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Vážené klientky a klienti, 
dnes sme sa rozhodli priniesť vám netradičné vydanie Private 
Times venované téme ESG. Problematike ochrany životného 
prostredia je venovaná veľká pozornosť už dlhý čas. Skratka 
ESG, ktorú pravdepodobne ešte prednedávnom vedel de-
kódovať málokto, v sebe skrýva oveľa širší význam. Veci ako 
inklúzia, rodová rovnosť či sociálna zodpovednosť dopĺňajú 
významný spoločenský rozmer tejto aktivity.

Tatra banka spolu so svojou materskou organizáciou Raiffei-
sen Bank International sa rozhodla uchopiť túto tému s maxi-
málnou zodpovednosťou. Tému, ktorá sa týka každého z nás 
a ovplyvňuje takmer všetky aspekty života. Potvrdzujeme to 
množstvom aktivít, ktoré sme sa v tomto smere rozhodli usku-
točniť. Pre vás, milí klienti, sme pripravili nový set investičných 
ESG produktov venovaných ochrane našej modrej planéty.  
V regióne strednej Európy sme boli prvá banková inštitúcia, 
ktorá vydala tzv. „zelené dlhopisy“. V oblasti financovania 
podporujeme projekty udržateľnej ekonomiky a vylúčili sme 
odvetvia, ktoré nezodpovedajú súčasným ekologickým a etic-
kým princípom, ako napríklad financovanie projektov s uh-
lím, hazardom alebo so zbraňami. Podporou umenia, kultúry  
a vzdelávania je naša inštitúcia známa už mnoho rokov. Tým 
sa, samozrejme, zďaleka výpočet našich aktivít nekončí, 
máme jasný plán ďalšieho rozvoja. Téma ESG bude rezonovať 
v našom živote stále viac.

Rád by som vám v tomto netradičnom, pandémiou ovplyvne-
nom období poďakoval za podporu a priazeň, poprial vám 
mnoho zdravia a skorý návrat do bežného života, majúc stále 
na pamäti význam témy ESG.

Marcel Kaščák
člen Predstavenstva 

Tatra banky, a.s.

Vážení klienti, 
posledné mesiace nie sú pre svet jednoduché a stále čelíme 
pretrvávajúcim pandemickým ťažkostiam. Bezprecedentné 
poklesy na trhoch a nervozita v roku 2020 si vyžiadali aj bez-
precedentnú pomoc od národných vlád, ako aj nadnárodných 
inštitúcií. Centrálne banky po celom svete alokovali bilióny 
eur na záchranu globálnej ekonomiky a na stabilizáciu situá-
cie. Pri prerozdeľovaní investícií medzi jednotlivé spoločnosti 
sa začalo viacej hľadieť na aspekty udržateľnosti. Miliardy eur 
tak mohli byť poskytnuté firmám, ktoré podnikajú v súlade  
s environmentálnymi, so sociálnymi a s riadiacimi požiadavka-
mi (ESG kritériá). Okrem finančných stimulov a dotácií získava-
jú aj rôzne daňové úľavy. Vďaka tomu môže byť ich výkonnosť 
lepšia ako v prípade klasických firiem a taktiež by mali byť via-
cej stabilné a v krízových časoch menej volatilné. 

Z prieskumov vyplýva, že ideou udržateľnosti sa pri životnom 
štýle, ako aj pri investovaní najviac zaoberajú mladí ľudia  
a s postupne sa zvyšujúcim vekom záujem o tieto spoločnosti 
klesá. Pravdou však je, že investície prúdiace týmto smerom sa 
za posledných 5 rokov zvýšili o viac ako 50 % a aj inštitúcie zo 
sektora najväčších znečisťovateľov, kam patrí napríklad ropný 
priemysel, hľadajú cesty, ako byť uhlíkovo neutrálny. Je vidieť, 
že ani takýmto spoločnostiam nemôže byť táto téma ľahostaj-
ná a nemôžu zaspať na vavrínoch. Obavy z toho, že nebudú 
participovať na stále silnejúcom trende, sú veľké. Stačí sa re-
trospektívne pozrieť do minulosti, čo môže spôsobiť nezachy-
tenie trendu aj s najväčšími spoločnosťami na trhu, akými boli 
Kodak alebo Nokia. Opätovné podpísanie Parížskej klimatickej 
dohody americkým prezidentom Joeom Bidenom alebo snaha 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu aj v krajinách ako Čína a India len 
potvrdzujú dôležitosť tejto témy. 

Som veľmi rád, že aj my klientom poskytujeme investície s ESG 
zameraním a že máme produkty, ktoré sa z hľadiska výnosu  
k podstúpenému riziku zaraďujú medzi najlepšie produkty na 
Slovensku. Samozrejme, aj samotná Tatra banka uskutočnila 
kroky, aby pomohla našej modrej planéte. Nakoniec aj vizu-
ál tohto magazínu je inšpirovaný environmentálnou oblasťou  
a aj nasledujúce články sa venujú prehĺbeniu informácií v tejto 
problematike.

Tak ukážme svetu, že aj peniaze sa dajú zarábať udržateľným 
spôsobom. 

Prajem vám pevné zdravie a veľa úspešných investícií, ktoré 
zlepšia náš svet.

S úctou
Richard Zpěvák

privátny bankár Tatra banky, a.s.
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Centrálne banky v našom 
geografickom zornom poli 
zvyšujú sadzby, alebo hovoria 
o sprísňovaní menovej 
politiky prostredníctvom 
znižovania nákupu aktív. Je 
to znak, že menová politika 
sa začala otáčať v prospech 
sporiteľov. 

Ako prvá však začala v médiách rezonovať otázka zvyšova-
nia úrokových sadzieb na úveroch na bývanie. Vzhľadom na 
veľký dopyt po tomto type úveru v posledných rokoch a fakt, 
že produkty naviazané na dlhodobé sadzby reagujú na zme-
ny skôr ako produkty s krátkymi fixáciami sadzieb, to nie je 
až tak prekvapivé. V prípade Slovenska sú však podobné 

otázky ešte predčasné. Úvahy ECB sú v sprísňovaní me-
novej politiky výrazne konzervatívnejšie ako v prípade 
našich susedov a platí to aj v porovnaní s americkým 
FED-om.

Centrálne banky v okolitých krajinách, ktoré sú nezávislé od 
ECB, sa rozhodli zásadne odpovedať na vývoj inflácie, ktorá 
sa začala zrýchľovať začiatkom roka 2021. V dôsledku rastu 
cien ropy, energií, služieb, ale aj rôznych tovarov sa v Česku 
blíži inflácia k 6 % medziročne. V prípade Poľska a Maďar-
ska už k 7 %. Drvivá väčšina týchto faktorov má globálny 
charakter. Európske inštitúcie, ako aj spotrebitelia majú  
v tomto prípade iba možnosť akceptovať tento vývoj, 
prípadne obmedzovať spotrebu týchto tovarov a slu-
žieb. No nemajú vplyv na samotnú cenotvorbu. Zvýšenie 
úrokových sadzieb v Maďarsku alebo Čechách rozhodne 
nemá vplyv na arabských ropných šejkov, ktorých záujem je 
držať ceny ropy na vyšších úrovniach prostredníctvom limi-
tovania ťažby. Prípadne na rozhodnutia ruského prezidenta 
o tom, či pošle viac plynu do Európy, aby tým upokojil trhy 
a zrazil nadol cenu plynu, ako aj elektriny. Zvýšenie sadzieb 
môže externé faktory ovplyvniť nanajvýš cez posilnenie kur-
zu danej lokálnej meny oproti napr. americkému doláru,  
v ktorom je obchodovaná ropa. Vďaka tomu môže byť dove-
zená komodita pre domáci trh o niečo lacnejšia. 

Text: Boris Fojtík
Komentár analytika pokrýva vývoj do 1. 12. 2021

Centrálne banky  
reagujú na infláciu, 
ECB je trpezlivá
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V tejto situácii sú si centrálne banky vedomé, že aktuálny 
cenový vývoj je ovplyvnený faktormi mimo „zóny ich reálne-
ho vplyvu“. To, čo centrálne banky ovplyvniť môžu a na čo 
sa dnes aj zameriavajú, je vývoj inflačných očakávaní. Tento 
abstraktný, priam éterický pojem je pre centrálnych banká-
rov kľúčový. Čo to inflačné očakávania sú a ako vznikajú? 

Úroveň súčasnej inflácie ovplyvňuje očakávanie jej vý-
voja v budúcnosti. Ak si obchodníci zvyknú na infláciu, kto-
rá je veľmi vysoká, alebo naopak veľmi nízka, nadobudnú 
pocit, že to tak bude aj naďalej. Tieto očakávania sú dôležité 
a ľudia ich využívajú pri rozhodovaní o spotrebe, požičiavaní 
si alebo investovaní. Obchodníci zas pri nastavovaní cien 
pre ich tovary alebo služby. V momente, keď sa očakávania 

odtrhnú od inflačného cieľa, stane sa pre centrálnu banku 
problematické riadiť vývoj cien v ekonomike naspäť k ur-
čenému cieľu. O to viac, ak sú zmenené očakávania aj pri 
mzdovom vyjednávaní a roztočí sa mzdovo-inflačná špirála.

Toto je hlavný dôvod, ktorý centrálne banky Česka, Maďar-
ska aj Poľska skloňovali v posledných týždňoch, keď svojím 
zvyšovaním sadzieb prekvapovali trhy. 

Česká a poľská centrálna banka zvolili stratégiu razantných 
skokov, kým maďarská sa viacerými postupnými krokmi do-
stala na úroveň 2,1 %. Najvyššiu základnú úrokovú sadzbu 
má aktuálne (1. 12. 21) ČNB – 2,75 %, poľská PNB má kľú-
čovú sadzbu na úrovni 1,25 %. Prognózy našich kolegov  
z Raiffeisen RESEARCH však ukazujú, že cyklus zvyšovania 
úrokových sadzieb sa v týchto krajinách ešte neskončil.

V prípade Poľska je zvyšovanie prekvapivé v kontexte zdrá-
havého postoja jeho centrálnej banky k rýchlemu zvyšova-

Výška inflácie vo V4 (október 2021)

(v %)

* údaj za Poľsko – november 2021 
Zdroj: Macrobond

Vývoj úrokových sadzieb vo V4

(v %)

Zdroj: Macrobond, Raiffeisen RESEARCH
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niu sadzieb. Razantné opatrenia sa centrálnym bankám 
vo V4 aplikujú o to jednoduchšie, o čo menej sú tieto 
krajiny zadlžené. To je jeden z rozdielov medzi možnosťa-
mi ECB a možnosťami centrálnych bánk v strednej Európe. 
Bývalý guvernér ČNB Singer poukázal vo svojom komen-
tári v prípade Česka a Maďarska aj na kultúrno-historický 
vplyv konzervatívnych hodnôt Rakúsko-Uhorska na menovú 
politiku. Tie sú podobné nemeckým hodnotám, kde prevlá-
dala preferencia sporenia pred investovaním. Okrem toho, 
väčšina domácností v týchto krajinách vlastní viac aktív 
ako záväzkov, čo hovorí v prospech vyšších sadzieb ako 
naopak.  

Tempo inflácie v USA prekročilo hranicu 6 % už v októbri. 
Miera „dočasnosti“ zvýšenej miery inflácie je diskutovaná 
aj na zasadnutiach FED-u. Vo svetle vývoja inflácie inklinujú 
niektorí členovia FOMC k rýchlejšiemu znižovaniu nákupov 
aktív, aby si FED vytvoril lepšiu pozíciu na zvyšovanie svo-
jej základnej úrokovej sadzby. Rastúci tlak na zvyšovanie 
sadzieb vnímajú aj trhy, a preto svoje očakávania na prvé 
zvýšenie presúvajú už do budúceho roka. Rovnako kole-
govia z Raiffeisen RESEARCH posunuli svoju prognózu do  
3. kvartálu 2022. 

Podľa reakcií na finančných trhoch rastie pravdepodobnosť, 
že sa na podobný krok podujme koncom roka 2022 aj ECB. 
Rada guvernérov má však rozhodovanie komplikova-
nejšie hneď o dva významné faktory. Sú to stav verej-
ných financií veľkých ekonomík eurozóny a posledné 
neúspešné uťahovanie menovej politiky z roku 2013. 

Prílišné tlačenie na zvýšenie úrokových sadzieb by v hori-
zonte niekoľkých rokov prinieslo reálne problémy s financo-
vaním dlhov najviac zadlžených krajín tohto ekonomického 
zoskupenia. V konečnom dôsledku by následná neistota na 
finančných trhoch znamenala hrozbu pre samotnú existen-
ciu eura a jeho správcu. V podvedomí ECB je zároveň aj 
zvýšenie sadzieb v roku 2013. Práve toto sprísnenie meno-
vej politiky predchádzalo dlhovej kríze v eurozóne. Mnohí 
analytici tento krok dodnes považujú za unáhlený a za spúš-
ťač problémov v Grécku a ostatných krajinách s priveľkým 
verejným dlhom. Na grafe (Vývoj inflácie v USA a eurozóne 
od 1999) je zároveň vidieť, ako sa po roku 2013 cenový vývoj 
v eurozóne na dlhé roky dostal pod 2 % cieľ ECB.

Z tohto pohľadu je absolútne pochopiteľný zdržanlivý postoj 
ECB v hodnotení inflácie. Tvrdiť, že jej vývoj vyvoláva obavy 
z ukotvenia inflačných očakávaní a zároveň nespraviť nič zá-

sadné s uvoľnenosťou menovej politiky, by bolo veľmi nepre-
zieravé. Dnešný slovník ECB preto akcentuje ukotvenosť 
inflačných očakávaní (aj napriek opačným signálom  
z finančných trhov) a krátkodobosť viacerých vplyvov 
zvyšujúcich rast cien. Ultimátnym cieľom ECB je ce-
nová stabilita, no oboma smermi.  V súčasnom neistom 
prostredí s prípadným príchodom ďalšej vlny pandémie by 
zvýšenie sadzieb bolo len ďalšou brzdou, čo musí centrálna 
banka brať rovnako do úvahy.

Vývoj inflácie v USA a eurozóne od 1999

(graf zobrazuje index od „januára 1999 = 100“) 

Zdroj: Macrobond, ECB

Situáciu veľmi dobre vystihol člen výkonného výboru ECB 
Mario Panetta, keď na záver svojho pojednania o súčasnej 
ekonomickej situácii v eurozóne napísal: „Najväčšia odvaha 
v súčasnej menovej politike je trpezlivosť.“ Čas môže naozaj 
vyriešiť súčasný hlavybôľ ECB. To, koľko ho má, naznaču-
je aj dlhodobý vývoj skutočnej inflácie v porovnaní s 2 % 
cieľom ECB. Vidíme, že medzera, ktorá vznikla za posledné 
desaťročie, sa ešte zďaleka neuzavrela. No čím viac bude 
inflácia prekvapovať svojou dynamikou, tým ťažšie sa bude 
na uzde držať mzdový vývoj. A ak sa dlhodobo stabilný vývoj 
miezd v eurozóne začne zvyšovať, tak ECB už budú slová na 
udržanie inflačných očakávaní len veľmi ťažko postačovať. 

Autor je ekonomický analytik – senior Tatra banky.
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Investovanie do firiem, 
ktoré zlepšujú kvalitu života 
nás všetkých, sa stáva 
celosvetovým fenoménom. 
Takéto investovanie nie je 
iba pocitovou záležitosťou. 
Opiera sa o racionálne 
predpoklady, že takýmto 
firmám sa z dlhodobého 
pohľadu bude dariť. Aj pri 
spoločensky zodpovednom 
investovaní je výnos na 
prvom mieste, záleží však na 
spôsobe jeho dosiahnutia.

Prebiehajúce milénium možno s trochou zveličenia nazvať 
aj ako „milénium uvedomelých spotrebiteľov“. Je stále viac 
ľudí, ktorých už nezaujíma iba kvalita a cena produktu,  
zaujímajú sa aj o firmu, ktorá produkt vyrobila. V ich 
očiach by táto firma mala byť pri svojom podnikaní zodpo-
vedná, transparentná a etická, mala by podporovať ľudské 
práva a spĺňať prísne environmentálne kritériá. Aj spoloč-
nosti si začínajú uvedomovať, že takéto podnikanie 
má výrazne lepšie predpoklady na dlhodobý úspech 
a rast.

Spoločensky zodpovedné 
investovanie - nový fenomén
Zodpovedný prístup k podnikaniu neunikol pozornosti 
investičnej sféry. Investovanie do spoločensky zodpoved-
ných firiem, nazývané aj ako „ESG investovanie“ (z ang. 
Environment Social Governance), je celosvetovým feno-
ménom, objem takto investovaných peňazí z roka na rok 
výrazne rastie. V súčasnosti sú po celom svete týmto spô-
sobom zainvestované 2 bilióny amerických dolárov. ESG 
investovanie je postavené na racionálnom očakávaní, 
že produkty spoločensky zodpovedných firiem budú 
spotrebitelia preferovať, ich podnikanie bude dlhodo-
bo úspešné, a teda odmenené vo forme zisku. 

Na ceste k výnosu 
môžete urobiť aj 
veľa dobrého

Text: Martin Smrek
Odborná revízia: Richard Zpěvák



Prečo uvádzame Fondy pre 
modrú planétuTB?
 
Keď sa pozrieme na Zem zvrchu, je modrá. Chceme, aby 
modrou aj zostala. Modrá je farbou nášho zodpovedné-
ho prístupu. Aj pri investovaní.

Prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond sme uviedli 
už v roku 2010. Vtedy sme predbehli dobu. Záujem o túto 
tému v tom čase na Slovensku nebol dostatočný. Doba sa 
však mení. Menia sa aj preferencie či správanie spotrebite-
ľov. 

Je nás stále viac, ktorým záleží na tom, či firma, ktorej pro-
dukty kupujeme, či do ktorej investujeme, nedosahuje zisk 
na úkor životného prostredia, alebo či nevyužíva pochybné 
praktiky. Stále viac ľudí sa zameriava na spoločnosti, ktoré 
samy na prostredie pozitívne vplývajú. Napríklad tým, že sa 
podieľajú na ochrane prírody, znižujú spotrebu vody, emi-
sií či energií, alebo podporujú projekty zamerané na rozvoj 
miestnych komunít, podnikajú transparentne a eticky. 

Naša nová rodina Fondov pre modrú planétuTB predsta-
vuje príležitosť pre investorov podieľať sa na úspechu pod-
nikania spoločensky zodpovedných firiem, príležitosť spojiť 
dobrú investíciu aj so svojimi osobnými hodnotami. 

