domácnosti.

Cyber risk
Chránime našich klientov pred hackermi, podvodnými
e-mailmi alebo pri online platbách.

Poistenie schopnosti splácať
Keď náš klient nemôže splácať, vezmeme to za neho, kým
sa nepostaví znova na nohy.

GAP
Klient svoje auto vidí vždy inak, ako likvidátor v poisťovni.

Právna asistencia
Naši právnici sa za klientov postavia v súdnych aj civilných
sporoch. Uhradíme aj náklady na súdne konanie.

www.axa.sk

Spoločnosť AXA aj 
naďalej aktívne pôsobí 
na slovenskom trhu  
a ponúka svojim 
klientom 
a partnerom 
kvalitné 
produkty 
a služby.

AXA je stále aktívna  
na slovenskom trhu
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KOSTRU DINOSAURA VYDRAŽILI  
ZA 6 MILIÓNOV DOLÁROV

sa preto nepáči mnohým odborní-
kom. Tí predaj kritizovali a uviedli, 
že sa obávajú nadmernej komercia-
lizácie historických nálezov.

Vedci sú znechutení
„Som znechutený, zúfalý a skla-
maný z toho, aké veľké škody 
bude mať strata týchto exemplá-
rov pre vedu,“ povedal pre New 
York Times výskumník z Carthage 
College Thomas Carr, ktorý sa ve-
nuje štúdiu tyrannosauroideov 
– čeľade vtákovitých dravých dino-
saurov. Rovnaký názor má aj pro-
fesor na Indiana University David 
Polly: „Takáto kostra je súčasťou 
nášho kolektívneho prírodného 
dedičstva a pozostatkom minulos-
ti Zeme, ktorá je pre nás všetkých 
dôležitá. Myslím si, že všetky ta-
kéto fosílie by mali ísť do verejnej 
správy, kde ich môžu študovať, 
navštevovať a užívať si ich vedci aj 
široká verejnosť.“

Kostry nie sú príliš časté
Pre známu aukčnú sieň Sotheby's 
bol predaj gorgosaura doposiaľ len 
druhou aukciou takto výborne za-
chovalej kostry. Prvým bol predaj 

Starší ako tyranosaurus
Zachovaná kostra patrila gorgo-
saurovi, vzdialenému príbuznému 
dobre známeho krvilačného dravca 
tyranosaura. Gorgosaurus však bol 
rýchlejší aj silnejší. Dĺžka jeho tela 
bola 6,7 metra a dosahoval výšku 
až 2,8 metra. Živil sa mäsom a po 
Zemi sa pohyboval pred približne 
77 miliónmi rokov, čiže asi 10 mi-
liónov rokov pred svojím známej-
ším príbuzným. 

Gorgosaurus pochádzal zo západu 
dnešnej Severnej Ameriky. Jeho 
kostru objavili v roku 2018 na súk-
romnom pozemku neďaleko mesta 
Havre v štáte Montana. Kostra bola 
považovaná za jeden z historicky 
najvýznamnejších útvarov, ktoré 
paleontológovia vykopali za po-
sledné storočie. Kostra gorgosaura 
je vzácnym objavom, ktorý by mo-
hol posunúť výskum dinosaurov 
dopredu. Skutočnosť, že ju aukčný 
dom predal do súkromnej zbierky, 

Vzácnu kostru dinosaura starú 77 miliónov rokov sa podarilo vydražiť na 
prírodovednej aukcii za 6 miliónov dolárov. V aukčnej sieni Sotheby's 

išlo doposiaľ len o druhý predaj kompletnej a výborne zachovalej kostry 
živočícha, ktorý obýval Zem v praveku pred mnohými miliónmi rokov. 

Autorka: Naďa Černá, foto: Shutterstock

tyranosaura v roku 1997 za 8,4 
milióna dolárov. V tom čase však 
vzácny nález neputoval do rúk oso-
by, ktorá si želá zostať v anonymi-
te, ale do zbierky múzea. Kostru 
kupovalo Field Museum of Natural 
History v Chicagu. Aukčný dom 
očakával, že kostra gorgosaura sa 
predá za minimálne 7 miliónov 
dolárov. Nakoniec ju však získal 
anonymný kupec, ktorý za ňu za-
platil približne 6 miliónov dolárov. 
Okrem kostry sa na aukcii dražili 
aj ďalšie predmety. K nim patril 
napríklad zub aj s koreňom tyrano-
saura, ktorý sa predal za približne 
100-tisíc dolárov, lebka tricerato-
psa, ktorá sa predala za 661 500 
dolárov a lebka tigra šabľozubého.  
Tú sa však predať nepodarilo.

