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Výber banky sa začína už v školskom 
veku, keď rodičia svojim deťom 
vybavujú platobné karty a  detské 

účty. Univerzitné štúdium nebýva dôvod 
na  zmenu, iba ak by si študent porovnal 
ponuky bánk a vybral si lacnejšiu alebo tú 
s (peňažnými) benefitmi.

Ukončenie štúdia je prvým testovaním zo
trvania v banke. Odchod zo študentského 
života znamená aj posun v rámci cenníka 
banky. Na cenovo výhodné študentské účty 
sa vtedy dá už iba spomínať a  je opäť iba 

otázkou klientovej ochoty porovnávať, či 
a kam odíde.
Nástup do zamestnania je ďalšou skúškou 
vernosti banke. Otázka, či mzda má prísť 
v deň výplaty, alebo až na ďalší (pracovný) 
deň, môže byť u niekoho vážnym dôvodom 
na zmenu. 
Najväčšiemu tlaku na  zmenu banky čelí 
klient pri zadlžovaní sa. Presun trvalých 
príkazov, inkás a  výmena platobnej karty 
môže znamenať nižšiu úrokovú sadzbu 
síce o zlomok percenta, ale z dlhodobého 
hľadiska ide o rozhodnutie šetriace stovky 

eur. To isté platí aj pri neskoršom refinan
covaní hypotéky.
Posledným obdobím pre úvahy o  značke 
banky je ukončenie aktívneho pracovného 
života a snaha zbytočne neplatiť banke po
platky. Seniorské obdobie však nemusí byť 
výlučne spojené so seniorským účtom. 
Či už sú to ceny služieb, dostupnosť služieb, 
alebo kvalita služieb, bude to vždy spokojnosť 
so službami. Tá rozhoduje o  výbere banky. 
Prečo to všetko? Pretože banky sa snažia pri
lákať a udržať klienta. Vlastným klientom sa 
totiž ľahšie predávajú vlastné produkty.

Ako si vybrať  

TÚ SPRÁVNU BANKU
Banka výhodná úplne pre každého neexistuje.  

A to je dobré. Aspoň si každý príde na svoje. 
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Viac než dve tretiny finančných aktív 
Slovákov sú v bankách. A klienti ban-
kám veria. Peniaze im v tomto roku 
zverujú vo väčšej miere než v minulých 
rokoch. Menia sa však preferencie.  
Obnovuje sa obľuba viazania vkladov. 

Bežní klienti majú 60 % bankových vkla-
dov neviazaných a  teda s  úrokovou 
sadz bou 0 %. Termínované vklady sa 

im zhodnocujú v priemere 0,8 % ročne. Avšak 
pri viazanostiach do jedného roka, čo sú naj-
žiadanejšie viazanosti, je zhodnotenie iba po-
lovičné. Je táto voľba uloženia úspor výhodná?

Termínované vklady majú výhodu vo vo-
pred známom a  garantovanom zhodnotení 
a  s  garanciou ochrany vkladu. Za  tieto dve 
garancie klient platí v podobe nízkeho zhod-
notenia. A toto nízke zhodnotenie sa mu ešte 
zníži o  daň. Čistý výnos, nech už je akýkoľ-

vek, bude navyše znížený o  infláciu. Suma 
sumárum: klient síce bude mať po  skončení 
trvania termínovaného vkladu minimálne 
toľko, koľko vložil, avšak 
za  zhodnotené peniaze si 
bude môcť kúpiť menej 
než za pôvodný vklad.

Rozdiel v  úrokových 
sadz bách viazaných a nevia-
zaných vkladov bol v minu-
losti až 15 %, v súčasnosti je 
to 1,4 %. Najvyššie úrokové 
sadzby majú iba vklady s nie-
koľkoročnou viazanosťou. 
O tie však medzi klientmi nie 
je taký záujem ako o  viaza-

nosti do jedného roka. Preto sa naskytá otázka, 
či sa oplatí peniaze viazať, keď výnosový rozdiel 
medzi dostupnými a termínovanými peniazmi 
je ani nie pol percenta. Termínované vklady sú 
veľmi dobrou voľbou na  krátkodobé finanč-
né rezervy. Naopak, pre vyššie zhodnotenie je 
vhodnejšie poobzerať sa po iných produktoch.

 Pavel Škriniar

Najjednoduchší

SPORIACI 
PRODUKT

Vklady sú  
bez poplatkov
Otvorenie, vedenie a skončenie 
termínovaného vkladu býva bez poplatkov. 
Poplatky klient zaplatí v prípade 
nedodržania podmienok. Pri predčasnom 
výbere peňazí býva sankcia najviac vo 
výške pripísaných úrokov. Klient teda aj pri 
nedodržaní podmienok z banky nevyberie 
menej, než vložil.

Odmenou nielen úrok
Banky v snahe zatraktívniť termínovaný 
vklad prišli s možnosťou vyplatiť úroky  
už pri zriadení vkladu alebo namiesto 
peňazí dať možnosť vybrať si tovar 
z ponuky banky.

Ako získať vyšší úrok?
Pri termínovaných vkladoch už iba naoko 
platí, že výška úrokov je priamo úmerná 
výške vkladu a dĺžke viazanosti. Vyššie 
úroky sa získavajú kombináciou vkladu 
s iným produktom banky, napríklad 
s investíciou do podielových fondov.

Zriadiť termínovaný 
vklad je možné aj cez 
internetbanking.

Výška úrokových sadzieb  

pri rôznych viazanostiach vkladov

Zdroj: spracované z údajov NBS a ŠÚ SR
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Nájdenie si toho správneho partnera trvá každému iný čas, prípadne, 
niekto ho nenájde nikdy. Lepšie povedané, stojí to čas i peniaze.  
Aj s bankami je to podobné. Nájsť tú správnu, kde bude človek 
spokojný, trvá nielen istý čas, ale i peniaze. Útechou je, že vzťah s ňou 
nie je na veky. Ako si nájsť ten správny bankový dom?

Anketa

Peter Farkaš
Finportal
 
Návod na výber banky 
neexistuje. Je to skutočne 
veľmi individuálne. Vidím za tým 
preferencie určitých parametrov 
konkrétneho klienta, navyše 
ktorých dôležitosť je u každého 
iná. Môže to byť blízkosť 
pobočky, prostredie pobočky 
alebo internet bankingu, osobné 
skúsenosti s komunikáciou 
v pobočke či cez infolinku, 
ochota meniť návyky, pracovný 
vzťah s konkrétnym človekom 
pracujúcim v  banke, ale aj 
marketingová komunikácia, 
s ktorou sa človek (ne)vie 
stotožniť. 
Prvý pokus pri výbere banky by 
mohol byť napríklad aj o cene. Pri  
drahších bankách sa potom klient 
môže oprávnene pýtať, či cenový 
rozdiel bude kompenzovaný 
vyššou kvalitou služieb.

Radovan Slobodník
Prvá stavebná sporiteľňa

Pri výbere banky je pre mňa 
rozhodujúcich viacero faktorov. 
Závisia najmä od konkrétnej 
situácie, resp. požadovaného 
produktu. Primárne sa 
však pozerám na kvalitu 
produktu cez finančné 
ukazovatele, ako je výška 
úrokovej sadzby, prípadne 
poplatok. Rozhodujúcou 
je tiež rýchlosť vybavenia 
produktu. V neposlednom rade 
sa rozhodujem aj na základe 
úrovne komunikácie klientskeho 
pracovníka, prípadne referencií.

Martin Techman
VÚB banka 

Aj keď sa môže klientom zdať, 
že slovenský trh je presýtený 
bankovými službami a je 
tu veľká možnosť výberu, 
pri podrobnejšom skúmaní 
by sme zistili, že to tak nie 
je. Dobre bankové služby 
sú totiž o dlhodobých 
vzťahoch. To je dôvod, 
prečo staviamevsádzame 
na univerzálnosť a tradíciu 
banky spolu so zaujímavo 
nastavenými produktami 
a kvalitou poradenstva. 
Keď totiž niektorá z týchto 
oblastí chýba, prípadne nie 
je v zodpovedajúcej kvalite, 
nemôže byť finálny výsledok 
dlhodobo výhodný pre klienta. 

Lýdia Žáčková
Poštová banka

Výber banky je veľmi 
individuálny. Každý človek 
má iné potreby a očakávania. 
Niekomu viac záleží na  
osobnom prístupe 
a produktoch, iný ocení 
prepracovaný online kanál. 
Preto, ak sa rozhodujeme  
medzi viacerými bankami,  
mali by sme si vybrať produkty, 
resp. služby, ktoré sú pre nás 
dôležité, porovnať ich výhodnosť 
a následne sa rozhodnúť. 

Podľa čoho si vybrať banku?

Všetko, čo Vám stačí vedieť  
o financiách a dôchodkoch  
v tomto storočí.

www.financnyslovnik.sk



BEZ RIZIKA
Či už ide o vytvorenie finančného 
vankúša na neočakávané udalosti, 
alebo zabezpečenie na dôchodok, bez 
sporenia to nepôjde. Ako dosiahnuť, 
aby počas sporenia mal človek pokojný 
spánok a na jeho konci mal dostatočne 
vysoké úspory?