Fondy pre modrú planétuTB zohľadňujú požiadavky kon-
zervatívnych aj dynamických klientov. Zahŕňajú konzerva-
tívne, vyvážené aj dynamické fondy, ktoré sa pri rovnakom 

investičnom prístupe od seba odlišujú mierou podielu akcií, 
výnosového potenciálu či dynamiky kolísania hodnoty in-
vestície.

Na spôsobe investovania 
záleží
Hlavným cieľom nových fondov je dosahovanie výno-
su, záleží však aj na spôsobe, ktorým sa dosiahne. Fon-
dy pre modrú planétuTB investujú do „správnych“ firiem, 
ktoré vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju, 
správajú sa transparentne a eticky, podporujú ľudské práva, 
či spĺňajú prísne environmentálne kritériá. Pre investora to 
môže znamenať spojenie jeho osobných hodnôt pri sledo-
vaní finančných cieľov bez kompromisov.

Ako to robíme?
Investičný proces sa začína tzv. negatívnym screeningom.  
Z potenciálnych investičných možností sa vylúčia firmy  
a štáty, ktoré nespĺňajú etické, sociálne alebo environmentál-
ne kritériá. Naopak, výber sa zameriava iba na tie možnosti, 
ktoré vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju. 
Pri firmách sa sledujú napr. ochrana životného prostredia, 
starostlivosť o zamestnancov, transparentnosť či bezpečnosť 
produktov, pri štátoch napr. neratifikácia Parížskej klimatickej 
dohody, korupcia či porušovanie ľudských práv.

Je spoločensky zodpovedné 
investovanie charitou?
Hlavným cieľom investovania je zhodnocovanie peňazí. 
Investovanie do Fondov pre modrú planétuTB ide ešte  
o krok ďalej. Môžete získať zaujímavý výnosový potenciál, 
ako aj dobrý pocit z investície. Takýmto investovaním sa 
totiž podieľate na podnikaní firiem, ktoré svojimi aktivitami 
prispievajú k lepšej kvalite života nás všetkých.

Navyše, akciové trhy už viackrát v minulosti dokázali, že po-
chybenia firiem v súvislosti s emisnými škandálmi, etickými 
prešľapmi či finančnými manipuláciami bývajú nekompro-
misne trestané v podobe poklesu hodnoty akcií firiem spoje-
ných s takýmito praktikami. Pri spoločensky zodpovednom 
investovaní tak investor môže výrazne znížiť riziko takýchto 
negatívnych vplyvov na jeho investíciu.

Uvedením Fondov pre modrú planétuTB opäť posúvame 
hranice bankovníctva, dávame investovaniu nový rozmer. In-
vestovanie je stále najmä o výnose. Na ceste k nemu však 
môžete urobiť aj veľa dobrého.
 
Autor je vedúcim oddelenia produkt manažmentu TAM.

Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 3 na str. 52.
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„Vieme, že finančné trhy 
môžu mať veľký vplyv  
a môžu vybudovať lepší 
svet. Zameranie investorov 
na udržateľný rast nikdy 
nebolo väčšie.“

(Michael Wilkins, 

riaditeľ udržateľných investícií, 

S&P Global Ratings)

Viete, že...?
Firmy, do ktorých investujú Fondy pre modrú planétuTB, 
produkujú v porovnaní s trhom o 40 % menej emisií, o 84 % 
menej odpadu, či majú o 74 % nižšiu spotrebu vody.
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Finančný sektor zohráva  
v hospodárstve kľúčovú úlohu. 
Banky majú v role veriteľa, 
investora, správcu aktív, 
poskytovateľa finančných 
služieb a manažéra rizík 
relevantný dosah na ciele 
trvalej udržateľnosti. Sú to 
práve banky, ktoré dokážu 
presmerovať investície do 
udržateľnejších projektov. 
A práve preto je prístup 
finančných inštitúcií k téme 
trvalej udržateľnosti taký 
dôležitý – či už ide o ich 
vnútornú filozofiu, alebo  
o konkrétne riešenia  
a produkty bánk.

Poďme si najskôr povedať, čo to vlastne trvalá udržateľnosť 
je. Najpoužívanejšia definícia udržateľnosti je odvodená  
z konceptu trvalo udržateľného rozvoja z roku 1987, ktorý 
bol súčasťou agendy OSN: 

„UDRŽATEĽNOSŤ JE 
SCHOPNOSŤ VYDRŽAŤ.“

V súčasnosti sa stretneme s niekoľkými skratkami poukazu-
júcimi na zodpovedné správanie sa v biznise. Jednou z nich 
je CSR (Corporate Social Responsibility), ktorá dlhodobo 
zastrešuje sociálne správanie sa firiem k svojmu okoliu a fi-
lantropiu. Ide o zodpovednosť podnikov za ich vplyv na spo-
ločnosť. Aby si firmy v plnom rozsahu splnili svoju sociálnu 
zodpovednosť, „mali by mať zavedený proces integrácie 
sociálnych, environmentálnych, etických ľudských práv 
a záujmov spotrebiteľov do svojich obchodných operá-
cií a základnej stratégie“. (Európska komisia)

Vývoj doby a aktuálnych potrieb však posunuli dimenziu 
udržateľnosti o level vyššie, okrem sociálneho rozmeru je 
čím ďalej tým viac podstatná aj environmentálna zložka. 
Zhoršujúce sa klimatické podmienky nútia spoločnosti zao-
berať sa touto problematikou aj v ich rozhodovacích proce-
soch. Už samotná Parížska dohoda z roku 2016 definuje zá-
väzok krajín posilniť globálnu reakciu na hrozbu zmeny klímy  
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, a to aj prostredníc-
tvom udržania nárastu globálnej priemernej teploty výrazne 
pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.

V neposlednom rade je z hľadiska trvalej udržateľnosti 
dôležitý aj štýl, akým sú spoločnosti riadené, aby dokázali 
dosiahnuť tzv. trojitú zodpovednosť (Triple bottom line) – 
rovnováhu medzi ĽUĎMI, PLANÉTOU a ZISKOM. A práve tu 

Trvalá udržateľnosť 
očami Tatra banky

Text: Tomáš Kvašňovský
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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sa dostávame k súčasne používanej skratke ESG, ktorá tieto 
tri princípy pokrýva. ESG vychádza z troch anglických slov:

Environment (životné prostredie) – sem radíme napríklad 
otázky klimatickej zmeny, uhlíkové emisie, znečistenie vody 
a ovzdušia, energetickú efektivitu, nakladanie s vodou, od-
lesňovanie.

Social (sociálne aspekty) – podpora spoločnosti napríklad 
formou vzdelávania alebo umenia, ochrana súkromia, pra-
covné podmienky, diverzita a inklúzia.

Governance (riadenie) – rieši otázky štruktúry firiem a an-
gažovanosť vedenia spoločnosti, transparentnosť v odme-
ňovaní, dátovú etiku.

My ako banka máme dosah na projekty, či už udržateľné, 
alebo neudržateľné, a tiež na to, či ich budeme podporo-
vať, alebo nie. Sú to práve ESG zásady, ktoré považujeme 
za dôležité vzhľadom na dlhodobé pozitívne efekty zodpo-
vedného financovania. Aj v Tatra banke preto zvažujeme 
dosahy nášho podnikania na ekonomiku, životné prostredie  
a spoločnosť. Berieme do úvahy ekologické a sociálne vplyvy  
v spojení s našimi produktmi a službami. Ako príklad takých-
to produktov našej banky spomenieme Hypotéku pre mod-
rú planétu, Zelené dlhopisy, Fondy pre modrú planétuTB 
alebo zvýhodnený lízing elektrických áut.

Okrem priamych investícií a financovania chápeme aj po-
trebu pomáhať spoločnosti, preto sme hrdí aj na naše filan-
tropické aktivity, či už ide aktivity smerujúce na podporu 
finančnej gramotnosti, alebo projekty podporované Nadá-
ciou Tatra banky. Veríme, že inovácie, kultúra a umenie 
tvoria lepšiu spoločnosť, a preto spolupracujeme aj so Slo-
venským národným divadlom a Slovenskou národnou 
galériou. O všetkých spomínaných aktivitách sa dočítate 
viac na ďalších stranách.

Cesta k trvalej udržateľnosti má aj svoje výzvy a riziká. Jed-
ným z nich je odklon od financovania projektov fosílnych 
palív, čo bude mať vplyv na spoločnosti podnikajúce v tom-
to segmente. Financovanie takýchto aktivít bude drahšie  
a časom až nedostupné, preto je potrebné už teraz roz-
mýšľať nad zmenou odvetvia smerom k environmentálne 

zodpovednému podnikaniu. Do hry vstupuje aj meranie en-
vironmentálnych rizík, kde okrem zohľadňovania klasických 
finančných rizík bude potrebné riadiť aj klimatické riziká. 

V Tatra banke sa riadime globálnymi zásadami zodpovedné-
ho a udržateľného bankovníctva a ich oficiálnym signatárom 
je aj naša materská Raiffeisen Bank. Jednou z nich sú aj 
Zásady OSN pre zodpovedné bankovníctvo – jednotný rá-
mec pre udržateľný bankový priemysel, ktorý bol vyvinutý 
prostredníctvom inovatívneho partnerstva medzi bankami 
na celom svete a finančnej iniciatívy OSN pre životné pro-
stredie. Ďalším dôležitým dokumentom je aj Globálny pakt 
OSN, tzv. United Nations Global Compact (UNGC). Naším 
záväzkom je preto dôsledne dodržiavať zásady zodpo-
vedného podnikania.

Túto snahu sme zhmotnili aj podpisom memoranda Slo-
venskej bankovej asociácie o trvale udržateľnom rozvoji  
a podnikaní, kde verejne deklarujeme naše trvalo udržateľ-
né záväzky vo vzťahu k orgánom a inštitúciám SR, spoloč-
nosti, zamestnancom, ku klientom, k obchodným partnerom 
a životnému prostrediu. Tatra banka sa hlási aj k Charte 
diverzity, ktorá zaručuje podporu inklúzie a diverzity na pra-
coviskách.

Hnacie sily udržateľného financovania a zodpovedného ras-
tu vnímame aj globálnou optikou, kde téma ESG priťahuje 
aj investorov a prestáva byť len alternatívou. Nie je to iba 
otázka povinnej regulácie a zákonov, ide o základný prístup 
k podnikaniu. Očakáva sa, že banky budú mať podpriemer-
nú výkonnosť, ak nezačlenia analýzu klimatických rizík do 
obchodných procesov. Ako líder v inováciách chceme ne-
ustále rozširovať ponuku udržateľných produktov a správať 
sa zodpovedne aj prostredníctvom nášho dodávateľského 
reťazca.

V Tatra banke veríme, že zodpovedné podnikanie a inová-
cie posúvajú hranice samotného bankovníctva a prinášajú 
rozmer spoločenskej zodpovednosti. Trvalá udržateľnosť má 
preto vplyv nielen na nás ako banku, ale aj na investorov, 
akcionárov, klientov, zamestnancov a komunity, v ktorých 
žijeme.

Autor je Sustainability manager Tatra banky.



Každý klient privátneho 
bankovníctva si skôr či 
neskôr položí otázku: „Aký 
investičný produkt je pre mňa 
vhodný?“ Aby Tatra banka 
zabezpečila konzistentnosť 
svojej rady v každom kúte 
Slovenska a v každom 
okamihu, poskytuje na tento 
účel službu investičného 
poradenstva. 

Výnimočnosť privátneho bankovníctva spočíva v tom, že  
v rámci služby priebežného investičného poradenstva si 

bankár s klientom pravidelne prechádzajú zloženie jeho 
portfólia a kontinuálne ho prispôsobujú rizikovému profilu 
klienta a jeho individuálnym požiadavkám. 

Obsahom poradenstva je v prvom rade spoznať klienta na 
základe jeho odpovedí v teste znalostí a skúseností a teste 
vhodnosti. Prvý test indikuje produktové kategórie, do kto-
rých má klient záujem investovať, bankárovi priblíži znalosti 
a skúsenosti klienta. Absolvovaním testu vhodnosti získa 
bankár potrebné informácie o investičných cieľoch klienta, 
akými sú účel investície a investičný horizont (na aké ob-
dobie má klient záujem investovať), prejdú si finančnú si-
tuáciu klienta (aký je zdroj a výška príjmu klienta, veľkosť 
jeho finančnej rezervy, výška a štruktúra finančného majetku  
a záväzkov). Dopracujeme sa tak k informácii o schopnosti 
klienta znášať straty. Kvalitné poradenstvo sa nedá zreali-
zovať bez otestovania subjektívneho sklonu klienta k riziku 
(rizikovej tolerancie).

Preferuje klient konzervatívne investície s nižším výnosovým 
potenciálom, ale aj s nižším priebežným poklesom investí-
cie, alebo klient znesie aj riziko väčšieho poklesu a odme-
nou mu je vyšší výnos? Odpovedať na takúto otázku nie je 
ľahké a veľakrát si klient pohyby na finančnom trhu musí 
zažiť, aby dokázal s istotou poskytnúť takéto informácie. 
Poznať všetky tieto oblasti je dôležité na poskytnutie služ-

ESG preferencie 
v investičnom 
poradenstve

Text: Miloslav Paracka
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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by investičného poradenstva, poskytnutie rady a pravidelné 
preverenie odchýlok od takejto rady. Proces investičného 
poradenstva je pomerne robustný, pri ktorom platí, že čím 
viac času je klient ochotný venovať, tým kvalitnejší výstup 
získa. Dôležité pre klienta je, že nemusí mať vedomosti z tej-
to oblasti, pretože privátny bankár ho „chytí za ruku“ a týmto 
procesom ho prevedie. 

Určite vám v poslednom období neuniklo vyzdvihovanie 
ESG témy v spoločenskej diskusii na národnej alebo nad-
národnej úrovni. Je prirodzené, že časť ľudí k téme inklinuje 
a vníma jej naliehavosť, časť ľudí rozumie cieľom, pričom 
sa však prikláňa k názoru, že prostriedky nie sú uchopené 
správne a takisto je tábor ľudí, ktorí majú názor, že ESG téma 
vo forme, ako sa prezentuje, odvádza od dôležitejších spo-
ločenských tém. 

Na úrovni regulácie subjektov finančného trhu treba pri-
znať, že v predchádzajúcich rokoch téma klimatickej zmeny  
a udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti výrazne vzrást-
la. Ak bola doposiaľ doménou korporátnej sféry, v súčas-
nosti sa dostáva k finančným inštitúciám. S ESG témou  
v priestoroch Tatra banky, špecificky tiež na stránkach ma-
gazínu PB Times, ste sa už mohli stretnúť. Takisto pri dis-
kusii so svojím bankárom, ak ste mali záujem, ste sa určite 
rozprávali o ponuke v ESG investičných produktoch. K ESG 
téme sa teraz pripája aj investičné poradenstvo. Európska 
komisia je aktuálne v procese úpravy MiFID2 pravidiel (EÚ 
smernica na harmonizáciu poskytovania investičných slu-
žieb). Cieľom úpravy je nastavenie požiadaviek na proces 
investičného poradenstva tak, aby prípadné ESG preferen-
cie klienta mohli byť zahrnuté do štruktúrovaného rozhovoru 
a zohľadnené v procese poradenstva. Boli by to špecifické 
preferencie klienta, ktoré by dopĺňali mozaiku v oblasti skú-
mania investičných cieľov. Pre klientov z kategórie „ESG po-

zitívnych“ tak vznikne benefit zahrnutia ich ESG preferencií  
v procese výberu vhodného riešenia. S uvedenou zmenou 
sa stretnete na stretnutiach so svojím bankárom v druhej po-
lovici roka 2022, ale už teraz viete investovať do ESG riešení, 
o ktorých sa bližšie dočítate v tomto magazíne.
 
Autor je produktový manažér – senior oddelenia investič-
ných produktov a služieb Tatra banky.
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Udržateľnosť je jedným  
z najvýznamnejších trendov 
na finančných trhoch za 
posledné desaťročia, ktorý 
je poháňaný na jednej 
strane túžbou investorov po 
zodpovednom investovaní, 
uvedomelejšom správaní  
sa firiem v tejto oblasti,  
a na druhej strane rastúcou 
ponukou ESG produktov. 

Rast trhov udržateľných investícií a skutočnosť, že viac ako 
35 % globálnych aktív je v súčasnosti spravovaných udrža-
teľným a zodpovedným spôsobom, hovoria samy za seba. 

Podiel udržateľného 
investovania v investičnom 
odvetví rastie 
Prevaha udržateľného investovania v globálnom investič-
nom odvetví pokračuje. Ukazuje to správa GSIR,1 ktorá zve-
rejnila údaje k začiatku roku 2020. V piatich najvýznamnej-
ších regiónoch (Európa, USA, Japonsko, Kanada, Austrália) 
dosiahli udržateľné aktíva 35,3 bilióna USD a celkovo pred-
stavujú 36 % všetkých profesionálne spravovaných aktív  
v týchto regiónoch. Za posledné dva roky (2018 – 2020) ide 
o nárast o 15 % a za posledné štyri roky (2016 – 2020) ná-
rast o 55 %.

Trvalá
udržateľnosť – jeden 
z najvýznamnejších 
trendov za posledné 
desaťročia

Text: Martina Rigatti
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Je potrebné spomenúť, že v širšom zmysle odvetvie udrža-
teľného investovania a odvetvie finančných služieb výrazne 
ovplyvnili rôzne dohody a iniciatívy, ako napríklad Parížska 
dohoda, Ciele trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable De-
velopment Goals) OSN, pracovná skupina na zverejňovanie 
finančných informácií súvisiacich s klímou a Finančná inicia-
tíva, program pre životné prostredie OSN (UNEP FI – United 
Nations Environment Programme Finance Initiative, https://
www.unepfi.org) Sustainable Financial Roadmap. 

Európsky trh v neustálej  
a rýchlej premene 
Aktíva udržateľných investícií celosvetovo rástli, s výnimkou 
Európy, ktorá zaznamenala pokles. Tento pokles je spôso-
bený významnými zmenami v spôsobe definovania udrža-

teľných investícií v Európe, ktoré sú zakotvené v právnych 
predpisoch ako súčasť Európskeho akčného plánu pre udr-
žateľné financovanie, zverejnenom v roku 2018. Európsky 
trh teda aktuálne prechádza neustálymi a rýchlymi zmenami, 
a preto je príliš skoro vyvodzovať konečné závery o trende, 
hovorí správa GSIA (Global Sustainable Investment Alliance). 
No faktom je, že aj v Európe toto odvetvie zaznamenalo silný 
dopyt retailových investorov počas prvej polovice roku 2020, 
o čom svedčí čistý prílev 14 miliárd eur do ESG akciových fon-
dov, v kontraste s čistým odlevom 77 miliárd eur z ostatných 
akciových fondov. 