Podobná situácia s predajom 
kostry dinosaura však nebo-
la prvá. Už v roku 2020, keď 
aukčný dom Christie's predal 
kostru tyranosaura za 31,8 
milióna dolárov rovnako do 
súkromnej zbierky, odborníci 
varovali, že súkromné vlast-
níctvo takýchto exemplárov 
nie je správne. Bohužiaľ, dopyt 
po fosíliách dinosaurov rastie 
aj napriek varovaniam ved-
cov. Vlastniť aspoň určitú časť  
z nich, ak nie celú kostru, chce 
veľké množstvo zberateľov. 

Dopyt po fosíliách 

Za starobylé 
skamenené kostry 

dinosaurov sa dnes 
platia milióny dolárov. 

INVESTOVANIE · Vedci si myslia, že unikátne objavy patria do verejných a nie súkromných zbierok
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KAM BY STE SA MOHLI VYBRAŤ  
NA DOVOLENKU  

POČAS TOHTOROČNEJ ZIMY?  
Niekto si pod luxusnou dovolenkou predstaví konkrétny hotel, iný zase 

exotické letovisko. V ďalšom pokračovaní dovolenkového seriálu sa pozrieme 
na najluxusnejšie či najextravagantnejšie dovolenkové destinácie. Podľa 

odborníkov sa v čase rastúcej inflácie a stúpajúcich cien leteniek môžu luxusné 
dovolenky stať výsadou tých najbohatších ľudí, tak, ako to bolo kedysi. 

Len máloktorá krajina sveta sa môže pochváliť tým, že 
má tristotridsaťdva tropických ostrovov a pláže po-

siate bielym pieskom. Súostrovie Fidži je cestovateľmi 
ospevované ako skutočný raj na Zemi a z pohľadu nás 
Európanov sa nachádza na úplne opačnom konci pla-
néty. Tomu zodpovedajú aj cenovky leteniek, ubytovania 
či ostrovných atrakcií. Priemerná cena leteniek z Viedne 
na Fidži sa v roku 2022 pohybuje okolo troch tisíc eur. 
Medzi najdrahšie atrakcie patria výlety na lokálne ostro-
vy, ako Mamanuca či Yasawa, ktoré dovolenku predražia 
o ďalšie stovky eur. Okrem toho mnohé lokálne letiská 
na Fidži vyžadujú od prichádzajúcich dovolenkárov tak- 
zvaný landing fee, čiže poplatok za pristátie.

Súostrovie Fidži sa do hľadáčikov európskych cesto-
vateľov dostalo do povedomia po tom, ako sa jeden 
z ostrovov – Turtle Island, stal dejiskom nakrúca-
nia dnes už kultového filmu Modrá lagúna. Tento 
Korytnačí ostrov je raritou a exkluzívnym typom do-
volenky aj na pomery Fidži. Noc na ostrove môže vyjsť 
na niekoľko tisíc eur a samotný rezort dokáže naraz 
ubytovať len 14 párov, čo zvyšuje jeho exkluzivitu.

Ostrov Bora Bora je vďaka jednej z najkrajších la-
gún na svete nazývaný aj „perlou Francúzskej 

Polynézie“. Nikdy nebol synonymom lowcosto-
vej dovolenky, a zrejme to tak zostane už navždy. 
Miesto, kde bežne dovolenkujú celebrity, ako Nicole 
Kidmanová či Vincent Vaughn, skutočne nie je urče-
né pre batôžkárov a kvôli vysokým cenám si drží punc 
exkluzívnej lokality pre najbohatších. 

Priemerná cena letenky z Viedne do Francúzskej 
Polynézie sa tento rok pohybuje okolo 2 500 eur. 
Noc v rezorte s takzvanými plážovými alebo vodný-
mi vilami vyjde cestovateľa v priemere na tisíc eur. 
Vysoké ceny ubytovania však nie sú typické len pre 
ostrov Bora Bora. Takmer všetky ostrovy patriace 
pod Francúzsku Polynéziu ponúkajú zväčša iba luxus-
né ubytovanie. Na mnohé miesta sa navyše dostanete 
iba súkromným lietadlom. Zaujímavosťou Bora Bora 
je to, že sa nachádza presne uprostred cesty medzi 
Amerikou a Austráliou a tiež 230 kilometrov od hlav-
ného mesta súostrovia Tahiti. Ide tiež o jeden z najod-
ľahlejších dovolenkových ostrovov na svete.