S porenie v  konzervatívnych, napríklad 
v  bankových produktoch, je sporenie 
na  istotu. Po  skončení sporenia tam 

človek nájde minimálne to, čo vložil. Výnos 
závisí od  typu produktu, resp. viazanosti pe
ňazí. V  bankách boli určitý čas napríklad 
termínované vklady úročené aj viac ako 20 % 
ročne a na niektorých bežných účtoch sa pe
niaze zhodnocovali 6 %. Dnes sa vklady úročia 
do 3 %, bežný účet sa neúročí. Ak by si človek 
sporil počas uplynulých 20 rokov napríklad 
v bankových produktoch, jeho priemerný vý
nos za  toto obdobie by sa pohyboval medzi 
1,07 % a  5,7 % ročne. Ponúkne najbližších 
dvadsať rokov rovnako zaujímavé zhodnote
nie? Odpoveď nepozná nikto. 

Aj keď predpovedať vývoj úrokových sa
dzieb je nemožné, neznamená to, že bankové 
produkty nemajú opodstatnenie pri tvorbe 
investorského portfólia. Práve naopak. Sú ne
vyhnutné práve pre tú časť úspor, na  výšku 
ktorej sa človek chce stopercentne spoľahnúť. 
Nevhodné sú iba pre tú časť úspor, ktorá má 
za úlohu zachovať kúpnu silu úspor.

Hľadá sa istota a výnos
Najčastejšou požiadavkou, ktorú kladú 

slovenskí investori pri výbere investičných 
produktov, je sporiť pri vyššom zhodnote
ní, než je v banke a zároveň s bankovými 
garanciami. Nie je to úplne nereálne, ak 
sa do  toho zapracuje podmienka, že vy
hodnotenie úspešnosti investície bude 
uskutočnené až po  skončení investičné
ho horizontu. História finančných trhov 
ukazuje, že ak je horizont dostatočne 
dlhý, investície dokážu v priemere zaro
biť 10 % ročne.

Dĺžka investičného horizontu má po
zitívny vplyv na dosahovanie kladných 
výnosov. Čím dlhší čas majú investície 
k dispozícií, tým pozitívnejší výsledok 
môžu svojmu majiteľovi ponúknuť. 

Dlhé investičné horizonty majú napríklad spo
renia na dôchodok a sporenia popri hypotéke. 
Obe umožnia vytvárať finančný vankúš počas 
veľmi dlhého horizontu. Historické štatistiky 
ukazujú, že po dvadsaťročnom trvaní investí
cie bol výsledný výnos vždy kladný. Počas ta
kého dlhého obdobia sa finančné trhy doteraz 
vždy zotavili aj z tých najväčších prepadov.

Kedy hodnotiť investíciu 
Investícia potrebuje svoj čas. Inak povedané, 

treba dodržať odporúčaný investičný horizont. 
Je to rovnaké ako pri pečení koláča. Ak sa má 
piecť hodinu, nemá zmysel začať ho ochut
návať a  hodnotiť už po  desiatich minútach. 
Po  otvorení dvierok na  rúre môže navyše 
vyjsť všetka snaha nazmar. Pri varení poliev
ky je zase prirodzené priebežné ochutnáva
nie. Kuchár tak koná predovšetkým z dôvo
du odstránenia nedostatkov. S  investíciami 
robia bežní investori presný opak. Akoby 
koláč hodnotili pred dopečením a namiesto 
dochutenia polievky ju odstavili zo sporá
ka. Pritom každému je vopred zrejmé, že 
nedopečený koláč a  nedovarená polievka 
nebudú chutiť nikomu.

Jediným odporúčaním pri investovaní 
je dodržať investičný horizont a  vývoju 
investície počas neho nevenovať pre
hnanú pozornosť. Ak už človek predsa 
len na ňu nazrie, mal by využiť príleži
tosti. Napríklad poklesy na  trhoch vy
užiť na doplnkové vklady alebo mierne 
úpravy zloženia investície.

Pavel Škriniar

Rizikom pri akomkoľvek sporení je nesprávne 
nastavenie cieľovej sumy na dnešné potreby. 
Za uplynulých dvadsať rokov inflácia oslabila 
kúpnu silu úspor Slovákov o viac ako polovicu. Inak 
povedané, ak by si človek pred dvadsiatimi rokmi 
vyhliadol vec za 10 000 eur, na ktorú si začal šetriť, 
tak po skončení sporenia mu na jej kúpu bude 
chýbať 10 500 eur. Vysnívaná vec totiž bude vďaka 
inflácii stáť 20 500 eur.
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10%

30%

50%

70%

1
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Max Min

Ilustratívny vzťah medzi výnosom a trvaním investície
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MÍŇAJ
a šetri súčasne

Najčastejšou výhovorkou, prečo človek 
nezačal šetriť, je, že minie celú výplatu 
a na sporenie mu nič neostane. Čo 
s tým? Prvou možnosťou je, aby sa 
nový mesiac začal sporením. Teda 
v deň výplaty mu má odísť ako prvá 
platba tá sporiaca. K tomu sa však 
treba odhodlať. Dá sa to aj o čosi 
jednoduchšie.

Banky pred pár rokmi prišli so skvelým 
nápadom. Platby kartou budú zaokrúh
ľovať, resp. zvyšovať o  určitú sumu 

alebo percento. A  rozdiel medzi skutočnou 
platbou v obchode a mínusom na účte preve
dú na sporiaci účet. Takto sa dá šetriť bez toho, 
aby si to človek výrazne všimol. Ak je totiž 
stav na  jeho účte spúšťačom jeho vôle míňať, 
na konci mesiaca bude na tom rovnako. Minie 
všetko. No so sporiacim účtom bude mať vy
tvorenú prvú finančnú rezervu. 
  

  Výška vytvorenej finančnej rezervy bude, 
samozrejme, závisieť od výšky platby prevede
nej na sporiaci účet. Pri navyšovaní platieb tak 
človek dokáže dodržať odborníkmi odporúča
nú výšku sporenia – 10 % mesačne. Zároveň 
má vždy možnosť upraviť percento zvýšenia 
platby tak, aby mu vyhovovalo, teda aby mal 
na účte peniaze počas celého mesiaca. Ak mu 

pokus na prvý raz nevyjde, vždy má možnosť 
siahnuť na už vytvorenú rezervu.

Zhodnotenie nie je závratné
Vytvorená rezerva na  sporiacom účte sa 

zhodnocuje približne rovnako ako termínova
né vklady. V  porovnaní s  nimi sa však výška 
úročenia môže kedykoľvek zmeniť. Zároveň 
banka obmedzuje výšku úspor. Peniaze nad 
tento limit sa klientovi neúročia. Limity sú 
však nastavené skutočne vysoko – prevyšujú 
niekoľkonásobok bežného príjmu. Existen
cia limitu teda naznačuje, že tento produkt je 
vytvorený na tvorbu pohotovostných a nie dô
chodkových úspor. Pohotovostná rezerva má 
mať možnosť kedykoľvek ju vybrať a použiť.

Výber peňazí so sporiaceho účtu môže byť 
spojený s obmedzeniami. Napríklad druhý vý
ber v mesiaci už môže byť spoplatnený. Iným 
typom obmedzenia je limit na bezplatnú výšku 
výberu, resp. sedemdňová výpovedná lehota. 
Bankou stanovený poplatok hravo prevýši pri
písané úroky. Má to byť motivácia na uvážený 
výber zo sporiaceho účtu.

Kto hľadá ďalšie stimuly na sporenie, môže 
ich nájsť v podobe poistenia domácnosti, pri
pisovania bonusových úrokov, výhodnejšieho 
úročenia úverov a  iných vkladov a  podob
ne. Pri voľbe banky však treba dávať pozor 
na  podmienky sporiacich účtov, predovšet
kým, či medzi nimi nie je povinnosť kúpiť si 
ďalší produkt banky.

Pavel Škriniar

Sporiť cez míňanie sa dá
1. Pri každej platbe kartou
2. Pri každom debete na účte

Výška príspevku  
do sporenia
1. Percento z debetu na účte (0 – 10 %)
2.  Zaokrúhľovanie platieb na 1, 5  

alebo 10 eur.
3. Zvýšenie platby o fixnú sumu
4. Pravidelná platba 
5. Jednorazový prevod

Sporiaci účet je vynikajúci nástroj na krátko-
dobé sporenie. Človek na konci roka zistí, že 
si na darčeky vôbec nemusí požičiavať.