Tabuľka 1: Prehľad globálnych spravovaných aktív  
v rokoch 2016 – 2018 – 2020 (v mld. USD) 

2016 2018 2020

Celkové AuM regiónov 81 948 91 828 98 416

Celkové udržateľné  
investície (AuM)

22 872 30 683 35 301

% udržateľné investície 27,9 % 33,4 % 35,9 %

Poznámka: Hodnoty aktív sú vyjadrené v miliardách amerických dolárov. 
Celosvetové aktíva vychádzajú z údajov vykázaných Európou, USA, Kanadou, 
Austráliou, Novým Zélandom a Japonskom na účely GSIR 2016, 2018 a 2020. 
Zahrnuté nie sú regióny Afrika, Čína, Latinská Amerika a Veľká Británia. 
Zdroj: Global Sustainable Investment Report 2020.
AuM (Asset under Management) – objem spravovaných aktív

35,9 % 
celkových spravovaných  

aktív tvoria udržateľné investície 

Tabuľka 2: Prehľad globálnych aktív udržateľného 
investovania v rokoch 2016 – 2018 – 2020 (v mld. USD) 

2016 2018 2020

Európa* 12 040 14 075 12 017

USA 8 723 11 995 17 081

Kanada 1 086 1 699 2 423

Austrália* 516 734 906

Japonsko 474 2 180 2 874

TOTAL v mld. USD 22 839 30 683 35 301

Poznámka: Hodnoty aktív sú vyjadrené v miliardách amerických dolárov. Aktíva 
za rok 2016 boli vykázané k 31. 12. 2015 pre všetky regióny, okrem Japonska, 
ktoré ich vykázalo k 31. 3. 2016. Aktíva za rok 2018 boli vykázané k 31. 12. 2017 
za všetky regióny okrem Japonska, ktoré ich vykázalo k 31. 3. 2018. Aktíva za 
rok 2020 boli vykázané k 31. 12. 2019 za všetky regióny okrem Japonska, ktoré 
ich vykázalo k 31. 3. 2020. Prepočty z miestnych mien na americké doláre sa 
uskutočnili podľa výmenných kurzov platných v deň vykazovania. V roku 2020 
Európa zahŕňa Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, 
Grécko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko.
* Európa a Austrália prijali významné zmeny v spôsobe definovania udržateľ-
ných investícií v týchto regiónoch, takže priame porovnanie medzi regiónmi  
a s predchádzajúcimi verziami tejto správy nie je jednoduché.
Zdroj: Global Sustainable Investment Report 2020.

Globálne udržateľné
investície na 

35,3 bil. USD



Rastúci trend v Raiffeisen 
Capital Management
Podľa spoločnosti Raiffeisen Capital Management sa z roka 
na rok čoraz viac investorov rozhoduje investovať svoje pe-
niaze zodpovedne, čoho dôsledkom je, že objem udržateľ-
ných investícií rastie nepomerne rýchlejšie. Dôkazom, že sa 
spoločnosť v posledných rokoch zamerala na správne prio-
rity – udržateľnosť, megatrendy a sporiace plány, je stabilný 
rast nad priemerom trhu. Zeleným investíciám sa extrémne 
darilo aj v medzinárodnom biznise, obzvlášť v Taliansku. 
Zvýšený záujem o ESG produkty spoločnosť zaznamená-
va aj v krajinách strednej a východnej Európy. V mnohých  
z nich je prvým hráčom na trhu.

Zvyšuje sa aj povedomie  
o udržateľných investíciách
Na základe prieskumu, ktorý si dala vypracovať spoloč-
nosť Raiffeisen Capital Management a ktorý v januári 2021 
zrealizoval inštitút pre prieskum trhu Spectra medzi 2 212 
dopytovanými Rakúšanmi vo veku od 18 do 69 rokov, je 
možné pozorovať, že až 44 % opýtaných je s témou trvalo 
udržateľných investícií oboznámených. Ešte pred rokom to 
bolo len 31 %. Štúdia ďalej ukázala, že 13 % Rakúšanov 
už udržateľne investuje a 22 % by tak chcelo urobiť v bu-
dúcnosti. Mimoriadny význam tejto téme prikladajú najmä 
mladí investori. 

Rastúci objem udržateľných investícií v Raiffeisen 
Capital Management

(v %)

Zdroj: Raiffeisen KAG, 30. 9. 2021.

V ktorej oblasti by ste sa chceli správať udržateľnejšie?

(v %)

Zdroj: Spectra, prieskum trhu.
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Zo štúdie tiež vyplynulo, že najmä investori považujú za 
vhodné, aby sa tejto téme poskytovatelia finančných služieb 
venovali. Z grafu pozorovať, že táto téma rezonuje najmä  
u osôb mladších ako 39 rokov. 

Autorka je senior produktový manažér, Raiffeisen Capital 
Management.

1 GSIR – Global Sustainable Investment Report 2020, vydávaný GSIA – Global 

Sustainable Investment Alliance.

Napriek dôkladnému prieskumu majú informácie obsiahnuté v texte len ne-

záväzný informačný charakter, vychádzajú z poznatkov osôb poverených ich 

prípravou v čase ich prípravy a spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage GmbH ich 

môže kedykoľvek zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Minulá výkonnosť nie je 

spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Obsah tohto dokumentu 

nepredstavuje ponuku, odporúčanie na nákup alebo predaj ani investičnú ana-

lýzu. Stav: október 2021.

Investičný fond nie je vkladná knižka a nepodlieha ochrane vkladov. Investície 

do fondov sú spojené s vyššími rizikami, a to až do výšky kapitálových strát. 

Zverejnené prospekty, ako aj dokumenty s kľúčovými informáciami pre zákaz-

níkov (kľúčové informácie pre investorov) fondov (udržateľnosti) spoločnosti 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sú k dispozícii v nemčine alebo  

v lokálnom jazyku na adrese www.rcm-international.com. 

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. je správcovská spoločnosť ra-

kúskej bankovej skupiny Raiffeisen a jedna z popredných domácich fondo-

vých spoločností. V súčasnosti (ku koncu januára 2021) spravuje aktíva vo 

výške 40,6 miliardy eur. Spoločnosť je zastúpená na významných európskych 

trhoch a ratingové agentúry a obchodné médiá ju opakovane oceňujú za 

vysokú kvalitu jej fondov. Raiffeisen KAG je členom Raiffeisen Sustainability 

Initiative (www.raiffeisen-nachhaltigkeit.at). Viac informácií nájdete na stránke 

www.rcm.at.

Myslíte si, že je dobré, že sa poskytovatelia finančných 
služieb venujú téme udržateľnosti, alebo si myslíte, že 
to nie je dobré? 

(v %)

Zdroj: Spectra, prieskum trhu. Január 2021.

Udržateľné investície sú a budú hlavnou silou, ktorá už te-
raz formuje a bude formovať globálne kapitálové trhy. Toto 
odvetvie aktuálne prechádza zmenami spôsobenými sprís-
ňovaním regulačných rámcov, ale aj priemyselných noriem.  
V neposlednom rade jeho rastúci význam bude podporova-
ný zvyšujúcim sa záujmom zo strany investorov o takýto druh 
investícií. 
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Pandémia ochorenia 
COVID-19 znamenala 
veľký zásah do našich 
každodenných životov, 
klimatické zmeny  
a s ňou súvisiace opatrenia 
budú naň mať dosah tiež. 
Zmena klímy, na rozdiel 
od pandémie, dlhodobo 
ovplyvní nielen náš život, 
ale aj politické rozhodnutia 
a spôsob, akým mnohé 
spoločnosti vyrábajú  
a ponúkajú svoje výrobky 
a služby. Klimatická zmena 
bude totiž trvalá. 

Energetický sektor produkuje 
najviac skleníkových plynov
Klimatický samit, na ktorom sa v apríli 2021 zúčastnilo 40 
hláv štátov a predsedov vlád, nepochybne vzbudil nádeje, že 
ľudia, ktorí majú v rukách moc, si konečne uvedomili vážnosť 
situácie. Prioritou číslo jeden na tomto klimatickom samite 
bolo zníženie emisií skleníkových plynov, najmä CO

2
. 

Pohľad na najväčších producentov skleníkových plynov 
prezrádza, že energetický sektor produkuje asi dve tretiny 
všetkých skleníkových plynov. Skoro 40 % celkových emisií 
CO

2
 týkajúcich sa energetiky pritom pripadá práve na vý-

robu elektriny. Práve táto oblasť si preto vyžaduje zásadné 
opatrenia. Trochu viac elektriny zo solárnej alebo z veternej 
energie však nebude stačiť na to, aby sa sektor elektrickej 
energie stal ekologickejším. Zvlášť, keď si uvedomíme, že 
podľa prognózy Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) 
sa globálny dopyt po elektrine v nasledujúcich 20 rokoch 
pravdepodobne zvýši približne o 50 %, najmä v dôsledku 
rastu populácie a zvýšenej elektrifikácie dopravy.

Sektory solárnej a veternej 
energetiky čaká dlhodobý rast
To znamená, že súčasný energetický mix sa musí stať nielen 
ekologickejším, ale rastúci dopyt po elektrine zároveň musí 

Energetická 
transformácia 
– od zelenej 
elektriny až 
po inteligentné 
budovy

Text: Mag. Hannes Loacker
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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byť čo najlepšie uspokojený elektrinou z obnoviteľných zdro-
jov. Inej cesty skrátka niet. IEA očakáva, že kapacity výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov sa do roku 2040 takmer 
strojnásobia (v porovnaní s rokom 2019). Jednoznačne naj-
silnejší rast sa pritom predpovedá solárnej energetike – ka-
pacity by sa mali zvýšiť až šesťnásobne. Pri veternej energii 
sa očakáva trojnásobné zvýšenie a pri vodných elektrárňach 
sa očakáva nárast „len“ o 35 %. Slnečná a veterná energia 
teda budú zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu v boji proti 
zmene klímy a pochopili to už aj politici. Okrem Európskej 
zelenej dohody, ktorá je nepochybne dôležitým pilierom 
boja proti zmene klímy, sa takmer všetky krajiny zaviazali 
znížiť emisie CO

2
. USA pod vedením prezidenta Joea Bide-

na chcú byť v tejto oblasti lídrom a Čína plánuje dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu do roku 2060. 

Vzhľadom na tieto pomerne ambiciózne ciele možno pred-
povedať dlhodobý rast solárnej a veternej energetiky. V nie-
ktorých štátoch USA, ale aj v Európe už dnes badať nebývalý 
dopyt po solárnych paneloch pre domácnosti. Prevádzkova-
telia solárnych parkov zasa ťažia z výrazne nižších nákladov 
na výrobu elektriny, ktoré za posledných desať rokov klesli  
o viac ako 85 %. Vďaka tomuto priaznivému vývoju na strane 
nákladov už slnečná energia vo veľkých častiach sveta doká-
že konkurovať plynu, uhliu či jadrovej energii. 

Podobné je to aj s elektrickou energiou z veterných turbín. 
Aj tu náklady za posledné roky veľmi výrazne klesli. Na roz-
diel od fotovoltaiky to však nesúvisí s klesajúcimi nákladmi 
na zariadenia, ale skôr s dimenzovaním samotných veter-
ných turbín. Tie sú totiž čoraz väčšie, a teda aj účinnejšie. 
Veterné turbíny na súši v klimaticky priaznivých oblastiach 
dokážu v konkurencii obstáť veľmi dobre. Veterné turbíny na 
mori zasa profitujú z vyššej a konštantnejšej rýchlosti vetra, 
ale ich výroba je dnes v porovnaní s veternými turbínami na 
súši ešte drahšia, pretože si vyžadujú dodatočné vybavenie 
(trafostanice, káble atď.) a vyššie náklady na montáž. Aj tu 
sa však očakáva, že náklady budú postupne klesať. Roz-
mery veterných turbín sú už teraz obrovské. Priemyselný 
gigant General Electric sa o dva roky chystá uviesť na trh 
13 MW turbínu s výškou až 260 metrov a dĺžkou listov rotora  
107 metrov. Jediné otočenie rotora zabezpečí elektrinu pre 
priemernú britskú domácnosť na viac ako dva celé dni –  
a zdá sa, že to ešte nie je maximálna veľkosť. Dánska spoloč-
nosť Vestas Wind Systems v súčasnosti pracuje dokonca na 
15 MW turbíne. Na tomto raste by sa chceli podieľať aj spo-
ločnosti, ktoré sú v súčasnosti primárne považované za hyb-
né sily klimatickej krízy. V posledných dvoch až troch rokoch 
sa tlačia na trh niektoré z veľkých ropných a plynárenských 

spoločností, ktoré si od toho sľubujú zlepšenie svojej bilancie 
v oblasti emisií CO

2
.

Energetická transformácia 
nebude úspešná bez vodíka
Elektrina zo slnečnej a z veternej energie bude teda čoraz 
viac vytláčať výrobu elektriny z uhlia a plynu. No keďže sl-
nečná a veterná energia sú prerušované zdroje energie (pre 
nekonzistentnú dostupnosť slnka a vetra sú k dispozícii vý-
razne menej ako 24 hodín denne), príliš vysoký podiel slneč-
nej a veternej energie v celkovom energetickom mixe môže 
znížiť bezpečnosť dodávok a ohroziť energetické siete. Téma 
uskladňovania energie preto zohráva čoraz dôležitejšiu úlo-
hu. Batérie majú tú nevýhodu, že dopyt po elektrickej energii 
dokážu pokryť iba na niekoľko hodín, maximálne niekoľko 
dní. Vodík však môže slúžiť na viacdenné a sezónne usklad-
ňovanie energie pre elektrickú sieť. Okrem toho, vodíka je 
viac než dosť – z hľadiska hmotnosti tvorí približne 75 % 
všetkej hmoty vo vesmíre. Ďalšou výhodou vodíka je jeho 
veľmi vysoká energetická hustota – jeden kilogram vodíka 
obsahuje takmer trikrát viac energie ako benzín a dvakrát 
viac energie ako zemný plyn.

Zelený vodík môže nielen nahradiť doterajšiu výrobu vodíka 
z fosílnych palív, ale aj významne prispieť k dekarbonizácii 
celosvetovej výroby elektriny bez ohrozenia bezpečnosti do-
dávok. Odvetvie elektrickej energie však nie je jediným od-
vetvím, v ktorom môže vodík prispieť k redukcii skleníkových 
plynov. Iné odvetvia, ako sú oceliarsky a chemický priemysel 
či doprava, možno tiež aspoň čiastočne dekarbonizovať po-
mocou vodíka. V oceliarskom aj chemickom priemysle už 
existuje množstvo sľubných pilotných projektov.

Energetická efektívnosť ako 
dôležitá súčasť energetickej 
transformácie 
Zelená elektrina a vodík sú len dva piliere na dosiahnutie 
ambicióznych klimatických cieľov. Ďalším kľúčom je zlepšiť 
energetickú efektívnosť budov. Potenciál v tejto oblasti je 
obrovský. V EÚ pripadá na budovy približne 40 % spotrebo-
vanej energie. Budovy sú zároveň zodpovedné za približne 



36 % emisií skleníkových plynov týkajúcich sa energetiky. 
Dôvodom tohto vysokého podielu je predovšetkým skutoč-
nosť, že 35 % budov v EÚ je starších ako 50 rokov a 75 %  
budov možno klasifikovať ako energeticky neefektívne. Aby 
sa to napravilo, aktuálna miera obnovy budov na úrovni  
1 % za rok sa musí aspoň zdvojnásobiť. A presne to chce EÚ 
dosiahnuť podporou obnovy budov v rámci zelenej dohody, 
na ktorú určila veľkú sumu peňazí. Podľa odhadov EÚ bude 
do roku 2030 potrebné investovať do budov ďalších 275 mi-
liárd eur ročne, aby sa miera obnovy zvýšila na 2 %. 

Majú sa tým nielen výrazne znížiť emisie CO
2
, ale investície 

majú tiež významne prispieť k stimulácii hospodárskeho oži-
venia a k zníženiu energetickej chudoby. Podľa komisie EÚ 
si v súčasnosti takmer 34 miliónov Európanov nemôže do-
voliť doma kúriť. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektív-
nosti preto slúžia aj na boj proti energetickej chudobe. Majú 
pozitívny vplyv na zdravie a blaho ľudí a pomáhajú znižovať 
účty za energie.

Zelené budovy

Práve v Európe existuje množstvo spoločností, ktoré sa 
venujú téme zelených budov, čím prispievajú k zvyšovaniu 
energetickej efektívnosti budov. Začína sa to už pri lepšej 
izolácii. Tá nielenže znižuje potrebu vykurovania a chlade-
nia, ale pri výbere materiálu na vonkajšie zateplenie budo-
vy možno dosiahnuť aj ďalšie znižovanie emisií CO

2
. Jedna  

z najväčších európskych spoločností, ktoré pôsobia v tejto 
oblasti, napríklad čoraz častejšie využíva izolačné kompo-
nenty z recyklovaného plastu (napr. z PET fliaš alebo plasto-
vého odpadu z oceánu). 

Zateplenie samo osebe však nestačí, aby bola budova ze-
lená. Okrem použitých materiálov totiž ide aj o to, aby boli 
budovy vybavené komplexným systémom energetického 
manažmentu (kľúčové slovo: internet vecí). To umožňuje po-
užívať údaje z prepojených zariadení, včas vykonávať údrž-
bárske práce, spravovať systémy budov a miestností, moni-
torovať dodávky elektriny a optimalizovať spotrebu energie. 
Optimalizáciu spotreby podporuje aj používanie inteligent-
ných meračov. Tie zaznamenávajú, koľko elektrickej energie 
budova spotrebuje, a tieto údaje prenášajú v digitálnej po-
dobe. Dodávateľ energie potom môže nielen optimalizovať 
využívanie energie, ale tiež poskytovať spotrebiteľom údaje 
o ponuke a potrebe energie v čase použitia. Spotrebiteľ tak 
môže lepšie prispôsobiť svoju spotrebu reálnemu dopytu po 
energii. 

Ďalší komponent zelených budov predstavuje osvetlenie. 
Svetelné systémy na báze LED znižujú emisie CO

2
, aj pre-

vádzkové náklady. Podľa spoločnosti Signify by sa dalo 
približne 80 % existujúceho osvetlenia v krajinách Benelu-
xu nahradiť svetelnými systémami na báze LED. Situácia vo  
zvyšku Európy je pritom podobná. Spoločnosť Signify od-
haduje, že takáto zmena by mohla v Európe priniesť úspory 
okolo 40 miliárd eur. Spoločnosť okrem toho očakáva aj zní-
ženie emisií CO

2
 na úrovni približne 100 miliónov ton.