Fidži: Raj na Zemi

Polynézia: Miláčik hviezd

Autor: Roland Régely 
Foto: Unsplash

Britské Panenské ostrovy sú jednou z najdrahších ka-
ribských destinácií. Obľubujú ich najmä dovolenká-

ri zo Spojených štátov a medzi Európanmi zatiaľ nie sú 
také populárne. Ide o približne 60 ostrovov a ostrov-
čekov, vyčnievajúcich z tyrkysového mora uprostred 
Karibiku. Tunajšie nedotknuté piesočné pláže, pestré 
koralové útesy a bujná tropická vegetácia poskytujú 
ideálne podmienky na dovolenku v absolútnom súkro-
mí, no za takmer bezkonkurenčné astronomické ceny. 

Napríklad 30-hektárový ostrov menom Necker Island je 
vlastníctvom Sira Richarda Bransona, šéfa spoločnosti 
Virgin Group, ktorý si potrpí na luxus. Na tomto ostrove 
môžu dovolenkovať všetci, ktorí si môžu dovoliť za jednu 
noc v súkromnom rezorte zaplatiť približne 60-tisíc eur. 
Prenajať si možno aj malý ostrovček alebo lacnejší slame-
ný dom. Ceny za slamené domčeky sa pohybujú od 600 
eur za noc.

Na Antarktíde síce neexistujú hotely pre turistov, 
no to ešte neznamená, že tam nemožno cestovať 

a minúť desaťtisíce eur za dovolenku. Plavba na juh 
našej planéty je jeden z najexkluzívnejších a zároveň 
najdrahších dovolenkových zážitkov vôbec, a vyžaduje 
si množstvo voľného času. Cesta tam zväčša trvá tri 
až štyri týždne a dovolenkové balíčky stoja od 10- do 
50-tisíc eur na osobu.

Väčšina výletných lodí odchádza z argentínskej met-
ropoly Ushuaia a pred objavovaním severného okraja 
kontinentu sa plaví cez málo známe a neobývané ob-
lasti Zeme. Výletné lode a plachetnice sa plavia do 
vzdialených zátok, odkiaľ možno sledovať divokú zver 
a vystúpiť tiež na antarktický ľad. Tí najmajetnejší 
dovolenkári tak nemusia nutne tráviť čas na pláži  
s drinkom v ruke. Vybrať sa môžu po stopách prie-
kopníckeho objaviteľa Amundsena a objaviť miesta, 
na ktoré sa doteraz mohla pozrieť len hŕstka ľudí.

Americký spisovateľ a novinár Mark Twain  
o Mauríciu napísal: „Boh najskôr stvoril Maurícius 

a potom jeho kópiu, teda raj.“ Zaujímavosťou je, že na 
ostrove sa nenachádzajú žiadne dravé a nebezpečné 
zvieratá. Dokonca ani hady, ktoré obývajú ostrov, nie 
sú jedovaté. Koralový útes okolo ostrova pomáha udr-
žiavať nižšiu teplotu oceánu, a tým chráni turistov 
pred útokmi žralokov, medúz a iných vodných zvierat.

Exotický ostrov je známy najmä vďaka azúrovej farbe 
mora, plážam s bielym pieskom a luxusným letovis-
kom lemovaným palmami. Aj preto patrí k najdrahším 
dovolenkovým destináciám na svete. Priemerná cena 
letenky z Viedne stojí približne tisíc eur. Ubytovanie 
v lokálnych hoteloch je lacnejšie, rovnako ako na 
Maldivách, no s rovnakými turistickými nástrahami. 
V hoteloch vyššej triedy stojí noc 700 eur, v tých naj-
luxusnejších je to v priemere 3 800 eur. Maurícius je 
aj v dôsledku vysokých príjmov z cestovného ruchu 
najbohatší z afrických ostrovov a je často označovaný 

Britské Panenské ostrovy

Antarktída: Ľadová krása 

Maurícius: Bez dravých zvierat

za to najluxusnejšie, čo môžete v rámci dovolenkové-
ho biznisu v Afrike zažiť. Najlepšími letoviskami na 
ostrove sú Belle Mare, Grand Baie, Le Morne, Flic en 
Flac a Trou d'Eau Douce.

Fidži · Polynézia · Maldivy · Dubaj · Panenské ostrovy · Maurícius · Musha Cay · Antarktída · VOĽNÝ ČAS
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Maldivy, teda ostrovy, na ktorých sa leto nikdy ne-
končí, sú z roka na rok populárnejšie. Pred pan-

démiou koronavírusu aj počas nej boli cenovo dostup-
nejšie, no to sa tento rok zmenilo. Priemerná cena 
spiatočnej letenky v ekonomickej triede z Viedne sa 
pohybuje okolo 800 eur. 