Sporiace účty sú veľmi dobré 
na vybudovanie krátkodobej rezervy, teda 
rezervy na pokrytie niekoľkých mesačných 
výdavkov. Na dlhodobé sporenie sú 
vhodnejšie iné typy produktov.
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Zmeny sa týkajú predovšetkým nových klientov

S ystém stavebného sporenia vznikol v 30. 
rokoch minulého storočia ako odpo
veď na finančnú krízu. Na Slovensku sa 

udomácnil v  roku 1992 a žije dodnes. Za  ten 
čas pomohol miliónom ľudí riešiť ich bývanie. 
A bude to robiť aj po zmenách, ktoré prináša 
novela zákona. Jej účinnosť sa datuje na 1. janu
ára 2019 a dovtedy sa nič na podmienkach toh
to finančného produktu nemení. A  aj zmeny, 
ktoré prídu, nemožno označiť za katastrofálne. 
Vplyvom zmien klient neutrpí žiadnu ujmu. 

Štátna prémia ostáva
Fenomén štátnej prémie je dlhodobo, najmä 

zo strany politikov, akoby zaznávaný. Štátnej 
prémii vraj chýba adresnosť. Preto nastane zme

na a na rozdiel od minulosti sa už bude pri jej 
prideľovaní posudzovať príjem každého klien
ta. Ten, kto bude zarábať viac ako 1,3násobok 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve, sa 
bude musieť so štátnou podporou rozlúčiť. 

Stavebné sporenie však nie je iba o  štátnej 
prémii. Úrok, aký dnes iný finančný produkt 
s  podobným rizikom neponúka, budú môcť 
sporitelia získavať i  naďalej. O  zhodnotenie 
svojich vkladov tak určite neprídu. To je jed
noducho fakt, ktorý nahráva významu staveb
ného sporenia. 

Ďalším faktom je, že napriek pôvodným 
snahám bude stavebné sporenie aj naďalej 
plniť úlohu významného edukačného prvku 
pre rodičov a deti. Štátna prémia pre detských 

klientov totiž naďalej zostáva. Rodičia tak pro
stredníctvom sporenia s úrokom a so štátnou 
podporou budú môcť svoje deti viesť k zodpo
vednému konaniu a práci s ich financiami.

Čo sa týka výšky štátnej prémie, jej určo
vanie zostane aj po  novele v  „rukách“ ob
jektívneho matematického vzorca, ktorý je 
súčasťou zákona. Niekoľko zmien predsa len 
nastalo. Prvá je pozitívna. Maximálna výška 
štátnej prémie sa zvýšila na  70 eur. Druhá je 
negatívna. Minimálna percentuálna hodnota 

MÁ STAVEBNÉ 
SPORENIE VÝZNAM

aj po zmenách?

Stavebné sporenie bolo v tomto roku najčastejšie 
skloňovaným finančným produktom. Dôvodom boli zmeny, 
ktoré ho mali zásadne zmeniť. Po novom má byť stavebné 

sporenie adresnejšie, efektívnejšie a účelovejšie. 
Či to tak aj naozaj bude, ukáže čas.

Dve zmeny  
sú zásadné iba pre  
nových klientov.



Bežný človek nie je „vlk z Wall 
Streetu“.

sa mení z 5 % na 2,5 %. Znamená to toľko, že 
na  získanie maximálnej štátnej prémie bude 
klient v  budúcom roku potrebovať nasporiť 
viac. Môže však prísť rok, keď vzorec určí per
centuálnu hodnotu štátnej prémie oveľa vyššiu, 
a vtedy sa optimálny vklad klienta zníži. Ak by 
bolo toto rozhodovanie v  rukách politikov, 
zrejme by nádej na nižšie vklady neexistovala. 

Ďalšie dve zmeny, ktoré novela priniesla, sú 
zásadné iba pre nových klientov. Súčasných sa 
totiž vôbec nedotknú. U  nich zostáva všetko 
po starom. 

Ruší sa inštitút priateľských sporiteľov. Slovo 
zrušenie je tu však pomerne silné. V pravom 
zmysle slova ide o zavedenie potreby doklado
vať účel použitia prostriedkov zo stavebného 
sporenia po šiestich rokoch. Pre všetkých sú
časných klientov platí, že ak sporia dlhšie a ná

sledne zmluvu vypovedia, môžu vybrať všetky 
prostriedky s  úrokom aj so štátnou prémiou 
bez toho, aby bločkami preukázali, na  čo ich 
použili. Keďže novele ide o zvýšenie účelovos
ti, tak sa pre nových „priateľských“ sporiteľov 
zavádza povinnosť dokladovať použitie peňazí 
prostredníctvom kúpnych zmlúv alebo bloč
kov aj po šiestich rokoch od začiatku sporenia. 
Keďže aj doteraz drvivá väčšina priateľských 
sporiteľov i tak využívala peniaze zo stavebné
ho sporenia na účel spojený s bývaním, až taká 
hrozivá zmena to nie je. 

Druhou novinkou pre nových klientov je 
zrušenie možnosti poberať štátnu prémiu 
sporiteľmi s  medziúverom. Tento typ úveru 
vznikol, aby umožnil aj klientom, ktorí ča
kajú na  pridelenie stavebného úveru, získať 
prostriedky na  riešenie bytovej otázky za  vý
hodných podmienok. Prvoradým benefitom 
medziúverov je ich úroková sadzba, ktorá je 
v porovnaní s  inými spotrebiteľskými úvermi 
na trhu aj o polovicu nižšia. 

Najprv šetri, potom splácaj
Stavebné sporenie je systém spojených 

nádob. Sporíte, pripravujete si finančné pro
striedky a  následne máte zo zákona právo 
získať stavebný úver s  úrokovou sadzbou ga
rantovanou počas celého času splácania. Toto 
je primárny cieľ a úloha stavebného sporenia. 

Štát si pred 26 rokmi dal predsavzatie – po
môcť tým, ktorí si hodlajú zmeniť sny o bývaní 
na  skutočnosť. Prišiel so štátnou prémiou. Po
stupom rokov sa stala jedným z  motivátorov 
uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení, ale nie 
najvýznamnejším. Vyhrávajú skôr podmienky 
sporenia a podmienky stavebného úveru. 

Stavebné sporenie dnes plní oveľa zásadnej
šiu úlohu a  jeho význam sa stupňuje. Viaceré 
obmedzenia a opatrenia zamedzujú ponúkanie 
nekvalitných úverov a limitujú zadlženosť oby
vateľstva. Získať dnes 100percentnú hypotéku 
je už nemožné. Preto je potrebné mať naspore

né zdroje a rovnako deklarovať aspoň 20per
centný zostatok z  mesačného príjmu. Povin
nosti žiadateľov o úver sa budú iba stupňovať. 
Z pohľadu bezpečnosti a ochrany tak klientov, 
ako aj trhu, je to dobrá cesta. Z pohľadu snahy 
o získanie nového bývania je to obmedzujúce. 
Preto veľa klientov volí cestu kombinácie via
cerých finančných produktov. Stavebné spore
nie tak bude mať aj naďalej svoju cestu vedúcu 
k pomoci ľuďom s ich bývaním otvorenú.

 Radovan Slobodník
Prvá stavebná sporiteľňa
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Bez štátnej prémie
Klient s príjmom nad 1 300 eur mesačne 
bude bez štátnej prémie. Platí to pre 
štátnu prémiu za rok 2019 a pre všetky, 
teda nové aj staré zmluvy.

Bez priateľského sporiteľa
Štátnu prémiu môže vybrať iba ten 
sporiteľ, ktorý ju použije na stavebné 
účely. Možnosť vybrať si všetky peniaze 
zo stavebného bez zdokladovania účelu už 
nebude možné. Platí to pre všetky zmluvy 
uzavreté od 1. januára 2019. Naša rada 
pre nových sporiteľov: odkladajte si všetky 
bločky, ktoré môžu súvisieť so stavebnými 
úpravami.

Bez štátnej prémie  
v medziúvere
V čase čerpania medziúveru nebude 
možné získavať štátnu prémiu.  
Zmena platí pre zmluvy uzavreté po  
1. januári 2019. Naša rada: ak uvažujete 
o medziúvere, načerpajte ho ešte  
v tomto roku.

Vyššia štátna prémia
Štátna prémia sa zaokrúhlila na desiatky 
eur. Namiesto 66,39 eura to bude 70 eur.

Vyšší vklad a nižšie  
zhodnotenie
Vklad potrebný na získanie plnej štátnej 
prémie sa vypočítava v závislosti 
od aktuálneho stavu úrokových sadzieb 
na trhu. Doteraz bola dolná hranica 
zhodnotenia vkladu 5 %, od 1. januára sa 
zníži na 2,5 %. Znamená to, že na získanie 
plnej štátnej prémie bude treba vložiť 
2 800 eur. 

Za polrok polovica prémie
Sporitelia, ktorí uzavrú zmluvu v druhom 
polroku, budú mať nárok iba na polovicu 
maximálnej štátnej prémie. Naša rada:  
Ak uvažujete o stavebnom sporení, zmluvu 
podpíšte v prvom polroku. Stačí vložiť 
minimum a v druhom polroku doplniť 
zvyšok.