Ako vidíme, proti zmene klímy možno bojovať na viacerých 
frontoch. Samotná energetická transformácia je už v plnom 
prúde a v najbližších rokoch nás bude sprevádzať na kaž-
dom kroku. Každý z nás pritom môže a musí byť jej súčas-
ťou!

Energetická transformácia  
z pohľadu udržateľnosti
Zmena klímy a nevyhnutnosť energetickej transformácie 
viedli k inováciám v oblasti výroby energie, ktoré sú mi-
moriadne dôležité z hľadiska udržateľnosti. Energetická 
transformácia znamená zavedenie udržateľných dodávok 
energie v odvetviach elektrickej energie, tepla a mobility 
z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosti preto nachádzajú mi-
moriadne pozitívne trhové prostredie, najmä v oblastiach 
energetickej účinnosti a obnoviteľných energií.

E (životné prostredie)
Témy energetickej transformácie a boja proti zmene klímy 
sú úzko späté so životným prostredím. Cieľom je obmedze-
nie potenciálnych škôd na životnom prostredí, odvrátenie 
hrozieb pre faunu a flóru a zachovanie čo najväčšieho 

Celosvetový podiel výroby elektrickej energie podľa 
jednotlivých zdrojov

(v %)

Zdroj: Náš svet v údajoch na základe štatistického prehľadu BP o svetovej 
energetike a tlejúcom uhlí.

Vlna renovácie v EÚ

(v %)

Zdroj: European Union 2020, chart – Raiffeisen KAG.
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36 %
emisií skleníkových
plynov týkajúcich
sa energetiky

35 % budov v EÚ má viac ako 50 rokov 

75 % budov je energeticky neefektívnych 

Ročná miera obnovy je momentálne „iba“ 1 %

Vlna obnovy budov v EÚ si bude vyžadovať  
investície vo výške 275 miliárd eur  
ročne do roku 2030

40 %
spotrebovanej energie

uhlie  37,93 33,79

plyn  14,40 22,79

vodná energia  20,04 16,85

jadrová energia  15,07 10,12

veterná energia  < 0,01 6,15

ropa  11,22 4,37

solárna energia  < 0,01 3,27

Iné   0,79 2,72



počtu rastlinných a živočíšnych druhov. Hrozba pre životné 
prostredie spočíva v tom, že zmena klímy zvyšuje riziko ex-
trémneho počasia, ako sú silné dažde, povodne a horúča-
vy. Zvýšené topenie ľadovcov a takisto tepelná rozťažnosť 
vody vedú k stúpaniu hladiny morí, ale aj k ohrozeniu zá-
sobovania pitnou vodou ľudí závislých od vody z ľadovcov. 

S (sociálna oblasť)
V sociálnej oblasti spôsobuje klimatická zmena problémy 
na rôznych úrovniach. V prvom rade ide o zdravotné rizi-
ká súvisiace so zmenou počasia a klímy. Extrémne pove-
ternostné podmienky zároveň zvyšujú riziko hladomoru. 
Okrem toho sa jednotlivé regióny sveta môžu postupne 
stať neobývateľnými, čo môže viesť k masovej migrácii. 

G (riadenie)
Štáty, ale aj spoločnosti musia bojovať proti zmene klímy. 
Problémom je pritom existencia externalít, pretože zmena 
klímy sa dá len ťažko priamo pripísať zodpovedným akté-
rom. Rozsiahle programy financovania obnoviteľnej ener-
getiky v poslednom desaťročí viedli k rýchlemu nárastu 
kapacít a dnes je mnoho technológií konkurencieschop-
ných aj bez financovania zo strany štátu. Regulácia je však 
stále veľmi dôležitá, napríklad, pokiaľ ide o výkupné tarify  
v čoraz decentralizovanejšej štruktúre elektroenergetické-
ho priemyslu.

Záver
Pre spoločnosť Raiffeisen Capital Management je energe-
tická transformácia kľúčovou otázkou budúcnosti. Dôležitú 
úlohu zohráva najmä pri investíciách do spoločností a pri 
emisiách v súvislosti s obnoviteľnými energiami.

Autor je senior fondový manažér v spoločnosti Raiffeisen 
KAG.

Článok bol uverejnený v magazíne Nachhaltig Investieren, 
číslo 33/2021, vydávanom spoločnosťou Raiffeisen Capi-
tal Management.

Napriek dôkladnému prieskumu majú informácie obsiahnuté v texte len nezáväzný 

informačný charakter, vychádzajú z poznatkov osôb poverených ich prípravou v ča- 

se ich prípravy a spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage GmbH ich môže kedykoľvek 

zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazova-

teľom budúcej výkonnosti fondu. Obsah tohto dokumentu nepredstavuje ponuku, 

odporúčanie na nákup alebo predaj ani investičnú analýzu. Stav: október 2021.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. je správcovská spoločnosť rakúskej 

bankovej skupiny Raiffeisen a jedna z popredných domácich fondových spoloč-

ností. V súčasnosti (ku koncu januára 2021) spravuje aktíva vo výške 40,6 miliar-

dy eur. Spoločnosť je zastúpená na významných európskych trhoch a ratingové 

agentúry a obchodné médiá ju opakovane oceňujú za vysokú kvalitu jej fondov. 

Raiffeisen KAG je členom Raiffeisen Sustainability Initiative (www.raiffeisen-nach-

haltigkeit.at). Viac informácií nájdete na stránke www.rcm.at.

Spotreba elektrickej energie na obyvateľa 

(Priemerná ročná spotreba elektrickej energie na obyvateľa meraná v kilowatthodinách (kWh) za rok 2020)

Zdroj: Náš svet v údajoch na základe štatistického prehľadu BP o svetovej energetike a tlejúcom uhlí (2021).
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V Tatra banke sa vždy 
pozeráme do budúcna, 
nesústredíme sa len na 
krátkodobé ciele. Snažíme 
sa odhadnúť trendy a byť 
v nich najlepší. Preto sme 
sa stali lídrom v oblasti 
bankových inovácií, a preto 
sa v súčasnosti sústreďujeme 
na dodávanie excelentného 
klientskeho zážitku. 

Náš svet však nie je ohraničený stenami centrály, pobočiek, 
mobilnou aplikáciou či internetbankingom. Vnímame našu 
úlohu v širšom kontexte. Sme súčasťou celého ekosystému 
a vieme ho do značnej miery ovplyvňovať, s čím je spojená 
zodpovednosť. Prostredníctvom projektov, ktoré financu-

jeme, môžeme napríklad výrazným spôsobom vplývať na 
životné prostredie. 

Spoločenská zodpovednosť  
– téma, ktorá rezonuje
Preto sme veľmi radi, že sa nám aj k tejto, v súčasnosti veľmi 
rezonujúcej a do budúcna extrémne dôležitej téme, podarilo 
pristúpiť z pozície inovátora a lídra. Tatra banka vydala v apríli 
2021 svoj prvý zelený dlhopis. Aj keď to nebolo naším pri-
márnym cieľom, zaknihovali sme touto emisiou tri prvenstvá:
•  prvý zelený dlhopis vydaný na Slovensku,
•  prvý zelený dlhopis vydaný v rámci RBI skupiny 

(okrem našej materskej spoločnosti RBI),
•  prvý verejne vydaný bankový zelený dlhopis v regió-

ne CEE (podľa agentúry Bloomberg).

Čo je to vlastne zelený dlhopis
Dlhopis je nástroj, prostredníctvom ktorého si emitent (v tom- 
to prípade Tatra banka) požičiava od investorov finančné 
prostriedky na vopred určený čas a za vopred určený výnos. 
Na rozdiel od štandardných (nezelených dlhopisov) má „ten 

Text: Pavol Truchan
Odborná revízia: Richard Zpěvák

22

Prvý zelený dlhopis 
Tatra banky
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zelený“ pár špecifík. Tým najhlavnejším je záväzok emitenta 
voči investorom, že od nich získané finančné prostriedky po-
užije výhradne na financovanie environmentálne zodpoved-
ných projektov. 

Zelený dlhopis Tatra banky
Tatra banka si v apríli 2021 prostredníctvom zeleného dl-
hopisu požičala na domácom trhu, ako aj na zahraničných 
finančných trhoch 300 miliónov eur na obdobie 7 rokov so 
záväzkom, že takto získané prostriedky použije na finan-
covanie zelených budov, obnoviteľných zdrojov energie, 
projektov v oblasti energetickej efektívnosti, čistej dopravy, 
poľnohospodárstva a lesníctva, vodného a odpadového 
hospodárstva. O dlhopis prejavilo záujem viac ako 50 inšti-
tucionálnych investorov a dopyt 2-krát prevýšil ponuku, čo 
považujeme za veľký úspech. 
 
Pri emitovaní zeleného dlhopisu sme museli spĺňať prísne 
medzinárodné kritériá, čo nám potvrdila aj renomovaná 
spoločnosť Sustainalytics.

„Green Bond Framework Tatra banky je dôveryhodný a s po-
zitívnym dosahom,“ uvádza vo svojej správe Sustainalytics.

Medzinárodné štandardy však musíme spĺňať aj počas ži-
vota zeleného dlhopisu. Jedným z nich je vystavenie doku-

mentu, ktorý informuje, do akých typov environmentálnych 
a zodpovedných projektov boli získané prostriedky aloko-
vané. Tento dokument následne posudzuje a potvrdzuje  
nezávislá audítorská spoločnosť. Zároveň budeme reporto-
vať, aký vplyv majú takto financované projekty na zlepšenie 
životného prostredia, napríklad, o koľko sa znížili emisie 
CO

2
, koľko sa ušetrilo vody, koľko ekologickej energie sa 

vygenerovalo a pod. 

Veľmi nás teší, že si nás všimli renomované zahraničné spo-
ločnosti. Zelený dlhopis bol zaradený do celosvetového inde-
xu Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index a taktiež 
nás oslovila spoločnosť Nasdaq s ponukou zaradiť dlhopis 
do Nasdaq Sustainable Bond Network. Naša spolupráca 
bola potvrdená písomne aj vizuálne. Svedčí o tom aj vysvie-
tená LED obrazovka priamo na budove sídla spoločnosti  
Nasdaq, na námestí  Time Square v New Yorku. Považujeme 
to za známku kvality a povzbudenie do budúcnosti.

A čo ďalej?
Vo vydávaní zelených dlhopisov vidíme veľký význam. Sú 
prospešné pre banku, klientov a spoločnosť ako takú. Preto 
veríme, že budeme v emitovaní pokračovať a potvrdíme tým 
naše líderstvo v oblasti zodpovedného podnikania.
 
Autor je vedúci oddelenia Treasury Tatra banky.
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Záujem investorov zo západnej Európy a regióna CEE  
o zelený dlhopis

(v %)

Zdroj: Transaction orderbook.
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Téma udržateľnosti a ekológie rezonuje v spoločnosti stále 
viac a bankovníctvo nie je výnimkou. Hoci by sa na prvý po-
hlaď mohlo zdať, že „zelené“ aktivity banky sú len o triedení 
odpadu či „paperless“ prístupe, nie je to tak. O udržateľnosti 
v korporátnom financovaní sme sa rozprávali s Petrom Bilčí-
kom, riaditeľom odboru produktov a podpory pre firemných 
klientov Tatra banky.

Ako súvisí téma udržateľnosti s financovaním korporát-
nych klientov? 
Veľmi úzko. Banka vplýva na životné prostredie a spoločnosť 
ako takú okrem iného aj výberom subjektu, resp. projektu, 
ktorý bude financovať. Úlohu zodpovedne riadiť svoje aktíva 
prideľuje bankovému sektoru aj európska banková regulá-
cia. Banky sú od istého momentu povinné overovať, evido-
vať a detailne vykazovať, akým spôsobom a v akom rozsahu 
sú ich investičné aktivity v súlade s udržateľnými cieľmi EÚ  
v zmysle regulácie tzv. EÚ Taxonomy. 

Udržateľnosť je teda novým povinným cieľom bankové-
ho sektora. 
Dá sa to tak povedať, aj keď v Tatra banke sme sa touto 
témou zaoberali už dlhšiu dobu. Naša materská spoločnosť 
Raiffeisen Bank International (RBI) sa stala prvou bankovou 
skupinou v Rakúsku, ktorá podpísala zásady OSN pre zod-
povedné bankovníctvo. Túto tému priniesla aj do svojich 
dcérskych spoločností mimo Európskej únie a implemento-
vala do svojej úverovej politiky viaceré zásady na podporu 
udržateľnosti, čo sú dobrovoľné kroky vysoko nad rámec 
regulácie. 

O tom, že téma nie je novou ani v Tatra banke, svedčí aj 
skutočnosť, že keď prišla myšlienka vydať tzv. green bondy, 
nemali sme problém poskytnúť na ich krytie zelené úvery  
z nášho existujúceho úverového portfólia. Taktiež dlhoročné 
pôsobenie Nadácie Tatra banky a jej podpora spoločensky 
prospešných aktivít hovorí za všetko.

Akým spôsobom banky vlastne posudzujú projekty  
z pohľadu udržateľnosti, aký úver je „zelený“?
Udržateľnosť nie je len o zelenej. Byť zelený nestačí. Ban-
ky by podľa aktuálne platnej bankovej regulácie mali svoj-
ho klienta posúdiť komplexne, cez tzv. ESG skóre, ktoré 
zahŕňa posúdenie jeho environmentálneho vplyvu, vplyvu 
na spoločnosť, ale aj posúdenie jeho riadenia, t. j. spôsobu 
manažmentu firmy. ESG doslovne znamená environmental, 
social, governance. Je to v podstate rating klienta z pohľadu 
udržateľnosti.

Na druhej strane úver, ten je možné považovať za zelený, ak je 
jeho účel v súlade s cieľmi EÚ Taxonomy. Zároveň však napĺ-
ňaním jedného cieľa nemôže mať negatívny vplyv na iný cieľ.

Posudzovanie z pohľadu udržateľnosti teda prebieha v dvoch 
rovinách, a to na úrovni klienta a na úrovni projektu.

Zjavne ide o pomerne náročné úlohy. Aká je teda stra-
tégia Tatra banky v oblasti udržateľného korporátneho 
financovania?
Zhrnul by som to asi do troch bodov. Pokračovať v nasto-
lenom trende prispôsobovania úverovej politiky princípom 
udržateľnosti a focusovať sa na úvery, ktoré môžu byť po-
važované za „green“, ale aj za „social“, teda s pozitívnym 
vplyvom na spoločnosť ako takú. Dôsledne spĺňať všetky 
požiadavky bankovej regulácie, ktorá bude zrejme stále viac 
zvýhodňovať takéto úvery. Súčasne sa ale vyhnúť tzv. green 
washingu, ktorého nárast v poslednej dobe evidujeme, t. j. 
nadužívaniu pojmu „green“, a to aj pre aktivity, ktoré v zmys-
le regulácie zelenými nie sú. Jednoducho povedané, cesta 
do práce kolobežkou je určite veľmi fajn, ale z firmy to ešte 
zelený subjekt neurobí.

Autori sú senior produkt manager z oddelenia firemných 
procesov a riaditeľ odboru produktov a podpory pre firem-
ných klientov.

Text: Danka Daubnerová, Peter Bilčík
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Byť „zeleným“ 
v korporátnom 
financovaní
nestačí
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„Čo z toho, čo je 
technologicky možné, je aj 
eticky prípustné?“
Obchodný reťazec vie, že je žena tehotná skôr, ako 
jej otec. Táto veta zaznievala pred desiatimi rokmi na 
takmer každej konferencii týkajúcej sa marketingu ale-
bo „big data“ ako vzorový príklad toho, ako americký reťa-
zec Target dokáže využiť množstvo dát o nákupnom správaní 
svojich zákazníkov na to, aby zvyšovali predaj a dokázali per-
sonalizovať ponuky. Dnes by sme sa však nad takýmto headli-
nom pozastavili a rozmýšľali by sme, či by sme v tomto reťazci 
ešte chceli nakupovať a či tento spôsob hyperpersonalizácie 
považujeme za správny, morálny a zodpovedný. Tieto otázky 
súvisia práve s etickým využitím dát a technológií, o ktorom sa 
dozviete niečo viac na nasledujúcich riadkoch. 

Pojem etika má veľké množstvo rôznych definícií, ale zjedno-
dušene by sme mohli povedať, že je to veda o morálke. Dlhšia 
definícia hovorí, že etika je teoretické štúdium hodnôt a prin-
cípov, ktoré usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je 
možný výber. Veľmi prenesene by sme tiež mohli etiku označiť 
jednoducho za ľudskosť. Dátovú etiku vieme charakterizovať 
nasledujúcim spôsobom.

Dátová etika je novým odborom v rámci etiky, ktorý sa 
zaoberá morálnymi problémami súvisiacimi s dátami 
(tvorba, zaznamenávanie, spracovanie, šírenie, zdieľanie  
a použitie), algoritmami (umelá inteligencia, strojové učenie, 
roboty) a súvisiacimi praktikami (zodpovedné inovácie, 
programovanie) tak, aby sa podporovali morálne dobré 
riešenia. 

Dôležitosť dátovej etiky ide ruka v ruke spolu s rozvojom  
a dostupnosťou moderných technológií, ako napríklad ume-
lá inteligencia alebo spracovanie veľkého množstva dát.  
V dnešnej dobe si aj zákazníci začínajú čoraz viac uvedomo-
vať, čo všetko dokážu spoločnosti s ich dátami robiť. V roku 
2014 v médiách rezonoval psychologický experiment spoloč-

nosti Facebook, keď sa snažili na základe modifikácie „news 
feedu“ ovplyvniť emócie takmer 700 000 mladých ľudí bez ich 
vedomia – úspešne. Ďalšou veľkou „vecou“ bola spolupráca 
Facebooku so spoločnosťou Cambridge Analytica, keď na 
základe množstva behaviorálnych dát dokázali ovplyvniť vo-
lebný výsledok amerických volieb v roku 2016. Spoločnosť 
Cambridge Analytica sa na základe jednoduchej kvízovej hry 
na Facebooku dostala k dátam takmer 87 miliónov používa-
teľov, ktoré následne použila na cielené ovplyvňovanie v pro-
spech Donalda Trumpa pri prezidentských voľbách.

V súčasnosti sú podobné správy, ktoré sa týkajú neetického 
využitia dát a technológií, na každodennom poriadku. V po-
sledných mesiacoch napríklad prvý autonómny útok dronov 
na človeka, 750 miliónov eur pokuta pre Amazon za poruše-
nie GDPR, „zabudnuté“ americké biometrické databázy v Af-
ganistane alebo posledná výpoveď whistleblowerky Frances 
Haugen pred Senátom o tom, ako Facebook uprednostňuje 
zisky nad správnymi informáciami.