Maldivy sú nielen domovom úžasných pláží, ale aj 
jedných z najdrahších luxusných hotelových rezortov 
na svete. Cena za nocľah vo vodnej vile päťhviezdičko-
vého rezortu s all inclusive môže pokojne vyjsť aj na 
niekoľko tisíc eur. Tie s panoramatickým podmorským 
apartmánom sú ešte drahšie.

Batôžkári môžu namietať, že ide o destináciu, do 
ktorej možno cestovať aj bez miliónov na účte, no  
v prípade dovolenky na vlastnú päsť môžu byť Maldivy 
nepríjemnou pascou. Lacnú dovolenku totiž ponúkajú 
len lokálne ostrovy, kde sú z náboženských dôvodov 
obmedzené možnosti kúpania, alkohol je zakázaný  
a takisto preprava na tieto ostrovy môže byť problema-
tická. Väčšina luxusných rezortov totiž ponúka v cene 
dovolenky aj prepravu hydroplánom alebo rýchlolo-
ďou. Batôžkári si tak za takýto transfer musia doplácať,  
a nie všetky hotely na lokálnych ostrovoch ich na túto 
skutočnosť upozorňujú. Maldivám v horizonte niekoľ-
kých desaťročí reálne hrozí potopenie sa pod hladinu 
mora. 

Lyžiarske stredisko uprostred púšte, sedemhviez-
dičkový hotel či umelé ostrovy. Nemožno hovoriť 

o luxusnej dovolenke bez toho, aby sme nespomenu-
li Dubaj. Z korunovačného klenotu Spojených arab-
ských emirátov vytŕča bohatstvo zo všetkých strán. 
Značná časť tejto horúcej metropoly bola postavená 
za posledných 50 rokov, to znamená, že väčšina budov  
a v podstate celé mesto má ešte stále lesklý a nový 
nádych. Hotely sú na špičkovej úrovni s množstvom 
luxusných apartmánov, ocenených kúpeľov a kva-
litných reštaurácií. Niektoré hotelové apartmány sa 
nachádzajú na najvyšších poschodiach mrakodrapov, 
iné sú dokonca, rovnako ako na Maldivách, vybavené 
podvodným výhľadom. 

Letenky do Dubaja síce dnes možno nájsť aj za sto eur, 
no za takú cenu lieta do Emirátov len hŕstka turistov, 
a to najmä lowcostovými aerolinkami bez palubné-
ho servisu a na odľahlejšie letiská. Väčšina medzi-
národných dovolenkárov platí za letenky do Dubaja 
stovky až tisíce eur. Napríklad z Viedne do Dubaja 
lietajú aerolinky Emirates dvojpodlažným Airbusom 
A380, ktorý cestujúcim v prvej triede ponúka vlast-
ný bar či sprchu. V Dubaji možno nájsť množstvo  
troj a štvorhviezdičkových hotelov za nižšie ceny, no 
cenový priemer ubytovania v tejto metropole zdvíha-
jú najmä luxusné hotely, kde noc vyjde pokojne aj na 
tisíc eur.

Maldivy: Potápajúce sa ostrovy

Dubaj: Neobmedzené možnosti

Cestovanie v roku 2022 sa opäť zmenilo

Koronavírus počas dvoch rokov sťažil cestovanie 
do exotických krajín, no v roku 2022 už cítiť ná-
vrat „do starých koľají“. Viac ako 120 krajín sveta 
je opäť otvorených bez nutnosti testu, očkovania či 
potreby absolvovať karanténu. Cestovné kancelárie 
pri prestupoch v rôznych kútoch sveta naďalej od-
porúčajú cestujúcim urobiť si RT-PCR test a mať pri 
sebe doklady potvrdzujúce očkovanie proti korona-
vírusu. Dôležité je tiež mať kvalitné cestovné pois-
tenie, ktoré dokáže zachrániť stovky až tisíce eur.  
Odporúča sa tiež prísť na letisko v dostatočnom 

časovom predstihu a mať napríklad nainštalova-
nú mobilnú aplikáciu leteckej spoločnosti, ktorej 
služby sa chystáte využiť. Aerolinky prostredníc-
tvom nich komunikujú meškania, prípadné zmeny  
a umožňujú jednoduchší a rýchlejší online check-in 
či možnosť objednať si preferované palubné menu.
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jedinečnú bankovú aplikáciu

COB 22-061 Trvalkove plochy 205x280.indd   1COB 22-061 Trvalkove plochy 205x280.indd   1 01/12/2022   09:4801/12/2022   09:48



100 Január/február 2017

P5315