(red)

Stavebné sporenie  
má zmysel
Naďalej sa v ňom dá sporiť s garanciou 
ochrany vkladu a výšky zhodnotenia.
Sporenie je flexibilné, môže sa prerušiť 
a následne v ňom pokračovať.
Stavebný úver má vopred známu 
a stabilnú výšku úrokovej sadzby počas 
celej splatnosti úveru.
Sporiteľ si zvyká na výšku splátky úveru 
už počas sporiacej fázy. Úver ho preto 
„neprekvapí“.
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Hlavnou výhodou, ktorú zvýrazňujú 
spoločnosti P2P, je vynechanie tra
dičného finančného medzičlánku, 

ktorý o  svoje náklady zvyšuje cenu pôžičiek 
a  znižuje výnos vkladov. Vzájomným poži
čiavaním účastníci systému získavajú pôžič
ky za  podmienok, ktoré by v  banke nemali, 
a na úrokoch môžu získať viac, než ponúkajú 
banky. Jedným dychom však treba povedať, že 
na  rozdiel od  preregulovaného bankovníctva 
systém P2P na svojej legislatíve zatiaľ intenzív
ne pracuje. To platí prakticky pre všetky nové 
finančnotechnologické odvetvia.

Investovanie do kolektívnych pôžičiek
Pôžičky môžu záujemcovia čerpať iba vďa

ka tomu, že iní ľudia majú úspory, ktoré určitý 
čas nevyužijú. Pri klasickom úvere je banka 
miesto, kde sa záujmy týchto dvoch skupín 
stretávajú. Spojenie nie je zadarmo a prejaví sa 
v rozdielnej výške úroku pre vkladateľa a dlž
níka (dlžník má vyšší úrok). Úrokový rozdiel 

slúži na  chod banky. Moderné technológie 
znižujú náklady a platí to aj vo svete financií. 
Spojenie záujmu dlžníka a vkladateľa sa môže 
odohrať aj v  technologickom svete a  mimo 
banky. Nižšie náklady tak vytvárajú priestor 
na  zníženie rozdielu v  úrokových sadzbách. 
Samozrejme, ani toto riešenie nie je zadarmo, 

jeho cena je však nižšia ako v prípade banky. 
Vkladateľ tak môže získať vyšší výnos, dlžník 
zase lacnejšiu pôžičku. 

Vraví sa, že najlepšou cestou, ako sa s nie
kým pohádať, je požičať mu. Skrátka, požičia
vanie má svoje úskalia. Hrozba, že sa požičané 
peniaze nevrátia, totiž nikdy nevymizne. Dá 
sa však čiastočne rozptýliť tým, že sa preverí 
dlžníkova schopnosť splácať a  zároveň, že sa 
pôžičky poskytnú viacerým žiadateľom. Nazý
va sa to rozloženie rizika, čo je tradičný para
meter pri investovaní. Áno, pri P2P pôžičkách 
investori investujú do pôžičiek.

Jeden investor svoje peniaze poskytuje via
cerým žiadateľom. Jeden žiadateľ o  pôžičku 
tak peniaze získava od  viacerých investorov. 
Investorom môže byť fyzická osoba s prakticky 
ľubovoľnou výškou vkladu.

Bez overovania to nejde
Záujemca o pôžičku ju nedostane automa

ticky. Podobne ako si banky overujú dlžníkovu 

Kolektívne požičiavanie (peertopeer lending – P2P) funguje už takmer 
pätnásť rokov a prinieslo do bankového sveta revolúciu. Prostredníctvom 

tohto nástroja si ľudia na celom svete navzájom požičiavajú desiatky 
miliárd eur každý mesiac.

Výhody P2P
Možnosť vybrať si pôžičky bez 
zabezpečenia, zabezpečené 
nehnuteľnosťou, garanciami 
renomovaných partnerov alebo majetkom 
žiadateľa.
Investor má možnosť rozložiť investovanú 
sumu medzi množstvo pôžičiek, čo 
zabezpečí dostatočnú diverzifikáciu 
a nízku mieru rizika.
Investor dostáva výnosy každý mesiac, 
keďže dlžník spláca pôžičku mesačne. 
Tieto príjmy môže následne poskytnúť 
ďalším žiadateľom o pôžičku.

vo svete 

investícií a pôžičiek
Revolúcia  



schopnosť splatiť úver, aj pri P2P pôžičkách 
je systém udeľujúci hodnotenie podľa príj
mu a výdavkov. Záujemca dostane rizikový 
rating, ktorým sa nastavujú podmienky 
jeho pôžičky. Výsledkom môže byť tak 
zamietnutie pôžičky, ako aj informácia 
o výške úrokovej sadzby dlhu. Tá totiž ne
musí byť pre všetkých dlžníkov rovnaká. 
Rizikovejší dlžníci môžu mať vyššiu sadzbu 
a vďaka tomu investori (veritelia) ochotní 
podstúpiť riziko môžu získať vyšší výnos. 
Spôsoby určenia ceny peňazí sú obchod
ným tajomstvom každej P2P platformy 
a navzájom sa líšia.

Investor umiestnenie svojho vkladu môže 
zveriť priamo platforme, alebo si dlžníkov 
(anonymne) vyberie sám. S  tým súvisí aj 
miera rizika, ktorú následne podstupuje. 

Model rôznych produktov a  diverzifiká
cia akoby kopírovali správanie bánk, ktoré si 
vytvárajú svoje úverové portfóliá. Pre väčši
nu portálov kolektívneho požičiavania platí, 
že úrokový výnos prináleží investorom. Por
tál si však môže účtovať poplatky za správu 
účtu. Investori preto so správou portfólia 
pôžičiek nemajú žiadnu starosť. Sledovanie 
splácania, rozúčtovanie splátok a  celý rad 
ďalších činnosti zabezpečuje portál.

Prečo to všetko? Pre peniaze
Britská analytická spoločnosť 

AltFi predstavila štúdiu, podľa 
ktorej priemerný výnos dosiahnu
tý z investícií do kolektívnych pô
žičiek prekonal výnosnosti až 90 % 
britských podielových fondov. 

Podľa údajov Slovenskej aso
ciácie správcovských spoločností 
dosiahlo počas posledných troch 
rokov len 13 % fondov vyššie 
zhodnotenie ako 8 % p.  a. To je 
priemerná výška zhodnotenia, 
ktorú podľa zverejnených šta
tistík dosiahli investori v  P2P. 
Samozrejme, aj tu treba jednou 

vetou povedať, že ide o iné typy finančných 
produktov s inou úrovňou rizika a likvidity.

Slovenské a svetové P2P 
Kolektívne pôžičky vznikli v roku 2005 

vo Veľkej Británii. Prvý portál mal názov 
Zopa. Veľmi rýchlo ho nasledovali ďalší 
poskytovatelia po celom svete. Spoločnosti 
tohto typu fungujú takmer v každej krajine 
západného sveta. 

Trh kolektívnych pôžičiek od  začiatku 
rýchlo rástol a v raste pokračuje. V Európe 
veľkosť tohto odvetvia, teda objem pôži
čiek, presiahol 10 mld. USD. Medzi krajiny 
s  najväčším podielom kolektívneho poži
čiavania v Európe patrí Veľká Británia, Ne
mecko a Francúzsko. 

Napriek úctyhodnej veľkosti tohto mla
dého odvetvia a dlhšej histórii má Európa 
v porovnaní so svetom čo dobiehať. Spojené 
štáty prevyšujú Európu viac ako 4násobne. 
Odvetvie je však najviac rozvinuté v  Ázii, 
ktorú reprezentuje predovšetkým Čína. 
Práve Ázia, s  veľkosťou trhu takmer 300 
mld. USD, výrazne prevyšuje zbytok sveta.

O kredibilite celého odvetia svedčí i to, 
že viacerí veľkí hráči bankového sveta 
doňho priamo alebo nepriamo vstúpili. 

V odvetví dlhodobo pôsobia banky Barclays, San
tander, Morgan Stanely, ale aj poisťovňa Aegon či 
iné. Pred časom kúpila platformu Lendico banka 
ING a v platforme Cross Lend si zadovážila podiel 
ABN AMRO Bank. Prednedávnom Bank of New 
York zainvestovala cez britskú platformu Funding 
Circe 1 mld. USD a skupina  easyJet vstúpila do od
vetvia cez vlastnú platformu easyMoney.
 Jaroslav Spiš

Sociálna poisťovňa 
funguje ako prietokový 
ohrievač.
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Nevýhody
Ak chce investor vy-
brať zainvestované 
peniaze pred splat-
nosťou pôžičiek, 
musí svoju pôžičku 
predať na sekun-
dárnom trhu. Jeho 
peniaze už totiž 
boli poskytnuté ako 
pôžička a nie sú 
voľné.
Nesplácané pôžičky 
sa vymáhajú. Likvi-
dita časti vkladu tak 
môže byť aj nulová.