Práve na základe týchto negatívnych príkladov sú zákazníci 
čoraz viac ostražití a etické využitie dát a technológií sa stáva 
strategickou témou v mnohých spoločnostiach s pozitívnym 
dosahom na zákaznícku skúsenosť, dôveryhodnosť alebo do-
konca aj na akvizíciu nových zákazníkov. Priekopníkom v rám-
ci stratégie orientovanej na súkromie je americká spoločnosť 
Apple, ktorá aktívne komunikuje práve etické využitie dát, za-
medzenie sledovania aplikáciami tretích strán alebo bezpeč-
né prehliadanie internetu prostredníctvom prehliadača Safari. 

V rámci Tatra banky sme sa začali prvýkrát téme dátovej etiky 
venovať už v roku 2018, keď vstupovali do platnosti prvé regu-
lácie v tejto oblasti a v súčasnosti sme rozbehli sériu worksho-
pov v spolupráci s Kempelenovým inštitútom inteligentných 
technológií s cieľom sformalizovať princípy dátovej etiky, 
ktoré nám pomôžu v našej vízii stať sa najodporúčanejšou 
bankovou skupinou a budú nám pomáhať v prinášaní zod-
povedných inovácií. Táto aktivita je rovnako súčasťou väčšej 
strategickej témy venujúcej sa oblasti ESG.
 
Autor je Chief Data Officer, oddelenie Advanced Analytics & 
Data Governance Tatra banky.

Text: Daniel Minárik
Odborná revízia: Richard Zpěvák

Dátová
etika



„I have a dream...“
(Martin Luther King jr.)

Všetci o niečom snívame. Mať sny či snívanie definuje ľudskú 
bytosť. 

Mám sen pri práci, ktorá je spätá s mojím životom 23 rokov – 
aby sa čo najviac snov stalo realitou. 

Mám šťastie, že vidím, ako sa sny stávajú realitou. Nie všetci  
a všade si toto môžu povedať. 

A tak sa stalo aj pri veciach, ktoré sú obsahom tohto článku. 
Mimochodom, článku v médiu, ktoré sa dá tiež v rámci splne-
ných snov už čítať nielen v papierovej verzii, ale aj na webovej 
stránke Tatra banky https://www.tatrabanka.sk/sk/private/
objavujte-nas/.

Vďaka pochopeniu zo strany zamestnávateľa a našich klientov 
sme dosiahli aj ako najstaršie privátne bankovníctvo v SR dô-
ležité míľniky v oblasti „bez papierovosti – paperless“. 

Krátko k projektu paperless, kde ide o obchodnú koalíciu 
tých, ktorí spojili sily na posmelenie seba a iných pri  

znižovaní používania papiera a znižovaní uhlíkovej sto-
py cez spravovanie procesov a zobrazovacích technoló- 
gií. 

Stále sa celosvetovo viac ako 80 % obchodných procesov re-
alizuje cez papierovú dokumentáciu. 

Na privátnom bankovníctve Tatra banky sme nastavili možnos-
ti, ako procesne spracovať bez papierov všetky dokumenty 
potrebné na otvorenie novej spolupráce s klientom.

Proces novácie zmlúv, čo predstavuje dosiahnutie parametro-
vo identických zmlúv pre existujúcich klientov s onboardingo-
vými zmluvami, sme rovnako pripravili bez nutnosti podpisovať 
papierovú dokumentáciu. 

Podpis na obrazovke notebooku privátneho bankára ukladá 
všetky dokumenty nielen do digitálneho archívu banky, ale aj 
do digitálneho archívu klienta. 

Následné sa operácie v rámci zmluvného vzťahu privátneho 
klienta takisto realizujú digitálne – bez potreby papiera. Obslu-
ha týchto procesov sa skrýva v záložke Privátne bankovníctvo 
v rámci Mobilnej aplikácieTB, záložka „Na podpis“. 

V rámci Internet bankinguTB nájde klient digitálny archív rovna-

Paperless 
a digitálne 
podpisovanie

Text: Tomáš Čulen
Odborná revízia: Richard Zpěvák

26

In
ov

ác
ie



27

ko ako v Mobilnej aplikáciiTB pod záložkou Privátne bankov-
níctvo „Zmluvná dokumentácia“. 

Privátna časť v Internet bankinguTB a v Mobilnej aplikáciiTB 
je odomknutá iba v prípade, že má klient podpísanú zmluvu  
o Rámcovej spolupráci na Privátnom bankovníctve. 

Základné rozloženie v Internet bankinguTB sa tak pre klienta 
privátneho bankovníctva otvára aj o možnosť na „Moje port- 
fólio“. 

To umožňuje náhľad klienta na vlastné portfólio bez nutnosti 
prevziať papierový sumár o stave portfólia od privátneho ban-
kára. 

Klienti, ktorí si želajú adresne prevziať pohľad na svoje port-
fólio, môžu tak urobiť aj cez svojho privátneho bankára, a to 
formou „Portfólio výpisu“ zaslaného priamo na požiadanie do 
záložky „Zmluvná dokumentácia“ pod časťou Privátne ban-
kovníctvo. Paperless. 

Investičné poradenstvo, ktoré poskytuje privátne bankovníctvo 
na najvyššej úrovni pri striktnom plnení legislatívnych nárokov 
na ochranu spotrebiteľa, je rovnako zaznamenávané digitálne 
a výstupy sa klientovi poskytujú bez zaťaženia prostredia spot-
rebou nadmerného množstva papiera, ktorá takéto legislatív-
ne nároky neoddeliteľne sprevádza. 

Pridajme digitalizovanú formu prvej časti žiadostí na zmeny 
žiadané zo strany klientov nad úrovňou Rámcovej zmluvy  

o spolupráci na privátnom bankovníctve a úspora papiera sa 
spolu s vidinou nižšieho zaťaženia životného prostredia zdá 
byť takmer splneným snom. 

Netreba však zaspať na vavrínoch. Zostáva ešte veľa práce na 
vizionárskej ceste, ako uchopiť celú problematiku, ktorej len 
malou parciálnou časťou je projekt paperless. 

Vystúpiť zo zaužívaného komfortu a obáv je náročné. 

Podporiť sa navzájom a posmeľovať sa je realizovateľné. 

Začať malým krokom, ako napríklad nedržať a vymazať ne-
potrebné maily či archivované texty v mailových schránkach, 
ktoré stratili časom dôležitosť a výpovednú schopnosť, je jed-
noduché. 

Ušetrenú energiu, ktorú spotrebúvajú na takéto maily záložné 
servery, môžeme započítať do komplexného pohľadu gigan-
tického koláča udržateľnosti a záchrany miesta, na ktorom 
žijeme. 

Ďakujeme vám! 

Autor je vedúci oddelenia privátnych klientov II.  
Tatra banky.

Zdroje:

https://www.google.com/paperless

https://www.martinus.sk, Ne/Udržateľní, Zuzana Gálová 
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Koncept trvalej udržateľnosti 
sa rozumie ako zodpovedný 
princíp správania, ktorý  
dáva do súladu hospodársky 
a spoločenský pokrok  
s dôrazom na zachovanie 
životného prostredia. 

V každodennom živote ľudia čoraz viac kladú dôraz na 
environmentálne a spoločenské dosahy ich rozhodovania. 
Prečo rovnako neuvažovať aj pri investovaní?

Cieľom Raiffeisen Centrobank je pri vytváraní finančných 
produktov priniesť úžitok nielen pre investora, ale aj pre 
spoločnosť. Našu zodpovednosť berieme vážne, a preto in-
vestorom prinášame trvalo udržateľné investičné produkty, 
ktoré sú jednoduché, transparentné a dostupné.

Trvalo udržateľné investovanie do certifikátov znamená, že 
tak eminent, ako aj podkladové aktívum (najčastejšie akcio-
vý index) by mali byť ohodnotené na základe objektívnych  
a transparentných kritérií ako trvalo udržateľné. Skratka 
ESG sa stala štandardom pri označovaní trvalo udržateľ-
ných investičných nástrojov.

Raiffeisen Centrobank ako 
emitent so záväzkom k trvalej 
udržateľnosti
Skupina Raiffeisen sa zaviazala k trvalej udržateľnosti a vo 
februári 2021 sa stala nezávislým členom Globálnej siete 
udržateľnosti OSN. V podnikaní sa preto zaväzujeme riadiť 
princípmi Globálneho kompaktu OSN, ktorými sú:
•  Ľudské práva: Spoločnosti by mali v rámci sféry ich vply-

vu podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodných 
ľudských práv a zabezpečiť, aby sa nepodieľali na aktivi-
tách, ktoré by ich porušovali.

•  Pracovné štandardy: Spoločnosti by mali podporovať 
slobodu združení, právo na kolektívne vyjednávanie, ako 

Text: Michal Polin
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Trvalo udržateľné 
investovanie 
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aj boj za odstránenie všetkých druhov nútených prác, zá-
kaz detskej práce a odstránenie diskriminácie v zamest-
naní.

•  Ochrana životného prostredia: Spoločnosti by mali 
podporovať preventívny prístup, prebrať iniciatívu a pre-
vziať väčšiu zodpovednosť za životné prostredie a propa-
govať vývoj a rozšírenie technológií šetrných k okoliu.

•  Boj proti korupcii: Spoločnosti by sa mali postaviť proti 
všetkým formám korupcie vrátane vydierania a podpláca-
nia.

Trvalo udržateľné podkladové 
aktíva 
ESG kritériá skupiny Raiffeisen pre podkladové aktíva sú prís-
nejšie ako medzinárodné štandardy (napr. nulová tolerancia 
ťažby uhlia, produkcie tabaku alebo jadrovej energie). Preto 
sme sa rozhodli, že podkladové aktíva pripravíme na mieru 
v spolupráci s renomovanou spoločnosťou Morgan Stanley 
Capital International (MSCI®), ktorá je popredným poskytova-
teľom nástrojov a služieb pre globálnu investičnú komunitu  
s viac ako 50-ročnými odbornými skúsenosťami. 

Na zostrojenie investičných certifikátov sú najvhodnejšie tzv. 
Price indexy, ktoré znázorňujú vývoj ceny jednotlivých akcií 
v indexe bez dividendových výnosov. Znamená to, že vý-
konnosť indexu nezobrazuje výnos z dividend vyplácaných 
spoločnosťami ich akcionárom. Pri používaní Price indexov 
nie sú potenciálne dividendové výnosy vyplácané emitento-
vi, ale odrážajú sa v lepšej cene opcií – hlavných kompo-
nentov potrebných na zostrojenie produktu. V konečnom 
dôsledku to znamená, že emitent vie zostrojiť certifikát tak, 
aby investorovi mohol ponúknuť atraktívny inovatívny výplat-
ný profil (napr. výnos aj v prípade poklesu podkladového 
indexu pri bonusovom certifikáte) oproti priamej investícii do 
podkladového aktíva. 

V tzv. Net Total Return verzii indexu sú čisté dividendy v pl-
nej výške započítané do hodnoty indexu. Inak povedané, 
tieto indexy okrem vývoja ceny jednotlivých akcií zobrazujú 
aj efekt reinvestície všetkých potenciálne vyplatených divi-
dend. 

Výška dividend pri akciových indexoch býva premenlivá  
a časom sa môže výrazne meniť. Na ocenenie certifikátu 
vplýva okrem iných faktorov aj neistota budúcich očakáva-
ných dividend. Veľká neistota zhoršuje potenciálny výnos 
certifikátu. Preto sme si pri zostrojovaní indexu položili otáz-
ku: „Ako eliminovať neistotu, ktorá môže výrazne vplývať na 
výsledný výnos?“ V spolupráci s MSCI® sme sa preto rozhod-
li, že na dosiahnutie čo najlepších podmienok pri oceňova-
ní našich produktov odstránime riziko neistoty z budúcich 
dividend, a to stanovením fixnej výšky dividendy z hodnoty 
indexu. Z Net Total Return verzie indexu, ktorá znázorňuje 
hodnotu akcií plus premenlivých reinvestovaných dividend, 
sa stanoví fixná dividenda, ktorá sa odpočítava na dennej 

báze. Tieto indexy označujeme ako tzv. Decrement indexy. 
Výmena premenlivej budúcej výšky dividendy za vopred 
stanovenú dividendu znižuje neistotu pri vytváraní produktu, 
umožňuje vytvoriť produkt s ochrannými mechanizmami (ba-
riéra) a prináša atraktívnejšie výnosy pre investora.

Podkladové aktíva od MSCI® s označením Top ESG Select 
Decrement spĺňajú prísne štandardy trvalej udržateľnosti 
skupiny Raiffeisen a sú ideálne na zostrojenie inovatívnych 
výplatných profilov. Ide o nasledujúce akciové indexy: 

Trvalo udržateľné certifikáty
Investori vyhľadávajúci optimálny pomer rizika a výnosu si  
v súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb a neistého vý-
voja na akciových trhoch obzvlášť cenia najmä investičné 
certifikáty pre ich atraktívny výnosový potenciál a nižšiu 
mieru rizika v porovnaní s priamymi investíciami do podkla-
dových aktív. Certifikáty dávajú príležitosť dosiahnuť výnos 
v rozličných trhových situáciách a vďaka dômyselným ná-
vrhom na mieru šitých produktov ponúkame emisie, ktoré 
vieme prispôsobiť všetkým trhovým očakávaniam. 

Naše ESG certifikáty sú založené na kvalitných akciových 
indexoch, kde sme garantom, že spĺňajú najprísnejšie po-
žiadavky trvalej udržateľnosti. Vďaka vyraďovacím kritériám 
vieme vylúčiť krajiny a spoločnosti, ktoré nespĺňajú spolo-
čenské, ekologické alebo politické predpoklady a nezhodu-
jú sa s hodnotami investora. Trvalo udržateľné investovanie 
do ESG certifikátov od Raiffeisen Centrobank je preto jedno-
duchý, transparentný a moderný spôsob, ako priniesť udrža-
teľnosť aj do svojho investičného portfólia.
 
Autor je Chairman of the Management Board, Raiffeisen 
Centrobank AG Slovak branch.
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Index svetových trvalo udržateľných spoločností MSCI® 
World Top ESG Select 4,5 % Decrement Index (EUR), 
je odvodený zo svetoznámeho benchmarkového indexu 
MSCI® World a obsahuje viac ako 500 svetových, vysoko 
likvidných akcií z 23 rozvinutých krajín. 

Index európskych trvalo udržateľných spoločností MSCI®  
Europe Top ESG Select 4,5 % Decrement Index (EUR), je 
odvodený z benchmarkového indexu MSCI® Europe a obsa-
huje viac ako 120 európskych, vysoko likvidných akcií.

Index trvalo udržateľných spoločností zo Severnej Ameriky, 
MSCI® North America Top ESG Select 4,5 % Decrement 
Index (EUR), je odvodený z benchmarkového indexu MSCI® 
North America a obsahuje viac ako 250 severoamerických, 
vysoko likvidných akcií.

Index trvalo udržateľných spoločností z rýchlo sa rozvíjajú-
cich trhov, MSCI® Emerging Markets Top ESG Select 5 % 
Decrement Index (EUR), je odvodený z benchmarkového 
indexu MSCI® Emerging Markets a obsahuje viac ako 400 
akcií spoločností z rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.

Index trvalo udržateľných spoločností z Ázie a Pacifiku, 
MSCI® Asia Pacific Top ESG Select 5 % Decrement Index 
(EUR), je odvodený z benchmarkového indexu MSCI® Asia 
Pacific a obsahuje viac ako 500 akcií spoločností z rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhov.



Ak sa ekonómov opýtate, 
prečo by mali ľudia 
investovať, jednou z prvých 
odpovedí pravdepodobne 
bude, aby si zachovali kúpnu 
silu svojich peňazí. 

V trhovej ekonomike je bežným javom rast cien tovarov  
a služieb. Ak sa tento rast netýka iba cien jednotlivých polo-
žiek, môžeme hovoriť o inflácii. V jednoduchosti to znamená, 
že za jedno euro vieme dnes kúpiť menej tovarov a služieb 
ako včera. 

Inflácia, ktorá sa v eurozóne v minulých rokoch pohybovala 
blízko nulovej hodnoty, dosiahla v septembri 2021 najvyššiu 
úroveň za posledných 13 rokov. Podľa údajov európskeho 
štatistického úradu Eurostat stúpla medziročná cenová hla-
dina na 3,4 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň od septem-
bra 2008, keď inflácia v eurozóne dosiahla 3,6 %. Tento vý-
razný nárast prišiel po tom, ako sa nemecké spotrebiteľské 
ceny v septembri zvýšili o 4,1 %, čo predstavuje najvyššiu 

úroveň za takmer 30 rokov. Vývoj inflácie v roku 2021 je do 
značnej miery poháňaný rôznymi faktormi, ktoré centrálna 
banka nemôže ovládať. Motorom rastu sú ceny energií – naj-
mä ropy a elektrickej energie.

Problém pre investorov nastáva vtedy, ak rast hodnoty ich 
investície je pomalší ako rast inflácie. Keďže sú pri súčas-
nej politike nulových úrokových sadzieb výnosy na bežných 
účtoch, sporiacich produktoch alebo konzervatívnych dl-
hopisoch blízke nule, na zachovanie kúpnej sily peňazí je 
jednoznačne potrebné nájsť inteligentné investičné riešenie. 
Pre inovatívnych investorov, ktorí by chceli svoje peniaze 
priamo ochrániť pred rastom inflácie a navyše získať atraktív-
ny výnos, prináša Raiffeisen Centrobank AG Protiinflačný 
bonusový certifikát. Certifikát umožňuje investorom získať 
pri splatnosti výnos, ktorý sa rovná medziročným zmenám 
inflácie počas trvania certifikátu a k tomu navyše poskytuje 
aj príležitosť získať dodatočný bonusový výnos.

Výška kupónov naviazaných na medziročnú infláciu za 
príslušné roky ponúka investorom jednoduchý spôsob, ako 
ochrániť svoje peniaze pred infláciou. Na výpočet výšky ku-
pónov naviazaných na infláciu používame Harmonizované 
indexy spotrebiteľských cien (HICP). Tie sú určené na medzi-
národné porovnanie inflácie spotrebiteľských cien. Používa 
ich napríklad Európska centrálna banka, a to na sledovanie 
cenovej stability v kontexte menovej politiky. ECB definuje 
cenovú stabilitu na základe ročnej miery inflácie meranej 

Protiinflačný 
bonusový
certifikát

Text: Michal Polin
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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indexom HICP pre eurozónu. Na stanovenie výšky kupónu 
Protiinflačného bonusového certifikátu sa používa HICP bez 
tabaku. V rozhodný deň príslušného mesiaca sa úroveň inflá-
cie porovná s úrovňou inflácie za rovnaký mesiac predchá-
dzajúceho roku a nastane jeden z nasledujúcich scenárov:
a)  INFLÁCIA = úroveň HICP bez tabaku v 19 krajinách euro-

zóny je vyššia ako predchádzajúci rok: investorom bude 
vyplatený kupón, ktorý sa rovná percentuálnemu nárastu 
inflácie za príslušný rok a jeho hodnota v EUR sa stanoví 
z emisnej ceny (výška kupónu na jeden certifikát = emis-
ná cena x zmena HICP v %). 

b)  DEFLÁCIA = úroveň HICP bez tabaku v 19 krajinách 
eurozóny je nižšia ako predchádzajúci rok: investori sú 
chránení aj pred prípadnou defláciou, teda v prípade, ak 
bude medziročná zmena HICP negatívna, výška kupónu 
bude 0 a kupón za príslušný rok nebude vyplatený.

Výnos založený na pozorovaní medziročnej zmeny inflácie 
je najvýhodnejšou možnosťou pre investora, pretože chráni 
výsledný výnos investora aj pred defláciou. V prípade, ak by 

sme pozorovali celkovú zmenu inflácie za obdobie trvania 
certifikátu, prípadná deflácia by mohla znížiť celkový výnos 
investora. Pri medziročnom pozorovaní inflácie je v prípa-
de deflačného scenára najnižšia hodnota kupónu za daný 
rok 0 a z celkového výnosu sa pokles indexu HICP za tento 
rok neodpočítava. Počas trvania certifikátu sú všetky kupó-
ny akumulované do trhovej ceny certifikátu a vyplatené na 
konci splatnosti, a to bez ohľadu na splatenie bonusového 
výnosu a výkonnosť podkladového aktíva certifikátu. 

Navyše, ku kupónom naviazaným na infláciu môže investor 
získať aj dodatočný, bonusový výnos. Bonusový mecha-
nizmus funguje rovnako ako pri štandardnom bonusovom 
certifikáte, teda na začiatku trvania certifikátu sa z úvodnej 
hodnoty podkladového aktíva určí príslušná bariéra. Počas 
obdobia pozorovania bariéry sa hodnota podkladového 
aktíva porovnáva s úrovňou bariéry. Splatenie bonusového 
výnosu spolu s istinou závisí od výkonnosti podkladových 
aktív. Na konci splatnosti certifikátu môže nastať jeden z na-
sledujúcich scenárov:
a)  Ak sa podkladové aktívum vždy nachádzalo NAD barié-

rou, certifikát je splatený na bonusovej úrovni. To zname-
ná, že ak podkladové aktívum nikdy počas tohto obdobia 
nepokleslo na/pod úroveň bariéry, získa investor v deň 
splatnosti spolu s istinou aj atraktívny bonusový výnos. 

b)  Ak podkladové aktívum aspoň raz dosiahlo alebo naruši-
lo bariéru, splatenie certifikátu v deň splatnosti sa usku-
toční na základe reálnej výkonnosti podkladového aktíva, 
maximálne však do výšky bonusovej úrovne certifikátu.

 
Autor je Chairman of the Management Board,  
Raiffeisen Centrobank AG Slovak branch.
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Protiinflačný bonusový certifikát je inovatívny spôsob, ako 
získať zaujímavý výnos a navyše zachovať kúpnu silu inves-
tovaných peňazí, a to aj v prípade bočne sa pohybujúcich 
a dokonca klesajúcich cien podkladového indexu. Certifikát 
navyše ponúka flexibilitu prostredníctvom permanentnej ob-
chodovateľnosti a nákladovú efektívnosť, keďže neobsahuje 
žiadne správcovské poplatky.



Darovať svoj čas na dobrú 
vec je odvážne, partnerské 
a náročné zároveň. V zmysle 
našich hodnôt sú to práve 
zamestnanci Tatra banky 
Group, ktorí sú najcennejšou 
esenciou firemnej filantropie. 

Prostredníctvom niekoľkých dobrovoľníckych a darcovských 
programov s dlhoročnou tradíciou im dávame príležitosť, aby 
to, na čom im záleží v osobnom živote, mohli prepájať aj do 
pracovného života. 

Každý z nás, či už vedome, alebo podvedome inklinuje  
k inej oblasti verejného života. Kým niekoho hodnoty smerujú  
k umeniu alebo vzdelávaniu, pre druhého je srdcovou zále-

žitosťou šport, ochrana prírody či sociálna pomoc. Nadácia 
Tatra banky sa dlhodobo strategicky orientuje na umenie, 
vzdelávanie a digitálne technológie, no zároveň prostredníc-
tvom zamestnaneckých programov podporuje také organi-
zácie a projekty, ktoré sú hodnotovo blízke práve zamest-
nancom. Tí tak majú možnosť pomáhať ľuďom a komunitám, 
v ktorých sa pohybujú a na ktorých im osobne záleží. 

Každý zamestnanec môže 2 dni v roku stráviť dobrovoľníc-
kou činnosťou, napríklad aj v rámci najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktorým je Naše 
Mesto. Tatra banka je jeho súčasťou od samotného začiatku 
už celých 15 rokov. Posledné dva roky si udržiavame druhú 
priečku v počte zapojených zamestnancov spomedzi 132 
firiem z celého Slovenska. Naposledy sa do terénu vybralo 
449 zamestnancov v deviatich lokalitách. Spolu odpracovali 
1 773 dobrovoľníckych hodín, počas ktorých pomáhali mes-
tám, domovom sociálnych služieb, občianskym združeniam  
– Čavargy, Strom života, Pajštún, Centrum voľného času Ko-
šice, 4 hradom – Devín, Hrušov, Lietava a Šebeš, a pomoc-
nú ruku podali aj viacerým materským a základným školám 
či obchodným akadémiám v Bratislave a v Košiciach, s kto-
rými realizujeme aj duálne vzdelávanie.

Dobročinnosť 
v rukách 
zamestnancov

Text: Zuzana Ondrová
Odborná revízia: Richard Zpěvák
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Zamestnancom ponúkame aj možnosť zorganizovať si vlast-
nú dobrovoľnícku akciu s kolegami, na ktorú môžu získať fi-
nančný grant od Nadácie Tatra banky až do výšky 1 500 eur.  
V programe Viac pre regiónyTB sme takto za 9 rokov pod-
porili už 75 neziskových organizácií a občianskych združení 
celkovou sumou 270 883 eur. Jeho cieľom je nielen finanč-
ná a fyzická pomoc organizáciám, ale aj budovanie vzťahov  
a nadväzovanie spolupráce medzi zamestnancami a nezis-
kovým sektorom, vďaka čomu môžeme spoločne prispieť  
k rozvoju jednotlivých regiónov.

Nadstavbou manuálneho dobrovoľníctva v Tatra banke je 
takzvané expertné dobrovoľníctvo. Jeho princípom je pomá-
hanie hlavou – expertnými vedomosťami a skúsenosťami,  
v rámci ktorých majú naši zamestnanci neziskovému sekto-
ru čo ponúknuť. V rámci spolupráce s organizáciou LEAF 
majú na výber zo širokej ponuky aktivít na dobrovoľníckom 
portáli GROWNi. Okrem toho pomáhajú aj ako mentori štu-
dentov v rozvojovom programe Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu, inak aj program DofE.

Popri dobrovoľníckych aktivitách nezabúdame ani na tie 
darcovské. Už viac ako 10 rokov ponúkame zamestnancom 
možnosť darovať krv priamo na pracovisku v rámci progra-
mu Krvná bankaTB. Rovnako dlho realizujeme pravidelné 
zbierky šatstva a ďalších potrieb pre neziskové organizácie 
pod názvom Posuň ďalejTB. Vyzbierané oblečenie, kuchyn-
ské potreby, drogériu, hračky, knihy či športové potreby za-
plnia zakaždým desiatky vriec a krabíc. 

Veľkej obľube medzi zamestnancami sa teší aj najmladšia 
aktivita pod názvom Stromček splnených prianí, aj keď  
i tú už realizujeme 4. raz po sebe a každý rok sa rozrastá.  
V roku 2021 splníme adresné vianočné priania tisícke detí 
zo 17-ich centier pre deti a rodiny po celom Slovensku.

Veríme, že pokračovaním v tradícii zamestnaneckých dobro-
činných programov a aktivít spolu vytvárame svet, v ktorom 
chceme žiť a ktorý chceme aj pre budúce generácie.
 
Autorka je Brand manager Tatra banky.
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Do dobrovoľníckych aktivít sa zamestnanci zapájajú v rám-
ci svojich tímov, často vo väčších skupinách, vďaka čomu 
okrem dobrého pocitu z pomoci iným posilnia aj vzťahy  
v tíme. Z takéhoto zmysluplného tímbuildingu môžu všetci 
zúčastnení len získať. „Možnosť využiť deň dobrovoľníc- 
tva a zúčastniť sa projektu Naše Mesto sa pre náš tím už 
stala akousi každoročnou samozrejmosťou,“ hovorí Zuzana  
Hirtlová, vedúca oddelenia prevádzky a podpory distribuč-
nej siete Raiffeisen banky.

Zuzana Thüringerová, BI analytička, je vedúcou z biznisu 
kontinuálne už niekoľko rokov: „DofE považujem za super 
program pre mladých ľudí. Dáva im možnosť pracovať na 
sebe, spoznávať a prekonávať svoje limity, naučiť sa nové 
zručnosti, ktoré neskôr môžu zúročiť pri štúdiu alebo v prá-
ci. Vedenie zo strany učiteľa alebo vedúceho z biznisu im 
zase vytvára zázemie a istotu, že sa majú v prípade otázok 
a neistôt na koho obrátiť.“



Vlastniť vozidlo na elektrický 
pohon je snom mnohých 
motoristov. Prispieva  
k tomu viacero aspektov  
a jedným z hlavných je 
šetrenie životného prostredia. 

Elektromobily na Slovensku
Popularita v obľúbenosti elektromobilov neustále vzrastá. 
Pomáha k tomu i európsky cieľ vyrábať do roku 2030 aspoň  
40 % nových áut na elektrický pohon.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu vyhlásila, že už v roku 
2030 bude po našich cestách jazdiť 140 000 elektromobilov. 
Ku koncu roka 2020 bolo na Slovensku registrovaných približ-
ne 2 000 elektromobilov.

Téma udržateľnosti 
Udržateľnosť je nesporne dôležitou témou súčasnosti. Potre-
ba šetrenia životného prostredia sa dotýka každého z nás, 
ako aj každej spoločnosti. 

ESG je skratka pre tri oblasti udržateľnosti (Environmental, 
Social, Governance). Každá moderná spoločnosť, ktorá má 
vzťah k životnému prostrediu, sa k tejto téme hlási, čím sa za-
väzuje k zodpovednému spôsobu riadenia firmy.

Nie je nám to ľahostajné
Rovnako je to tak i v Tatra Leasingu. Snažíme sa hľadať 
produkty, ktoré by súviseli so zvýšením ochrany životného 
prostredia a prispeli k motivácii klientov ku kúpe takýchto 
produktov. Produkty ako tepelné čerpadlá, fotovoltaické pa-
nely či elektromobily určite patria k produktom energetickej 
efektívnosti.

Karta nabitá benefitmi
Pre klientov, ktorí zvažujú kúpu elektromobilu, prináša Tatra 
Leasing zaujímavý benefit. Od septembra získajú klienti pri 
podpise lízingovej zmluvy v Tatra Leasingu automaticky na-
bíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 200 eur, ktorá stačí v prie-
mere na 3 770 km. Okrem kilometrov navyše získa klient aj 
výhodný úrok a výborné poistenie už od 2,10 %. ZSE Drive 
ponúka najväčšiu sieť nabíjacích staníc na Slovensku. 

Ponuku na financovanie elektromobilu viete v Tatra Leasingu 
vybaviť bez návštevy pobočky.

Autorka je produktová manažérka oddelenia kooperačných 
obchodov Tatra Leasing.

Text: Zuzana Mišovicová-Harmošová
Odborná revízia: Richard Zpěvák

34

Objavte výhody 
Tatra Leasingu
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Aká je cesta k elektromobilite 
a ako dokážu elektromobily 
uspokojovať naše nároky? 

Ochrana životného prostredia, rozvoj nových technológií 
pre dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti sa dnes stávajú 
nielen nevyhnutnosťou, ale aj hnacím motorom v podnikaní. 
Všetci by sme mali prispieť svojou mierou. Niekto to vníma 
ako záťaž, iný ako príležitosť pre ďalší rozvoj svojho podni-
kania. Skupina Motor-Car patrí k tým druhým a na novú,  
z pohľadu dopravy revolučnú dobu sa svedomito nielen pri-
pravuje, ale aj robí kroky pre to, aby sa v budúcnosti udržala 
na vrchole obchodu s automobilmi.

Pre plný nástup elektromobility je potrebné urobiť mnoho 
krokov, z ktorých niektoré neviete, ale mnohé dokážete 
ovplyvniť. 

K tým prvým patria produkty. Za ich kvalitu, pokrokovosť  
a množstvo neviete prevziať zodpovednosť, ale viete sa 
rozhodnúť pre správnu skladbu značiek, ktoré zastupujete. 
Snahou je vytvoriť portfólio produktov tak, aby ste dokázali 

osloviť čo najširšie spektrum zákazníkov s ich rôznorodými 
potrebami. Od mestskej mobility cez luxusné vozenie na 
dlhé vzdialenosti až po prepravu osôb a tovaru. To všetko 
sa dá už dnes robiť aj elektromobilmi alebo aspoň do veľkej 
miery elektrifikovanými vozidlami (plug in hybridy), ktoré do-
kážu v exponovaných miestach jazdiť úplne bezemisne. Je 
možné povedať, že v súčasnosti už bez zásadných kompro-
misov, čo sa týka dojazdu, nabíjania alebo servisu. Z tohto 
pohľadu elektromobily pokrývajú prakticky 90 – 95 % náro-
kov na každodenné jazdenie zákazníkov.

Technológia elektrických áut napreduje závratným tempom. 
Koniec koncov, technologický pokrok a rýchlosť rozvoja vi-
díme vo všetkých oblastiach života a nie je dôvod si myslieť, 
že pri elektromobilite to bude iné. Prakticky na dennej báze 
prichádzajú informácie o zvýšení kapacity, energetickej 
hustote a rýchlosti nabíjania batérií. Dnes sa stáva štandar-
dom rýchlosť nabíjania 5 minút na 100 km dojazdu, a to bez 
vplyvu na životnosť batérií. Vo výskumných laboratóriách 
sú však už prelomové technológie, ktoré avizujú nabíjanie 
pre dojazd na 100 km za jednu minútu. To sa už dostávame 
do kategórie tankovania spaľovacích motorov. Prechod do 
sériovej výroby je v súčasnosti neuveriteľne rýchly. Cyklus 
príchodu nových generácií batérií a elektromobilov sa v sku-
točnosti ráta na mesiace, maximálne na pár rokov. Výrazne 
predstihuje obnovu pri konvenčných pohonoch.

Text: Iľja Majda, Motor-Car Bratislava
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Motor-Car
vás pripraví 
na elektromobilitu 
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Ďalšia prednosť, ktorá prichádza s elektromobilitou, je ak-
tualizácia funkcií hardvéru na diaľku. Vozidlá sú z pohľadu 
zariadenia vybavené z výroby prakticky všetkým, čo bude-
te teraz či v budúcnosti potrebovať. Funkčnosť zariadenia 
je „odomknutá“ podľa želania zákazníka. Takto si môžete 
spustiť vykurovanie sedačiek a volantu na zimu, ale v lete 
si ich pre zmenu môžete nechať chladiť. Alebo si aktivujete 
navigáciu len na obdobie dovoleniek, keď jazdíte na nezná-
me či menej známe miesta a na väčšie vzdialenosti. Čo je 
však oveľa dôležitejšie, viete si aktualizovať napríklad termo-
manažment batérií, ktorý vám udržuje životnosť, kapacitu  
a rýchlosť nabíjania na čo najaktuálnejšej úrovni a prakticky 
počas celej životnosti vozidla. Podobne si viete upravovať 
úroveň rekuperácie, bezpečnostné systémy alebo napríklad 
stupeň natáčania kolies zadnej nápravy. Všetko bez potreby 
navštívenia servisu.

Ako vidieť, o budúcnosť produktov sa vôbec netreba báť. 
Naopak, je sa na čo tešiť, a to nielen z pohľadu technológií, 
ktoré prinášajú takpovediac veci nevídané. Mení sa spô-
sob servisovania a údržby vozidiel. Výrazné zníženie počtu 
komponentov elektrických vozidiel oproti vozidlám s kon-
venčným pohonom prináša aj zjednodušenie a zlacnenie 
servisu. Mení sa aj spôsob dopĺňania „paliva“. Elektromobil 
si totiž hravo dokážete nabiť doma a kedy chcete. 

Tu sa však už dostávame do zóny, ktorú dokážeme ovplyv-
ňovať aj my sami.

Na úvod je tu tých spomínaných 5 %, keď pri používaní 
elektromobilu môže zákazník pociťovať diskomfort. Naprí-
klad cesty na dlhé vzdialenosti, riziko horšieho prístupu  
k nabíjaniu alebo len jednoducho časové hľadisko z pohľa-
du príchodu do cieľa. Skupina Motor-Car zriadila vo všet-

kých svojich prevádzkach požičovne vozidiel, kde si v prípa-
de potreby, napríklad na zimnú lyžovačku, či cestu k moru 
v lete, viete požičať vozidlo s konvenčným pohonom. Pre 
majiteľov elektromobilov je navyše prenájom na dva týždne 
v roku zvýhodnený o 50 % z cenníkovej ceny.

Ďalšia oblasť, kde vieme prispieť k rozvoju elektromobility, 
je nabíjacia sieť. Pre každého záujemcu o domáce nabíjanie 
elektromobilu z nášho portfólia vozidiel vieme sprostredko-
vať obhliadku miesta, navrhnúť riešenie a aj fyzicky vykonať 
montáž domácej nabíjacej stanice – wallboxu.

Motor-Car rovnako buduje vo svojich prevádzkach vlastnú 
sieť nabíjacích staníc. Nielen pre internú potrebu, ale aj 
pre verejnosť. Tieto nabíjacie stanice sú zaradené do máp 
s elektrostanicami a dajú sa využívať úplne štandardným 
spôsobom ako kdekoľvek inde na verejných nabíjacích 
miestach. Pre skutočne dôsledné ekologické riešenie je  
v centrále Motor-Caru na Tuhovskej ulici v Bratislave vybu-
dovaná na strechách servisných budov vlastná fotovoltická 
elektráreň. Prúd na dobíjanie elektromobilov je tak naozaj 
„zelený“. Podobné riešenia pripravuje Motor-Car aj pre ďal-
šie prevádzky.