Zdroj: Žltý melón
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Aj keď pre banky a  poisťovne ide 
o winwin situáciu, je dobré sa za
myslieť, aké to má dosahy na klien

ta. Najčastejšie sa bankopoistenie ponúka 
formou životných poistení pri riešení hypo
tekárnych úverov. Myšlienka vyzerá na  prvý 
pohľad výborne: Klient nemusí nikam chodiť, 
priamo pri podpise úverových zmlúv si veľmi 
jednoducho vyberie prednastavený balík po
istných rizík, uzavrie životné poistenie, a  ne
musí sa pritom všetkom ani veľmi zamýšľať 
nad zdravotným dotazníkom. Čo to však pre 
klienta v skutočnosti znamená?

V  prvom rade je dôležité si uvedomiť, že 
banka pracuje zväčša iba s jednou poisťovňou. 
Klient tým automaticky prichádza o možnosť 

výberu z viacerých ponúk. Nemá možnosť po
rovnať si konkurenčné návrhy, keďže dostáva 
len jeden. Je to ten najlepší?

Prispôsobenie klientovi? Minimálne
Ďalší problém pre klienta je z pohľadu para

metrov poistenia minimálna variabilita. Poistné 
obdobie je dopredu zadefinovaná na  trvanie 
splácania úveru. Poistné riziká sú v  ponuke 
predpripravených balíčkov a vo veľmi obmedze
nej miere. Ak sa klient opýta: „Môžem si pois
tiť riziko smrti tak, aby bola rodina dostatočne 
zabezpečená?“ odpoveďou bude: „Nie, je tu len 
možnosť jednej poistnej sumy, a  to na  výšku 
úveru.“ A čo ak potrebuje do zmluvy pripoistiť 
aj rodinných príslušníkov? Nemôže. A  môže 
aspoň v čase, keď sa mu zmení finančná alebo 
rodinná situácia, poistku zmeniť alebo nastaviť 
iné parametre? Opäť je na tieto otázky iba jedna 
odpoveď: „Nie“.

Naproti tomu v  štandardnom poistnom 
produkte, kúpeného napr. cez finančného 
sprostredkovateľa, si môže klient slobodne vy
brať aj z vyše dvadsiatky poistných rizík a na
staviť poistné sumy podľa svojich potrieb. Vie 
pripoistiť všetkých členov rodiny a operatívne 
zmluvu upravovať podľa situácie. Nikto predsa 
nemá krištáľovú guľu. Nikto nevie, aké budú 
jeho poistné potreby za päť či desať rokov. 

Záujem o fakty? Minimálny
Veľmi zaujímavý je prístup z hľadiska rizi

kovosti klienta. Pokiaľ sa v  štandardnom po
istení poisťovňa pýta na  vek, zdravotný stav, 
typ zamestnania a  športové aktivity a  z  nich 
vypočíta poistné, v  bankopoistení dokáže 

spraviť výpočet podľa výšky mesačnej 
splátky úveru. Ako je to možné? No 

predsa štatistika a  priemerovanie. Je 
tu veľká skupina ľudí, ktorá dopláca 

na  zjednodušovanie určovania 
rizikovosti klienta. 

Možnosť voľby? Minimálna
Aby nebolo špecifík málo, je tu ešte jedna 

dôležitá vec. Síce nikto nechce, aby sa stala, ale 
stáva sa. A tou je poistné plnenie. V klasickom 
poistení napríklad pri úmrtí živiteľa rodiny 
dostanú poistné plnenie pozostalí. Je to preto, 
aby vedeli zvládnuť výdavky, ktoré sú s  touto 
udalosťou spojené, a tiež, aby vedeli zabezpečiť 
výpadok príjmov rodiny, ktorý nutne po  ta
kejto udalosti nasleduje. V  bankopoistení ide 
poistné plnenie banke. Úver je síce splatený, 
ale rodina je bez peňazí. Prichádza o dôležitú 
možnosť, a to možnosť voľby, na čo použije pe
niaze, keď je to najviac potrebné.

Aby miním nebolo málo
A  perlička nakoniec. Čo sa stane, keď hy

potéku klient refinancuje? Poistenie zanikne. 
A  klient si ho môže uzatvoriť v  novej banke. 
A o rok o dva možno v ďalšej, keď tá ponúkne 
ešte lepšie podmienky úveru. Ale sú tu aj banky, 
ktoré bankopoistenie neponúkajú. Klient má 
v takomto prípade konečne možnosť uzatvoriť 
si klasické poistenie napríklad cez sprostredko
vateľa. Problém však je, že je už starší a mohli 
mu pribudnúť zdravotné problémy. Poistenie 
ho preto môže stáť výrazne viac. Na to už však 
klienta v banke nikto neupozorní.

Produkty poisťovní v klasických produktoch 
aj v bankopoisteniach sa líšia od inštitúcie k in
štitúcii. Niektoré produkty majú svoje špecifiká 
či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle 
slova. Pokiaľ klient nemá žiadne poistenie, 
bankopoistenie mu v  prípade vážnej životnej 
situácie dokáže aspoň sčasti pomôcť. Ak chce 
mať možnosť voľby a mať to najlepšie, čo trh 
ponúka, určite by mal siahnuť po  klasickom 
poistení cez nezávislého finančného sprostred
kovateľa.

  Ladislav Ďurana
Swell

Predaj poistných produktov bankovými inštitúciami má stúpajúci 
trend. Tzv. bankopoistenie v posledných rokoch postupne preniká 

na slovenský finančný trh.

Poistiť sa s hypotékou.
Áno, alebo nie?

JEDNODUCHÉ, ALE PRE KLIENTA NEDOSTATOČNÉ
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Dať sa správne poistiť, robí problém 
množstvu ľudí. Poistný produkt 
je pomerne zložitá vec, niekedy až 
zložitejšia ako napríklad investícia. 
Často je poistenie extrémne dlhodobý 
produkt a je v ňom nutné časom robiť 
zmeny. Tie môžu byť komplikované 
a niekedy aj dosť drahé. O to 
dôležitejšie je nastaviť tento produkt 
správne už pri podpise zmluvy. 

V  prípade životného poistenia je 
dôležité nepreceňovať menej vý-
znamné riziká, ako sú napr. úrazy. 

Naopak, nepodceňujme významné riziká, 
ako sú smrť, invalidita či vážne ochorenie. 
Logika je jednoduchá. Oveľa viac hrozí, že 
sa dostaneme do finančných problémov 
pri významnom type rizík. Preto je oveľa 
podstatnejšie zabezpečiť sa v prípade 
týchto udalostí, ako v prípade tých me-
nej vážnych. Chybu prepoistenia na úrazy 
a podpoistenia v prípade invalidity či smrti 
opakuje množstvo klientov poisťovní. Dô-
vod môže byť jednoduchý, poistenie úra-
zov vyzerá lacnejšie. 

Ďalšou častou chybou sú nízke poistné 
sumy, ktoré vo svojom dôsledku nič nerie-
šia. Množstvo klientov poisťovní sa chyb-
ne snaží ušetriť na platenom poistnom 
tým, že si zníži poistnú sumu. Výsledkom 
týchto dvoch chýb je mylná predstava, že 
poistenie je dostatočné. V prípade vážnej 
udalosti je realita inde a rodina sa dostáva 
do finančných problémov.

 
Porovnávajte porovnateľné

Pri dohadovaní životného poistenia sa 
množstvo Slovákov sústreďuje len na po-
rovnanie ceny. Cena síce je dôležitá, ale 
nie najdôležitejšia. Oveľa dôležitejšie sú 
výluky, teda čo všetko poistenie nepoisťu-
je, a flexibilita poistenia, teda ako a či sa 
poistenie dá upravovať podľa toho, ako sa 

menia podmienky a situácia poisteného. 
Lacnejší produkt môže mať veľké množ-
stvo obmedzení, takže nakoniec nie až 
tak úplne rieši situáciu poisteného. Veľa 
klientov si pritom poistné podmienky ani 
nepreštuduje alebo im nerozumie. Výsled-
kom je, že uzavreté poistenie nerieši svoj 
základný účel - finančnú stabilitu v prípa-
de neočakávanej udalosti.

 
Investičné životné poistenie  
je na ústupe

Klienti pri životnom poistení majú na vý-
ber medzi rizikovým a sporiacim varian-
tom. Investičný typ poistenia bol populár-
ny najmä v minulosti. Aktuálnym trendom 
je riešiť poistenie a investovanie v dvoch 
samostatných produktoch. Je to hlavne 
preto, že investičné poistenie na prvý do-
jem vyzerá lacnejšie. Opak však môže byť 
pravdou. Samotné investovanie by nemalo 
byť hlavným cieľom poistenia sa, pretože je 
zaťažené vyššími poplatkami ako v prípa-
de priamej investície napríklad do podielo-
vých fondov či iných sporiacich produktov. 
Investičné životné poistenie je aj značne 
menej flexibilné ako priame investovanie. 
Je ťažšie ho teda časom meniť a upravo-
vať. Možno aj preto je aktuálne investičný 
typ poistenia na ústupe a niektoré poisťov-
ne už ho v ponuke ani nemajú. Ponúkajú 
len čisto poistenie rizika. Pre klientov sa ta-
kéto postenie aj ľahšie porovnáva. Porov-
nanie by malo však prísť až nakoniec. To, 
či si v konečnom dôsledku zvolíte červenú, 
modrú, alebo zelenú poisťovňu, nie je až 
také podstatné. Podstatnejšie je, či pois-
tenie kryje dôležité riziká, či je dostatočne 
flexibilné a nie je zbytočne predražené.