Na záver treba ešte spomenúť finančné benefity vyplývajúce 
z vlastnenia alebo prevádzkovania elektromobilov. Ak vyne-
cháme uvedené znížené prevádzkové a servisné náklady, 
treba spomenúť účtovné zvýhodnenia, ako sú zrýchlený od-
pis, znížený registračný poplatok, štátna podpora pre rozvoj 
elektromobility, zvýhodnené parkovanie, vjazd do zakáza-
ných emisných zón a rad ďalších benefitov.

Ako vyplýva z uvedeného, elektromobilov sa netreba obávať, 
ale, naopak, máme sa na čo tešiť.
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Spoločenská zodpovednosť 
a udržateľnosť je pre 
firmy cesta k udržaniu 
konkurencieschopnosti, 
osloveniu či náboru nových 
talentov. Predovšetkým je to 
však cesta k lepšiemu  
svetu pre nás a budúce 
generácie. 

Na trhu existuje viacero riešení, ktoré pomáhajú firmám re-
agovať na výzvy a príležitosti v oblasti udržateľnosti. Sloven-
ský startup SmartHead, ktorý patrí do investičného portfólia 

Crowdberry, vytvoril unikátnu online platformu na správu, 
manažment a reporting udržateľných aktivít. Spoločnostiam 
navyše pomáha zorientovať sa v tejto téme, pochopiť, prečo je 
pre nich udržateľnosť taká dôležitá a aké benefity im prináša. 

Pre niektorých súčasť DNA, 
pre iných povinnosť
Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Res-
ponsibility, CSR) sa čoraz viac dostáva z okraja záujmu do 
zasadacích miestností firiem naprieč krajinami a segment-
mi.  Pre niektoré spoločnosti je udržateľnosť súčasťou ich 
DNA, iné ju začínajú riešiť až na základe požiadaviek zákaz-
níkov alebo legislatívy. S opatreniami ako Zelená dohoda 
pre Európu od EÚ alebo Ciele udržateľného rozvoja (ang. 
Sustainable Development Goals – SDGs) od OSN sa dá 
predpokladať väčší tlak na udržateľnosť od štátnych inšti-
túcií. Na to, ako sa firmy správajú k životnému prostrediu, 
zamestnancom a okoliu, sa však v čoraz väčšej miere po-
zerajú aj ich zákazníci a potenciálni zamestnanci. Udržateľ-
nosť má tiež vplyv na zisk spoločnosti.

Ako ovplyvňuje 
udržateľnosť 
prosperitu firiem?
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Spoločnosti, ktoré nebudú 
obmedzovať emisie CO

2
, 

riskujú o 5 – 50 % menšie 
zisky
Podľa poradenskej spoločnosti Roland Berger je udržateľ-
nosť kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti. Vo svojej 
štúdii The new competitiveness paradigm: Decarbo-
nization as an opportunity for companies uvádzajú, že 
firmy v niektorých segmentoch môžu mať až o 50 % niž-
šie zisky, pokiaľ nebudú znižovať svoje emisie CO

2
. Zisk  

v spojení s udržateľnosťou však ovplyvňujú tiež zákazníci  
a zamestnanci.

Udržateľný rozvoj však nie je len o klíme, je tiež o rovnosti 
mužov a žien, dôstojných pracovných podmienkach, inová-
ciách alebo spravodlivosti.

CSR ako kritérium nákupu
Bez ohľadu na to, či sa bavíme o B2B (Business to Business) 
alebo B2C (Business to Customer) sektore, zákazníkom 
záleží na tom, ako sa ich dodávatelia stavajú k udržateľnos-
ti. V automobilovom sektore sú to priamo automobilky. Tie 
vyžadujú udržateľnosť od svojho dodávateľského reťazca  
a kontrolujú, či sa dodávatelia skutočne riadia kritériami 
SDG alebo podobnými zásadami. V spotrebiteľskom, teda 
B2C sektore, je to potom každý z nás, kto ovplyvňuje spo-
ločenskú zodpovednosť firiem. Podľa výskumu spoločnosti 
Ipsos si 65 % Čechov priplatí za spoločensky zodpoved-
ný produkt a 53 % populácie deklaruje, že spoločenská  
zodpovednosť firmy zohráva úlohu pri rozhodovaní o ná-
kupe.

Zásluhu na tom majú predovšetkým príslušníci Generácie 
Z. Udržateľný rozvoj však nie je len o klíme, je tiež o rovnosti 
mužov a žien, dôstojných pracovných podmienkach, inová-
ciách alebo spravodlivosti. A to sú presne témy, o ktorých sa 
najmladšia generácia nebojí hovoriť. S tým, ako vstupuje na 
trh práce, ovplyvňuje správanie firiem. Dnešným zamestnan-
com totiž záleží na spoločenskej zodpovednosti ich zamest-
návateľa, rovnako ako na práci, ktorú vykonávajú.

CSR ako kritérium pri 
rozhodovaní o zamestnaní
Generácii Z a mileniálom stále záleží na ich mzde a bene-
fitoch, ich predstava o tom, ako pracujú, je však iná. Štan-
dardom sa stáva flexibilný pracovný časa, home-office, ale 
tiež napr.  starostlivosť o zdravie zamestnancov (ovocie, 
zelenina, príspevok na šport atď.). Rovnako tak im záleží 
aj na rovnosti podmienok na pracovisku a na CSR prístupe 
ich firmy vo všeobecnosti.  Pojmy ako diverzita a inklúzia 

nie sú ľuďom narodeným po roku 1995 cudzie, a firmy na 
to musia reagovať. Aspoň pokiaľ chcú tieto mladé talenty 
prilákať.

Ako sa v udržateľnosti 
zorientovať
Je zrejmé, že zorientovať sa vo všetkých príležitostiach (ale 
aj výzvach!), ktoré udržateľnosť prináša, môže byť pre fir-
my komplikované. Menšie firmy často nevedia, kde začať, 
väčšie spoločnosti zase strácajú prehlaď o tom, aké aktivity  
v rámci CSR robia ich pobočky. Naprieč sektormi potom 
vzniká potreba komunikovať zákazníkom a zamestnancom, 
ako sa značka k udržateľnosti stavia. Tieto „bolesti“ rieši slo-
venský startup SmartHead so svojou platformou.

Digitálna platforma besmarthead.com umožňuje firmám 
prostredníctvom vytvoreného online profilu zaznamenávať 
aktivity na základe jednotných kritérií a porovnať ich s os-
tatnými z odboru. Tým získavajú efektívny nástroj na správu 
dát, ako aj nástroj pre internú i externú komunikáciu. Zá-
roveň sa môžu inšpirovať a spolupracovať s ostatnými fir-
mami.

Verejnosť zase získava vďaka SmartHead unifikovaný pre-
hlaď o CSR aktivitách svojich obľúbených značiek a mož-
nosť s nimi interagovať. SmartHead založil v roku 2016 tím 
nadšencov pre udržateľnosť. Teraz hľadajú ďalších priazniv-
cov CSR a udržateľnosti z radov investorov prostredníctvom 
investičnej platformy Crowdberry, ktorí im pomôžu naštarto-
vať ďalší rast a škálovanie platformy expanziou na nové trhy. 

Autor: Crowdberry (www.crowdberry.eu)
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Pandémia COVID-19  
s jej dosahmi nás všetkých 
prekvapila a ohromila. 
Zároveň však overila a aj 
potvrdila našu schopnosť 
reagovať na aktuálne výzvy  
a potreby spoločnosti. 

Práve preto sme v nadácii v roku 2020 zvolili tzv. „reak-
tívnu“ stratégiu. Neotvárali sme naše tradičné Grantové 
programy, ktoré tvoria zvyčajne viac ako 80 % rozpočtu 
nadácie. Rozhodli sme sa veľmi rýchlo, ad hoc reago-
vať na aktuálnu situáciu a zasahovať v oblastiach, ktoré 
to práve v danom čase akútne potrebovali. Navyše sme 
prvýkrát v histórii nadácie siahli na tzv. „železnú rezervu“, 
ktorú sme si vytvárali od vzniku nadácie v r. 2004 pre 
prípad extrémnych udalostí v našej krajine. Aj preto sme 

mohli darovať na boj proti koronavírusu až 500 000 eur  
a podporiť tak vyše 200 DSS a neziskových organizá-
cií zasahujúcich v boji proti covidu, vyše 100 ambulancií 
všeobecných lekárov pre deti a dospelých a obdarovať aj  
v tomto čase mimoriadne dôležitú a aktívnu Vysokú školu 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá združu-
je odborníkov na pandemické situácie. Okrem toho sme 
dofinancovali zavedenú a osvedčenú dotačnú schému 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá zaznamenala 
signifikantný výpadok. Sumou 150 000 eur sme podporili 
viac ako 50 bratislavských kultúrnych inštitúcií, ktoré sú by-
tostne závislé od tejto podpory.

Rok 2020 bol mimoriadny aj ďalšími skutkami. Nadácia  
Tatra banky darovala do zbierok Slovenskej národnej galé-
rie šaty vytvorené 10 mladými tvorcami odevného dizajnu. 
Tieto umelecké diela boli vytvorené pre moderátorku veče-
ra Cien Nadácie Tatra banky za umenie počas 10 rokov. 
Vznikla tak unikátna výstava v hlavnej budove SNG, ktorá 
trvala od októbra 2020 do februára 2021.

Zároveň sme prvýkrát zakúpili do zbierok SNG konceptuálne 
dielo významného slovenského umelca Romana Ondaka.  
V tejto tradícii pokračujeme aj tento rok. Tentokrát sme sa roz-
hodli venovať SNG súbor diel od piatich slovenských umelcov.

Text: Eva Šinková

Za posledný  
rok podporili 
Nadácia  
Tatra banky 
a Tatra banka až 
368 organizácií
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Tatra banka a Nadácia Tatra banky za posledný rok podporili 
až 368 organizácií. Okrem toho, že sme generálnym partne-
rom SND a SNG, podporujeme aj všetky najvýznamnejšie 
regionálne divadlá, podujatia FashionLive!, By design Confe-
rence, Dni architektúry a dizajnu, Be2Can a mnoho ďalších. 
Zároveň sme sa stali spoluzakladateľom Kempelenovho in-
štitútu inteligentných technológií. Je to prvý nezávislý inštitút 
svojho druhu na Slovensku. Bude sa zaoberať výskumom 
inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých 
oblastí informatiky a informačných technológií.

V roku 2021 sme naplánovali „návrat do normálu“ a radi 
sa vraciame k našim osvedčeným a dlhoročným granto-
vým programom Umenie, Vzdelanie a Digital, ktoré sú za-
merané predovšetkým na mladých ľudí, vysokoškolských  
a stredoškolských študentov a vzdelávacie inštitúcie. Po-
slednou významnou aktivitou tohto roka bol príchod trojná-
sobného držiteľa Pulitzerovej ceny Matta Apuzza, ktorého 
na svojej pôde privítala Univerzita Komenského. 

Umenie podporujeme aj prostredníctvom odovzdávania 
ocenení pre etablovaných a začínajúcich tvorcov, a to už 
26 rokov. Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najväčší 
program Nadácie Tatra banky, v ktorom od začiatku jej ude-
ľovania bolo odmenených viac ako 190 umelcov. Tohoroč-
né vyhlasovanie víťazov sa tak ako minulý rok uskutočnilo 
výlučne online na sociálnych sieťach Tatra banky. Víťazmi 
26. ročníka tohto prestížneho ocenenia sa v kategórii Hlav-
ná cena stali Juraj Johanides, Sláva Daubnerová, Zuzana 
Gombošová, Andrej Šeban, Ivana Gibová a Juraj Gábor. 
Ocenenie Mladý tvorca v tomto roku získali Adam Gajdoš 
a Kristína Tomanová, Slávka Zámečníková, Andrej Čanec-
ký a Andrej Barčák, Richard Autner, Dominika Moravčíková  
a Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi).

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky v kategórii Hlavná cena 
už tradične získajú bronzovú sošku Múzy z dielne Daniela 
Brunovského a finančnú odmenu. Keďže Nadácia Tatra ban-
ky považuje podporu umenia za kľúčovú, rozhodla sa zvý-
šiť finančnú odmenu v kategórii Hlavná cena zo 6 600 eur  
na 10 000 eur a v kategórii Mladý tvorca z 3 300 eur na  
5 000 eur. Všetci nominovaní umelci budú taktiež finančne 
odmenení sumou 5 000 eur.

Viac informácií o laureátoch aj všetkých nominovaných 
umelcoch si môžete prečítať na stránke Nadácie Tatra 
banky.

Všetky informácie o aktivitách Tatra banky a Nadácie Tatra 
banky sú dostupné aj na www.nadaciatatrabanky.sk.

Autorka je manažérka Nadácie Tatra banky a strategického 
sponzoringu Tatra banky.
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„Cena Nadácie Tatra banky za umenie patrí k najdôležitej-
ším aktivitám nadácie. Cítime, že práve počas tohto zloži-
tého obdobia je podpora umenia niečo, za čím si máme 
absolútne stáť. Rozhodli sme sa preto aj tento rok odmeniť 
popri laureátoch aj všetkých nominovaných umelcov.“       
Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky

Umelecké dielo: Bronzová socha Daniela Brunovského



Hľadáte darček pre milovníkov 
a milovníčky umenia vo  
vašom okolí, alebo sa chcete 
potešiť vy sami? Pozrite sa  
na výber knižných noviniek  
a ďalších darčekov z produkcie 
Slovenskej národnej galérie.

Ako vyzerá príbeh Slovenska  
v dielach SNG?
Radi si len tak listujete knihami a nechávate sa prekvapiť 
náhodnými objavmi? Chceli by ste niekomu ukázať príbeh 
Slovenska trochu inak? Nová publikácia Slovensko v die-
lach Slovenskej národnej galérie ako kniha o Slovensku 
na viac ako 400 stranách predstavuje náš príbeh, ktorý roz-
právajú – už vyše sto rokov – umelci a umelkyne. Obrazová 
publikácia doplnená o krátke tematické texty zároveň pri-
náša možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás vo svojich 
dielach vybraní 145 autori a autorky nazerajú. 

Text: Klára Hudáková

Knižné a iné  
novinky z dielne 
Slovenskej  
národnej galérie 
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Idea pozrieť sa na zbierky SNG iným spôsobom vyplynula  
z diskusie s ministrom zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí SR Ivanom Korčokom, ktorý sa aktívne hlási k tomu, 
aby slovenská diplomacia oveľa intenzívnejšie prezentovala 
Slovensko prostredníctvom umenia. Na presvedčení, že ob-
razy sú univerzálnym vyslancom, sme postavili koncept tohto 
vizuálneho atlasu. Je usporiadaný do poeticky ladených ka-
pitol, diela zo zbierok SNG sme však vyberali tak, aby prípad-
ný sentiment ironizovali, relativizovali a dávali do kontextu. Pri 
výbere sme uprednostnili vizuálnu informáciu diel, čo nám 
umožnilo lepšie skladať a odkazovať medzi dielami. Prežite 
okúzlenie z „náhodne“ odhalenej blízkosti a nechajte sa oslo-
viť obrazom!

Komiks, kunsthistorická 
zápletka a detektívka  
v jednom 
Verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh 
kedysi slávneho a obdivovaného, ale aj zatracovaného 
obrazu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu ge-
neralissimovi Stalinovi od umeleckého kolektívu Čumpe-
lík – Čermáková – Schoř tvorí kostru tohto „detektívneho 
románu“ Ztracený Svatý. Ten je vystavaný na historických 
faktoch a informáciách z výskumov českých a sloven-
ských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext 

stalinizmu – obdobia, keď politika a umenie fungovali ruka 
v ruke. Druhá rovina rozprávania vás zavedie do súčasnej 
Prahy, kde sa dvojica česko-slovenských kurátorov pokú-
ša stratený obraz po desaťročiach nájsť a znovu vystaviť. 
Knihu je preto možné vnímať ako netradičného sprievod-
cu po československom umení socialistického realizmu. 
Publikácia Alexandry Kusej a známeho popularizátora vý-
tvarného umenia Ondřeja Horáka s komiksovými príbehmi 
ilustrovanými Jindřichom Janíčkom z pražského vydavateľ-
stva Take Take Take ponúka nečakaný a šokujúci záver. 
Aký? Zistite sami!

Prečo umenie?
Záujemcom o umenie sa onedlho dostane do rúk aj kniha 
Prečo umenie? Odpovede na najčastejšie otázky klade-
né v galériách. Kto je umelec? Prečo chodiť do galérie? 
Musím umeniu vždy rozumieť? Akú má umenie hodnotu? 
A ako spoznám umelecké dielo? To je len niekoľko z viac 
než tridsiatich otázok, na ktoré kniha odpovedá. Vychádza 
ako slovenská mutácia českého originálu a je výsledkom 
medzinárodného kolektívu autorov spojených pod platfor-
mou Máš umelecké črevo? Dlhodobým cieľom autorov je 
sprístupniť súčasné umenie, jeho vývoj a historické korene 
nenásilnou cestou študentom a pedagógom základných  
a stredných škôl. Otázky dopĺňajú o reprodukcie diel zo 
zbierok spolupracujúcich inštitúcií a zábavné ilustrácie 
umelca Kakalíka.

Vybavte sa na nasledujúci rok originálnym diárom alebo kalendárom SNG. Nájdete ich na e-shope galérie alebo v kníhkupectve Ex Libris v SNG. (Foto: Šimon Lupták, SNG)

V novej neobvyklej knihe môžete na viac ako 400 stranách spoznať príbeh Slovenska cez umelecké diela. (Foto: Martin Deko, SNG) Akú má umenie hodnotu a prečo vôbec chodiť do 

galérie? Aj na tieto otázky nájdete odpovede v knihe Prečo umenie? (Foto: SNG)
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Do nového roka s diárom  
a kalendárom SNG
Aj vy sa už tešíte na novú SNG? Predtým, než do nej vstú-
pite, by sme vás radi zobrali do zákulisia jej rekonštrukcie 
a prípravy na nový režim fungovania. Nech sa páči, vstúpte 
do takmer otvorenej galérie spolu s nami! Náš tradičný diár 
SNG sme na rok 2022 koncipovali ako vizuálnu meditáciu 
nad posledným štádiom rozostavanosti novej galérie – 
stavbu máme tak dlho, až sa stáva normou a nie prechod-
ným stavom. Mladá fotografka Dominika Jackuliaková, 
ktorej fotografie sú súčasťou diára, presne vizualizuje túto 
podobu. Rok dokončenia stavby tak privítame umeleckým 
zhodnotením dlhotrvajúcej rekonštrukcie a sme radi, že sa 
k nám na cestu za novým areálom môžete pridať aj vy.