 
Domácnosti nie je to isté  
ako nehnuteľnosť

Aj na prvý pohľad jednoducho vyzera-
júce poistenie nehnuteľností, domácnos-
ti a zodpovednosti za škodu je potrebné 

nastaviť správne. Prax ukazuje, že množ-
stvo ľudí má poistenie nehnuteľnosti pre 
hypotéku. Banka to v takomto prípade 
vyslovene vyžaduje. Zabúdajú však už 
na poistenie domácnosti a zodpovednosti 
za škodu. Nie je to pritom to isté. Každá 
z týchto poistiek kryje iné riziká. Všeobec-
ne tiež platí, že nemá zmysel platiť viac, 
ako je reálna hodnota nehnuteľností a do-
mácnosti. Aj v tomto prípade by ľudia 
nemali poistenie vyberať len podľa ceny. 
Dôležité sú výšky limitov, výluky a výšky 
poistných plnení. Nezanedbateľné sú aj 
skúsenosti s vybavovaním poistných uda-
lostí. V tomto určite pomôže skúsený fi-
nančný sprostredkovateľ či spotrebiteľské 
recenzie.

Flexibilita
Trendom v oblasti neživotného a ži-

votného poistenia je flexibilita poistných 
zmlúv. Predmet aj dôvod poistenia sa ča-
som menia, takže by myla byť možnosť 
meniť aj poistnú zmluvu bez toho, aby 
bolo nutné ju vypovedať.  

 Pavol Poklemba
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ABY STE 
NETRATILI?

Veľa Slovákov sa vraj nevie 
poistiť. Čo brať do úvahy,
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K lient práve povedal dve veci, ktoré si 
úplne odporujú. Ak chce vysoký vý
nos, musí podstúpiť vysoké riziko. Aj 

riziko straty peňazí. Ak chce mať peniaze ulo
žené bezpečne, musí sa vzdať myšlienky na vy
soký výnos.

Otázka bola navyše úplne zlá. Je nespráv
ne sa pýtať, ako nám peniaze najviac zarobia. 
Správne je pýtať sa, ako dokážeme pomocou 
peňazí uspokojiť naše potreby. A ak zistíme, že 
na všetky naše potreby jednoducho nebudeme 
mať dosť peňazí? To bude tá pravá chvíľa, aby 
sme si povedali, ktoré potreby sú pre náš život 
naozaj dôležité a ktoré sú dôležité menej, resp. 
vôbec nie sú dôležité. Pamätajte, peniaze sú tu 
pre vás, a  nie vy pre peniaze. Peniaze nemá
te na  to, aby ste z nich vyžmýkali čo najvyšší 
výnos, ale na  to, aby vám s  nimi bolo dobre. 
Nie „hrča peňazí“, ale harmónia je hlavný cieľ 
finančného plánovania

Možno sa vám zdá táto úvaha veľmi jedno
duchá. Ale finanční poradcovia dobre vedia, že 
toto je vo finančnom plánovaní a  investovaní 
to najťažšie: vytlačiť z klienta odpoveď na to, čo 
vlastne potrebuje. Prečo je to také ťažké? Lebo 
len zriedka to vie aj samotný klient. Existuje 
viacero zásadných finančných cieľov, ktoré sa 
spájajú s  veľkými životnými rozhodnutiami. 
Nájsť si partnera/partnerku. Založiť si rodinu. 
Mať dieťa. Zadovážiť si bývanie a  uviazať si 
na krk 30ročnú hypotéku. Poslať dospievajúce 
deti na  štúdium z okresného mesta do Brati
slavy alebo dokonca do cudziny. Zabezpečiť sa 
na starobu. 

O vážnych rozhodnutiach ľudia rozmýšľajú 
neradi, pretože tieto rozhodnutia majú často 
vysoké psychologické náklady. Rozmýšľanie 
o vážnych veciach preto radšej odsúvajú. A fi
nančnému poradcovi len čosi mrmlú o „bez
pečne uložených peniazoch, čo dobre zarobia“.

Čo očakávame od života a čo od peňazí
Poďme teda na to! Skúsme zistiť, čo od života 

očakávame a koľko peňazí na to budeme potrebo
vať! V prvej tabuľke vidíme zoznam najčastejších 
životných situácií a s nimi spojených finančných 
cieľov, ktoré majú obyčajní ľudia na celom svete. 
Ciele sú radené podľa časového horizontu, kedy 
ich chceme dosiahnuť. Našetriť peniaze na práč
ku alebo auto trvá kratšie, ako našetriť dosť peňazí 
na kúpu domu alebo na vytvorenie úspor na sta
robu. Skúste si tieto ciele prejsť. Prípadne doplníte 
nejaké ďalšie, ktoré sú špecifické pre vaše životné 
okolnosti. Možno si chcete splniť sen a  kúpiť si 
motorku. Alebo ísť na exotický zájazd. Alebo si 
poviete, že zdravie nadovšetko, a zaplatíte si kúry 
v privátnom zdravotníckom zariadení.

V  ďalšom kroku si ciele označte na  stupnici 
dôležitosti. Od 1 „nízka priorita“ až po 10 „naj
vyššia priorita“. Pozor, túto prioritizáciu nikdy 
nerobte sami, ale vždy len s rodinnými prísluš
níkmi. Veľké finančné rozhodnutia sa netýkajú 
len vás, ale aj vašej rodiny. Tá by mala byť pri 
tom, keď sa rozhoduje. Poradie finančných prio
rít môže byť predmetom diskusií, ba dokonca aj 
príležitosťou na hádku. Ale čím lepšie si tieto roz
hodnutia vydiskutujete, tým lepšie ich urobíte.

Ako stanoviť merateľné ciele
Ako ďalej? Ak sa s niekým rozprávate o  ľu

ďoch bez finančných starostí, často počujete 
odpovede, aké „mali šťastie“, „veľa zdedili“, „sú 
to podvodníci“ alebo „prešibaní a chytrí“. Nie
ktoré z  týchto odpovedí môžu byť aj pravdivé. 
Ale sotva nám to pomôže, ak my sami nemáme 
toľko šťastia, nič sme nezdedili, alebo hrôza po
myslieť, nie sme až takí prešibaní a chytrí. Ale 
faktom je, že väčšina typických odpovedí neza
hŕňa skutočnosť, že „boli rozhodnutí dosiahnuť 

FINANČNÚ 
POHODU
Naplánujte si

S touto situáciou sa stretáva každý finančný poradca: 
klient sa ho pýta, kam má vložiť peniaze. Najlepšie 
tak, aby mu investícia dobre zarobila. Ale je úplne 
samozrejmé, že investícia musí byť úplne bezpečná. 

     Označte prioritu:
Typ cieľa:    nízka = 1, najvyššia = 10

Zbaviť sa dlhov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vytvoriť núdzovú rezervu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zhodnotiť dočasne voľné peniaze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Našetriť si na vzdelanie/jazykový kurz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Štartovací kapitál pre vlastné podnikanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kúpa vybavenia domácnosti 1 2       3 4 5 6 7 8 9 10
Kúpa automobilu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kúpa vlastného bývania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Našetriť na štúdiá pre deti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kúpa chaty/chalupy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zhodnotiť existujúci majetok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zabezpečiť partnera/deti/vnukov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vybudovať úspory na dôchodok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iné ciele. Aké?... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



svoje finančné ciele“. Základom finančného plá
novania preto nie sú všeobecné formulácie „tre
ba sa zabezpečiť na  starobu“ či „kúpiť si malý 
domček so záhradkou“, ale merateľné ciele. 

Druhá tabuľka uvádza niekoľko príkladov 
na merateľné ciele pri kúpe automobilu, šetre
nia na štúdium detí a sporenia na dôchodok. 
Dôležité je, že máme odhad nákladov na mera
teľný finančný cieľ a tiež časový horizont, kedy 
tento cieľ chceme dosiahnuť.

Sporenie na  jednoduchý cieľ, ako je naprí
klad kúpa automobilu, si väčšina ľudí vie na
plánovať aj sama. Ak si kúpia auto na  lízing 
alebo na  spotrebný úver, vedia si na  základe 
ponuky banky zvážiť, či budú pre nich mesač
né splátky únosné, alebo nie.

Zložitejšie to môže byť pri dlhodobých cie
ľoch. Na  dôchodok treba sporiť aspoň 20 ro
kov. A tu už nehovoríme len o sporení, ale aj 
o  investovaní. V  tomto prípade je vhodné ísť 
za  profesionálom – finančným poradcom. 
Spolu sa pozriete na to, (1) aký príjem chcete 
v starobe mať, (2) aké prostriedky na to budete 
musieť pravidelne odkladať a (3) do akých fi
nančných nástrojov budú peniaze investované.

Ako ciele dosiahnuť
Väčšina finančných poradcov dnes funguje 

v rámci sietí. Tie im poskytujú odbornú pod
poru vrátane rôznych finančných a  dôchod
kových kalkulačiek. Vďaka nim vám môže 
zostaviť rôzne scenáre vývoja úspor a investí
cií, pričom bude vychádzať z  dlhodobých 
priemerných údajov o  príjmoch na  jednej 
strane a výnosoch pre rôzne typy investičných 
port fólií na  druhej strane. Ak budete chcieť 
dosiahnuť vyššie zhodnotenie pri nezmene
nej miere úspor, bude vám musieť poradca 
zostaviť portfólio s vyššou expozíciou k riziku. 
Následne vás otestuje, či ste schopní takéto ri
ziko akceptovať. Ak ste na riziko citliví, zostaví 
vám menej rizikové, ale aj menej výnosné por
tfólio a budete si musieť na dôchodkové spo
renie prispievať väčším percentom z príjmu.

Aj tá najdlhšia cesta sa začína prvým kro
kom. Kým sa niekam vyberiete, rozmyslite si, 
kam vlastne chcete dôjsť. Stanovenie život
ných a finančných potrieb je prvý a najdôle
žitejší krok na ceste k finančnej pohode.

 Vladimír Baláž
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Typ cieľa:

Kúpa automobilu: 
Chcem si kúpiť malý automobil 
v cene 10 000 eur. Som ochotný 
sporiť dva roky, v mesačných 
splátkach. Začnem okamžite. 
Predpokladám, že cena auta sa 
počas času sporenia nezmení.

Našetriť na štúdiá pre deti:
Moje dieťa má v súčasnosti  
12 rokov. Po ukončení strednej 
školy by vo veku 18 rokov malo 
absolvovať univerzitné štúdium 
na Viedenskej Univerzite v dĺžke 
trvania 5 rokov. V súčasnosti stojí 
jeden rok štúdia na poplatkoch 
a životných nákladoch 10 000 
eur ročne. Priemerný rast cien vo 
vzdelávaní v eurozóne predstavuje 
cca 3 % ročne. Predpokladám, 
že ceny vzdelávania a životných 
nákladov sa budú vyvíjať podobným 
tempom. Moje úspory by mali pokryť 
70 % nákladov na štúdium a bývanie, 
zvyšok si bude dieťa financovať 
z práce popri štúdiu. Šetriť začnem 
na budúci rok, pričom splátky budem 
vykonávať na konci roka.

Vybudovať úspory na dôchodok:
Mám 45 rokov a plánujem odísť 
na dôchodok v 65. roku života. 
Predpokladám, že dôchodok zo 
sociálnej poisťovne mi nahradí 
cca 50 % súčasného príjmu 
a bude sa indexovať podľa 
inflácie. Mojím cieľom je, aby mi 
súkromný dôchodok v kombinácii 
s dôchodkom zo Sociálnej poisťovne 
nahradil cca 75 % dnešného príjmu 
v súčasných cenách. Predpokladám, 
že spotrebiteľské ceny sa budú 
dvíhať v priemere o 3 % ročne 
a chcem, aby o túto sumu rástla 
aj výplata súkromného dôchodku. 
Chcem, aby mi nasporené peniaze 
zabezpečili súkromný dôchodok 
minimálne do 90. roku života. 
Splátky sporenia budem vykonávať 
raz ročne, koncom roka. Na cieľovú 
sumu som ochotný začať sporiť ešte 
tento rok.
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KEBY KEBY... 
Pred piatimi rokmi boli sporitelia hro-
madne preradení do garantovaných 
dôchodkových fondov. Vývoj finanč-
ných trhov šiel proti nim. Ak by sa 
po presune vrátili do akciových alebo 
indexových fondov, mohli by dosiah-
nuť celkový výnos 27 - 74 % namiesto 
5 - 10 %, ktoré za tento čas zarobili 
garantované fondy. 

Päť rokov je stratených, rovnako sú 
na tom aj výnosy, ktoré mohli sporite
lia dosiahnuť. Pri priemernej mzde ide 

iba na výnosoch z príspevkov o necelých 1 000 
eur, teda 200 eur ročne (po  20 rokoch by sa 
z  toho dalo vyplácať približne 10 eur mesač
ne k dôchodku). Ak sa k tomu pripočítajú už 
aj nasporené peniaze, straty vyjdú ešte vyššie. 
Napríklad pri úsporách vo výške 5 000 eur sa 
strata na mesačnom dôchodku pohybuje na 27 
eurách mesačne. Už teraz je teda jasné, že päť
ročné zotrvanie v konzervatívnom fonde obra
lo sporiteľa o dôchodok v desiatkach eur. 

Tieto peniaze sa už naspäť získať nedajú, dá 
sa však zabrániť ďalším škodám na  výške dô
chodku. Buď zmenou dôchodkového fondu, 
alebo doplnkovým sporením. Druhá možnosť 
vyžaduje obetovanie časti dnešného rodinného 
rozpočtu pre jeho budúce zvýšenie. Dobrou 
správou je, že záujem o  doplnkové sporenie 
pretrváva a stále sa považuje za veľmi dobrý za
mestnávateľský benefit. Pre zamestnanca, ktorý 
si chce šetriť na dôchodok, má doplnkové spo
renie lepší efekt ako zvýšenie mzdy. Neplatia 

sa z neho odvody. Pre zamestnávateľa je to tiež 
zaujímavé. Príspevok si zahrnie do nákladov.

Voľba fondu v doplnkovom sporení je rov
nako dôležitá ako v  druhom pilieri. Navyše, 
treťopilierový dôchodok nemá na  vypláca
nie také prísne pravidlá ako druhopilierový, 
na  druhej strane jeho správa je drahšia. Kto 
chce teda svoje príspevky premeniť výlučne 
na  dôchodok, môže využiť dobrovoľné prí
spevky do druhého piliera. Tie však už nemajú 
daňové zvýhodnenie.

Pozitívnou informáciou je, že sa zvyšuje 
počet zamestnávateľov, ktorí majú záujem spo
riť zamestnancom na  dôchodok, a  to nielen 
v rámci tretieho piliera. Individuálne sporiace 
schémy umožňujú sporiť si v individuálne vy
branom podielovom fonde. V  prípade nevy
hnutnej potreby je tak možné peniaze vybrať 

a použiť aj na iný než dôchodkový účel. V takej 
situácii je to vždy lepšia alternatíva ako nedo
statok prostriedkov riešiť zadlžením.

Dôchodkové i  podielové fondy majú pre 
sporiteľa veľkú výhodu v  tom, že nakupujú 
veľké množstvo cenných papierov. Rozkladajú 
tým riziko z investície. Bežne majú fondy ma
jetok zložený z desiatok rôznych cenných pa
pierov, neraz takých, ktoré investujú do desia
tok firiem. Po geografickej stránke je majetok 
fondu zložený zo spoločností z  celého sveta. 
Ak sa jednej firme alebo regiónu nebude dariť, 
na celkovom majetku fondu sa to veľmi nepre
javí. To sa nedá povedať o  investícii výlučne 
do cenných papierov takejto firmy. Základnou 
myšlienkou rozloženia rizika je, že krach ne
postihne všetky firmy a naraz v jednom čase. 

Pavel Škriniar

bolo

1
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6/24/2013 6/24/2014 6/24/2015 6/24/2016 6/24/2017

Indexový fond Garantovaný fond

Príklad vývoja dôchodkových fondov (2013 – 2018)

Dnes nie sú a ani v budúcnosti nebudú všetci dôchodcovia spokojní 
s výškou svojho dôchodku. Na rozdiel od súčasných môžu budúci 
penzisti výšku svojej penzie aspoň čiastočne ovplyvniť. Tí, ktorí sú 

v druhom pilieri, tak môžu spraviť aj cez voľbu dôchodkového fondu. 
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Spoliehať sa na štátny 
dôchodok je ako nechať 
otvorené dvere a veriť, že 
vás zlodeji nevykradnú. 
Sú krajiny, kde to môže 
fungovať. Na Slovensku 
je však už teraz isté, 
že štátne dôchodky 
budú nízke a tomu, 
kto si nebude sporiť aj 
súkromne, môžu peniaze 
na penzii chýbať.

V  nasledujúcich mesiacoch sa roz
hodne, či sa u  nás zavedie strop 
na vek odchodu do dôchodku, alebo 

sa bude aj naďalej postupne predlžovať podľa 
priemerného veku dožitia. Ak o  tom neroz
hodnú do  konca roka poslanci v  parlamente, 
môže sa tak stať v referende, na vyhlásenie kto
rého zbierajú odborári podpisy.

Nech by prešiel ktorýkoľvek zo scenárov, 
faktom je, že spoliehať sa iba na peniaze, ktoré 
v budúcnosti bude dôchodcom vyplácať Sociál
na poisťovňa, nie je dobré. Tá je totiž dlhodobo 
finančne poddimenzovaná. Podľa vlaňajšej vý
ročnej správy boli síce jej príjmy o  čosi vyššie 
ako výdavky, ale samotná poisťovňa priznáva, 
že jej pomohlo viac ako 400 miliónov eur zo 
štátneho rozpočtu na krytie deficitu v dôsledku 
zavedenia druhého piliera a ako finančná výpo
moc z  dôvodu platobnej neschopnosti základ
ného fondu starobného poistenia. Okrem toho 
poisťovni výrazne pomáha, že ekonomika rastie, 
vďaka čomu rastie aj výber poistného. Konjunk
túra však nebude pokračovať donekonečna.

Stále vymýšľajú nové spôsoby
Napriek ekonomickému rastu a dobrému vý

voju zamestnanosti sa vláda snaží dostať z ľudí 
ešte viac peňazí. Na jeseň vznikla snaha pretlačiť 
pozmeňujúci návrh k zákonu o sociálnom pois
tení, ktorým by sa zvýšil maximálny vymeria

vací základ na platenie sociálnych odvodov zo 
sedemnásobku priemernej mzdy na  jedenásť
násobok. Návrh neprešiel. Ak by áno, zname
nalo by to, že by sa maximálne odvody platili 
nie z maxima 6 678 eur, ale z 10 494 eur. Mesač
ne by tak na odvode odišlo zo zamestnancovej 
mzdy približne o 359 eur viac. Títo ľudia by však 
nedostali v budúcnosti vyšší dôchodok, pretože 
vzorec na jeho výpočet sa meniť nemal. 

Sociálna poisťovňa sa snaží vybrať viac 
na  poistnom aj cez ročné zúčtovanie sociál
neho poistenia, ktoré bude reálne o päť rokov. 
Ani tieto všetky nápady však nemusia stačiť, 
pretože s demografickým vývojom to nevyze
rá dobre. A  práve ten bude mať na  naše dô
chodky zásadný vplyv. S pribúdajúcim časom 
bude na penzie neustále rastúceho počtu dô
chodcov pracovať čoraz menej ľudí. 

Na  Slovensku máme dnes viac ako milión 
starobných dôchodcov. Počet pracujúcich do
siahol podľa údajov Štatistického úradu v dru
hom štvrťroku 2,56 milióna ľudí. Na  jedného 
dôchodcu tak pripadá dva a  pol pracujúceho 
človeka. V roku 2070 bude na jedného dôchod
cu pracovať už iba 1,5 človeka. Z toho je jasné, 
že prvý pilier nemá šancu takúto záťaž utiahnuť.

 
Ovplyvnený naším rozhodnutím

Naproti tomu výhodou druhého piliera je 
fakt, že každý si šetrí na  vlastný dôchodok. 

Súk romný dôchodok nie je 
ovplyvnený počtom pracujú
cich. A  ten, kto sa len trochu 
zaujíma o  svoje úspory, môže 
z druhého piliera veľmi dobre 
ťažiť. Napríklad tí, ktorí v roku 
2013 neakceptovali automa
tický presun svojich peňazí 
do  dlhopisových fondov, zís
kali za  ostatných päť rokov 
výnos vyše 49 %. U tých, ktorí 

v  dlhopisových fondoch zostali, to bolo 
ani nie 13 %. Predpoklad je, že akciové 
trhy budú aj naďalej rásť a  budú zarábať 
lepšie ako dlhopisy. Od  marca 2009, keď 

sa trhy začali spamätávať po  veľkej finančnej 
kríze, narástli americké akciové trhy približne 
o 300 %. 

Samozrejme, že aj akciové trhy zazname
návajú korekcie. Sporenie v druhom pilieri je 
však dlhodobé. Väčšina ľudí si bude odkladať 
peniaze na dôchodok desaťročia, tí najmladší 
viac ako 40 rokov. Preto sú výkyvy na trhoch 
normálne a očakávané. V nasledujúcich ob
dobiach k  prepadom príde ešte zopárkrát. 
Ale práve globálna ekonomická kríza v  ro
koch 2008 a 2009 ukázala, že napriek vtedaj
šiemu prudkému poklesu akciové fondy tieto 
straty postupne vyrovnali a priniesli už spo
mínaný výnos.

Ak si budúci dôchodcovia ešte k druhému 
pilieru založia inú alternatívu, či už tretí pilier, 
alebo nezávislé dlhodobé investovanie, nemu
sia sa báť vecí, ktoré nevedia ovplyvniť. Či už 
je to demografia, alebo rozhodnutia politikov. 
Veď aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 
vypočítala, že následkom skoršieho odchodu 
do  dôchodku by bol pokles hospodárskeho 
rastu a zároveň aj výška novopriznávaných dô
chodkov až o desať percent nižšia v porovnaní 
so súčasným stavom.

  Martin Kaňa
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky

PENZIU
NEZVERTE

iba štátu
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Prečo je vôbec snaha o  bezhotovostné 
platenie? Na  prvom mieste je časová 
úspora pri platení. Nielen presun pe

ňazí z  peňaženky do  pokladnice, ale priamo 
na účet bez potreby ich fyzického presunu. Aj 
preto vznikli platobné a neskôr bezkontaktné 
karty, ktoré po desiatich rokoch od zavedenia 
využíva 9 z 10 Slovákov. Mimochodom, je to 
dvojnásobok v porovnaní so západnou Euró
pou. A až tri štvrtiny platieb sú dnes zrealizo
vané bezkontaktne. 

Prišli aj ďalšie spôsoby platenia, ktoré sa 
však u klientov veľmi neujali (hodinky, náram
ky, kľúčenky...). Presným opakom sú platby 

smartfónom, kde je evidentný nárast záujmu. 
V niektorých ázijských krajinách je práve toto 
najčastejší spôsob platenia. A z nášho pohľadu 
je zaujímavé, že nie vždy ide o platenie z ban
kového účtu. 

Technologický vývoj totiž prináša nové mož
nosti aj do finančného sveta. Prevod peňazí me
dzi kontinentmi je nielen možný, ale aj rýchly 
a lacný. Dôkazom sú virtuálne meny alebo plat
formy, ktoré na konverziu mien využívajú forex. 
A cena za prevod sa bude znižovať a aplikácie 
prispôsobovať aktuálnym požiadavkám. Slo
venské banky svojim klientom ukazujú rozdele
nie ich výdavkov, upozorňujú ich na plánované 
výdavky a  budúci zostatok na  účte. Bankový 

klient toto všetko môže vidieť v rámci bankovej 
aplikácie. Onedlho to bude môcť vidieť vďaka 
tretím stranám na  jednom mieste a  za  všetky 
banky, ktorých je klientom. Smernica PSD 2 
o  platobných službách umožňuje po  splnení 
prísnych podmienok vstúpiť do finančného sve
ta aj nebankovým spoločnostiam.

Realizovať odsúhlasené platby, informovať 
o  stave účtov v  rôznych bankách a platiť pla
tobným nástrojom, ktorý nevydala banka. 
Toto sú oblasti, v  ktorých nové spoločnosti 
budú môcť pôsobiť. Budúcnosť je tak v  pre
pájaní všetkého so všetkým. Ale len vtedy, ak 
na to dá klient súhlas. 

pš

Čo by dnes znamenal návrat k čisto hotovostným platbám?  
V prvom rade dlhé rady pred bankami a poštami. Z toho vyplynú časové straty 

a zvýšenie bankových poplatkov, čo sa premietne do zvýšenia cien. Budúcnosť sa 
však javí ako presný opak. Dôkazom sú napríklad internetové videá so žobrákmi, 

ktorí na poznámku „nemám drobné“ reagujú vytiahnutím POS terminálu.

bez 

hotovosti
Budeme 

FinPro je samostatná nepredajná príloha vybraných 
slovenských periodík. Je zameraná na osobné 
financie a podporuje finančné vzdelávanie a ochranu 
spotrebiteľa finančných služieb.
Vydáva: Ivales, s.r.o., Hrobákova 13, 851 02 Bratislava
Šéfredaktor: Pavol Poklemba
Redakcia: Pavel Škriniar, Vladimír Baláž  
Grafické vyhotovenie: Artwell Creative, s.r.o. 
Fotografie: Depositphotos a archív redakcie

Vychádza v spolupráci s
Slovenská banková asociácia
Slovenská asociácia poisťovní
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Slovenská asociácia správcovských spoločností
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

ISSN 2585-8335

Čo očakávame  
od života a čo od peňazí?
Stavebné sporenie  
pri nových pravidlách

3/2018 (december)    www.fin-pro.sk

ISSN 2585-8335

ZÁKLADY PRE 
SPORENIE





Zažite nezávislosť
s najväčším brokerpoolom

WWW.FINPORTAL.SK

• vlastná identita
• sloboda rozhodovania
• vzdelávanie
• transparentný provízny systém

VÝSLEDKY ZA I. POLROK 2018

V rámci skupiny Finportal

380 tis. uzatvorených zmlúv

8,7 mil. € obrat spoločnosti

+20%

1 200 finančných sprostredkovateľov