Fotografie dopĺňajú krátke komentáre, texty o budúcom uspo-
riadaní galerijného areálu, zaujímavosti, na ktoré sa často pý-
tate a na ktorých nám záleží, ale aj to, čo by sme chceli, aby 
ste si všimli. Veríme, že aj vďaka tomuto diáru budete mať 
pri každej návšteve pocit, že novú SNG už dôverne poznáte. 

Do nového roka môžete vykročiť aj s naším závesným kalen-
dárom, v ktorom nájdete dvanásť ikonických diel zo zbierok 
SNG, ktoré vám budú robiť náladu a radosť po celý rok. Vy-
brali sme pre vás známe aj menej známe diela od našich po-
predných slovenských výtvarníkov ako Martin Benka, Ľudovít 
Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Janko Alexy a ďalších. 
Všetky diela si môžete navyše pozrieť aj zdigitalizované na 
www.webumenia.sk. 

Už ani krok bez peňaženky 
SNG x Retart 
Značka Retart je známa produktmi, ktoré prezentujú súčas-
ných výtvarných umelcov a ich diela. V rámci spolupráce 
SNG x Retart sme spoločne pripravili limitovanú edíciu pe-
ňaženiek, ktoré zdobia motívy diel zo zbierok SNG. Budete 
si môcť vybrať Mednyánszkeho rozkvitnutý strom, Čap-
kovho psíčka a mačičku, Galandovu morskú pláž, Fullovo 
more, Blažov „remix“ ikonického obrazu Veľká vlna alebo 
Binderovu žirafu, pštrosa a hyenu. Na www.webumenia.sk/
retart nájdete ako bonus príbeh každého diela na peňa-
ženke, v prípade voľných diel Galandu, Mednyánszkeho  
a Čapka aj digitálne reprodukcie vo vysokom rozlíšení, kto-
ré môžete bezplatne využiť. 

Všetky publikácie a ďalšie produkty SNG si zakúpite 
v našom e-shope na www.sng.sk alebo v galerijnom 
kníhkupectve Ex Libris v Esterházyho paláci na Ná-
mestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Ak chcete zostať v obraze 
o tom, čo sa práve deje alebo vyrába v SNG, prihláste 
sa na odber nášho newslettra na www.sng.sk.

Limitovaná edícia jedinečných peňaženiek s motívmi umeleckých diel vznikla  

v rámci spolupráce SNG x Retart. (Foto: Matúš Kucharovič)

Netradičná kniha Ztracený Svatý je komiksom, kunsthistorickou zápletkou a de-

tektívkou v jednom. (Foto: Jindřich Janíček)

Banka, ktorá miluje umenie

www.tatrabanka.sk/fi lantropia 

www.nadaciatatrabanky.sk
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Aj tento rok Tatra banka 
venuje Slovenskej národnej 
galérii dar pre nás všetkých 
v podobe zbierky diel piatich 
slovenských umelcov.

Tatra banka v minulom roku položila základy novej tradície 
obdarúvania spoločnosti. Do zbierky Slovenskej národ-
nej galérie (SNG) prispela mimoriadnym dielom Romana 
Ondaka – Time Capsule, vďaka čomu bolo sprístupnené 
širokej verejnosti. Aj tento rok chceme nasledovať náš zá-
väzok k šetrnému prístupu #premodruplanetu, princípom 
udržateľnosti a trvalým hodnotám, ktoré tu ostanú aj pre 
ďalšie generácie. SNG preto opäť venujeme dar pre celú 
spoločnosť. Tentoraz pôjde o diela až piatich slovenských 
umelcov.  

Motýľa nekúpiš!
Srdečne vás pozývame na výstavu darovaných diel pod 
názvom Motýľa nekúpiš, ktorú si môžete pozrieť vo výstav-
ných priestoroch SNG v Bratislave spolu s ostatnými ak-
tuálnymi výstavami. Vďaka partnerstvu Tatra banky a SNG 
majú všetci návštevníci galérie vstup zdarma.
 
Na výstave sa predstavia umelecké diela autorov a autorky 
strednej generácie slovenského súčasného umenia – Eri-
ka Bindera, Marka Blaža, Mareka Kvetana, Denisy Lehoc-
kej a Milana Tittela. Každý z autorov má jedinečný pohľad 

na umenie, a preto pôjde o rozmanitú, ale súrodú zmes 
rozličných prístupov, médií a tém. Tešiť sa tak môžete na 
zbierku fotografií, miniatúr, grafík, truhlíc, motýľov, ale i na 
jedinečné inštalácie.

Trvanie výstavy: 9. 12. 2021 – 24. 4. 2022 
Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava 
 
Prajeme vám, aby bol rok 2022 pre vás darom!

Text:  Simona Miklošovičová

„Jedným z benefitov moderných spoločností je rozhodnutie 
starať sa o umelecké zbierky a umožniť každému, aby sa 
mohol s umením stretnúť a niečo si z neho vziať. Pomoc 
pri takejto misii od férového partnera, akým je v súčasnosti 
Tatra banka, nie je charita, je to filantropia, teda snaha me-
niť svet k lepšiemu. Myslíme si, že svet s umením je lepší 
a diela, ktoré vypovedajú o nás – o spoločnosti, ktorá ich 
vytvorila a ktorá s nimi žila, je potrebné uchovávať,“ hovorí 
generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. 

„Umenie je dar. Dodáva nám silu a spája nás aj v zložitých 
časoch. Sme presvedčení, že takýto typ aktivít dáva zmysel 
len vtedy, ak sú realizované dlhodobo a konzistentne. Ten-
toraz sme sa rozhodli venovať SNG súbor diel od piatich 
slovenských umelcov. Každý z nich prináša iný a veľmi ori-
ginálny pohľad na umenie,“ uviedol Michal Liday, predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Nech je umenie  
darom aj  
v roku 2022

U
m

en
ie

46



Prajeme Vám, aby bol rok 2022
pre Vás darom

PF 2022

www.umeniejedar.sk

pb_times_pf2022_210x275_1221.indd   1pb_times_pf2022_210x275_1221.indd   1 07/12/2021   16:0107/12/2021   16:01



Od začiatku aktuálnej divadelnej sezóny 2021/2022 sa  
v Slovenskom národnom divadle uskutočnilo  päť premiér 
– dve činoherné, jedna operná a dve baletné. Aktívne do 
druhého ročníka vstúpilo Operné štúdio. S veľkým ohla-
som sa stretli gala na počesť jubilujúcej opernej hviezdy 
Petra Dvorského a zaujímavý galavečer Umenie pre život  
s hviezdami európskych baletných súborov. Tento projekt 
je pokračovaním tradície, ktorá vznikla z iniciatívy Národné-
ho onkologického ústavu v Bratislave na podporu osvety, 
prevencie a podpory boja proti onkologickým ochoreniam. 
Lebo aj umenie lieči. A v tomto duchu – rešpektujúc všetky 
protipandemické opatrenia – prináša SND čo najviac ži-
vých predstavení s divákmi v sálach alebo ponúka možnos-
ti stretnutí s produkciou SND cez portál návštevník.online 
alebo dramox. Každý z umeleckých súborov zaznamenal aj  
v tomto náročnom období mimoriadny záujem o kultúru.  
A tiež o možnosť darovať umelecký zážitok, poučenie i zába-
vu aj prostredníctvom darčekových poukážok SND. Pristav-
me sa pri tituloch, ktoré obohatili repertoár.

Dáma s kaméliami v Opere 
SND
Francúzsky románopisec Alexander Dumas mladší mal len 
23 rokov, keď napísal slávny román Dáma s kaméliami, ktorý 
bol prvýkrát publikovaný v roku 1848. Opísal v ňom tragický 
osud krásnej, inteligentnej kurtizány Marie Duplessis, ktorú 
obdivoval celý Paríž.

K verným ctiteľom, samozrejme okrem spisovateľa, patril 
napríklad aj skladateľ Franz Liszt. O tom, akú pozornosť 

román vzbudil, svedčí aj to, že Verdiho opera La traviata 
(v preklade „zblúdilá“, tá, ktorá zišla z cesty) mala premiéru 
už v roku 1853. Odvtedy patrí k najhranejším. Námet zaujal 
divadelných tvorcov i filmárov, napríklad Franca Zeffirelliho 
a postavu hlavnej hrdinky Violettu Valéry si zahrali  Sarah 
Berhnardt, Greta Garbo, Isabelle Adjani, Isabelle Huppart  
a ďalšie slávne herečky, o operných divách nehovoriac.

Verdiho opera o osude hrdinky, ktorú nezlomia prekážky, ži-
votné peripetie, ktorá sa vzdá bohatstva a pre ktorú je pravá 
láska nádejou a snom, bola v bratislavskej opere uvedená 
už dva roky po konštituovaní SND, teda v roku 1922. Aktu-
álne naštudovanie  je v poradí siedme. Ako pristúpiť k téme, 
ktorá je taká známa, čím sa to súčasné naštudovanie v SND 
líši od predchádzajúcich?

„Táto Verdiho opera uzatvára  jeho „ľudskú trilógiu“  opier 
Rigoletto, Trubadúr a La traviata, v ktorej skladateľ rozpráva 
príbehy  ľudí žijúcich na okraji spoločnosti (v prípade opery 
Trubadúr je to Azucena),“ hovorí taliansky režisér Roberto 
Catalano a pokračuje „Osudy hrdinov sú ako na hojdač-
ke a ja chcem sledovať predovšetkým ich ľudský príbeh. 
Nechcem ho skrývať za honosnými kulisami a obliekať do 
noblesných dobových šiat. Pocity lásky, strádania, šťastia 
a bolesti sú v každom storočí rovnaké. Záležalo mi na tom, 
aby sme ich stvárnili v súčasnosti, na minimalistickej scéne 
sústreďujúc sa na emócie. Violettine city sa rozpadávajú 
na kúsky, rozdáva sa, aby sa napokon obetovala pre lás-
ku...“

Novú inscenáciu divácky atraktívneho titulu Verdiho opery 
pripravil v SND medzinárodný tím s talianskym režisérom 
Robertom Catalanom, pod taktovkou českého dirigenta 
Roberta Jindru. 

Text: Izabela Pažítková

Divadlo
žije

Jeden z najhranejších  operných titulov Vediho La traviata je opäť v repertoári Opery Slovenského národného divadla. V popredí predstaviteľka Violetty Valéry Adriana Kučerová. 

Foto Marek Olbrzymek.
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Mať alebo Byť – to je otázka...
V Činohre SND sa od začiatku aktuálnej divadelnej sezó-
ny „predstavili“ dvaja súčasní dramatici – americký David 
Mameta s hrou Glengarry Glen Ross z prostredia realitnej 
kancelárie a francúzsky Florian Zeller s hrou Matka, ktorá 
zachytáva rozpady tých najintímnejších vzťahov.

Divadlo je rozprávanie príbehov, hovorí David Mamet, úspeš-
ný americký spisovateľ a dramatik, ktorého hra Glengarry 
Glen Ross je aktuálnou aj po niekoľkých desaťročiach. Ma-
met za ňu získal Pulitzerovu cenu a stala sa aj námetom sce-
nára filmu nominovaného na Oscara, ktorý u nás poznáme 
pod názvom Konkurenti.

Ústrednou témou hry je námet, ktorý pertraktuje v mnohých 
svojich dielach – mýtus o americkom sne. David Mamet je 
bystrým pozorovateľom, píše o tom, čo často sám intenzívne 
zažil. Dlhšie pracoval aj v realitnej kancelárii, čo sa odrazilo 
v hre Glengarry Glen Ross. Hra je o „realitke“ – ale predo-
všetkým o realite, zachytáva okolnosti, ktoré vedú k tomu, že 
biznis vie korumpovať. Vychádza z premisy, že každý máme 
rovnakú šancu. Sú však medzi nami takí, ktorí sú úspešní za 
cenu zneužívania systému, bez zmyslu pre fair play, práve 
naopak – so zmyslom urobiť všetko preto, aby boli úspešní 
na účet niekoho iného... len niekto sa dostane na vrchol. Za 
akú cenu? Kolegovia v realitke sa stanú konkurentmi. David 
Mamet je zaujímavý aj spôsobom rozprávania, jazykom so 
zmyslom pre „rytmus jazyka ulice.“ Brilantne napísaná hra, 
dokonca s kriminálnou zápletkou, s humorom i so sebairó-
niou vzbudzuje smiech i zimomriavky. Šiestich protagonistov 
mužov a jednu dámu režíruje Ingrid Timková, ktorá sa zaují-
ma predovšetkým o hry so spoločensko-kritickými témami.

Toto je môj príbeh
Floriana Zellera označili v The Times za najvzrušujúcejšie-
ho francúzskeho dramatika súčasnosti. Absolvent Inštitútu 
politických štúdií, spisovateľ, dramatik, divadelný a filmový 
režisér a tiež scenárista. Zeller sa inšpiroval svojimi hrami aj 
na napísanie scenárov filmov, ktoré si režíroval s významný-
mi hereckými osobnosťami. Napríklad vo filme Otec (2020) 
stvárnil hlavnú postavu Anthony Hopkins a získal za ňu 
Oscara. Na zlatú sošku bol film nominovaný celkom v šies-
tich kategóriách, z ktorých víťazstvo získal ešte v kategórii 
za adaptovaný scenár, pod ktorý sa podpísal Zeller spolu  
s anglickým dramatikom Christopherom Hamptonom. Vyso-
ko sú oceňované aj Zellerove hry. Za hru Matka získal Cenu 
Molière za najlepšiu hru roka. 

„Anne, Pierre, Nicolas a Sára sú modelovou rodinou, cez 
ktorú nám Florian Zeller sprostredkúva zážitok trieštiacej 
sa duše v rozpadajúcom sa manželstve,“ uvádza v bulletine  
k hre Matka dramaturgička Miriam Kičiňová a pokračuje 
„Zachytáva rozpady vzťahov, tých najintímnejších a najbliž-
ších, kde je krehká hranica od lásky k zraneniu. Téma man-
želskej nevery a lži je často súčasťou námetu jeho hier.“ Zel-
ler hovorí,  že sa snaží najprv ľuďom vytvoriť pocit, že vedia, 
kde sa nachádzajú a... „Keď si myslia, že vedia, rozumejú  
a poznajú, tak zväčša nevedia, a to je niečo, čo chcem, aby 
zažili a zdieľali...Chcel by som ich dostať do jedinečnej pozí-
cie, akoby šli cez labyrint otázok, aby sa dostali hlavnej po-
stave do hlavy. Chcel by som, aby boli v aktívnej pozícii, nie 
iba sedieť a dívať sa, ale byť súčasťou skladania príbehu.“ 
A dodáva, že pre neho ako autora je dôležité, aby ktokoľvek, 
kto opustí hľadisko, si povedal „Toto je môj príbeh!“

V hlavnej úlohe exceluje Zuzana Fialová. Réžiu má Soňa 
Ferancová, ktorá oceňuje, že Zeller vzbudzuje silné emócie 
a že veci, ktoré rieši, sú len zdanlivo banálne.

Čarovná Popoluška znovu  
na scéne
Ktoré rozprávky poznáte? Bez váhania určite vymenujete 
niekoľko titulov, medzi ktorými nebude chýbať Popoluš-
ka. Z pera bratov Grimmovcov, ktorí ju vydali v roku 1812, 
ovládla Európu. Popoluškin príbeh je však oveľa, oveľa star-
ší. Najstaršiu verziu podobnú príbehu, ktorý by sa mohol 
podobať na ten, aký poznáme, údajne našli na egyptskom 
papyruse. Nevystupujú v ňom zlé sestry ani macocha, ba 
ani pomocníci z ríše zvierat, je tam však zmienka o črievič-
ke či skôr sandáloch, ktoré  sú zdrojom zápletky. S podob-
ným rozprávaním sa stretávame aj v starovekej Číne v 7. až  
10. storočí. O Cenerentole sa rozprávalo  napríklad  aj v Ta-
liansku a príbeh sa stal súčasťou publikácie pre deti vyda-
nej v roku 1634. Podrobne sa o zaujímavej histórii dozviete  
z obsažného bulletinu, keď navštívite  výpravné baletné 
predstavenie v SND. 

Popoluška je vďačným námetom pre všetky umelecké žán-
re, pravdaže nevynímajúc  film, ale ani operu. Rossiniho  
La Cenerentolu uviedlo SND (2003) v odvážnej réžii Jozefa 
Bednárika, ktorý príbeh situoval do fitnescentra. Napokon 
aj baletné inscenácie sa pohybujú od tradičných až po 
avantgardné. Ruský tanečník Rudolf Nurejev naštudoval 
pre Parížsku operu Popolušku (1986), ktorá sa pohybovala  
v hollywoodskych filmových ateliéroch.

Briskná hra anglického dramatika Davida Mameta Glengarry Glen Ross sa 

odohráva v prostredí realitnej kancelárie. Na zábere Roberta Tapperta Alexander 

Bárta a Daniel Fischer.

Zuzana Fialová exceluje v hlavnej úlohe hry francúzskeho dramatika Floriana 

Zellera Matka. V úlohe syna hosťuje v SND Dávid Hartl. Foto Simon Jeništa.



Autorom hudby je Sergej Prokofiev, autor ôsmich bale-
tov, z ktorých najznámejšími sú Romeo a Júlia a Popoluš-
ka. Vychádzajúc z príbehu z pera Charla Perraulta, hudbu 
k Popoluške začal komponovať v zime roku 1940, keď sa 
z emigrácie vrátil do Sovietskeho zväzu. Dielo dokončil na 
sklonku vojny, na jar 1944, premiéra sa konala v novembri  
1945 vo Veľkom divadle v Moskve. Prokofiev sa zmienil, že 
jeho hudba nemá byť „rozprávková“, ale  vyjadrením emócií  
a poetickej lásky živých bytostí.

Napriek vďačnému, romantickému, snovému námetu sa 
dostáva tento baletný titul na repertoár našej prvej scény  

v celej histórii SND len po tretí raz, najskôr v roku  1951, ná-
sledne po vyše štvrťstoročí, v roku 1978. Aktuálnu verziu na-
študoval britský choreograf a režisér Michael Corder, hosť 
mnohých svetových tanečných súborov, hudobne dirigent 
Ondrej Olos a scénu a kostýmy navrhol Mark Bailey.

Je to choreografia mimoriadne oceňovaná, ktorú Michael 
Corder  pripravil  v roku 1996 pre Anglický národný balet.  
V roku 1997 získal za ňu Cenu Laurencea  Oliviera za najlep-
šiu novú tanečnú inscenáciu a v roku 1996 Cenu Evening 
Standard Award. Corderova verzia Popolušky sa stala veľmi 
populárnou, napríklad v roku 1997 po nej siahol aj súbor  
Bostonského baletu. Na scéne SND má novú scénickú 
výpravu a kostýmy z dielne Marka Baileyho, ktorý navrhol 
dizajn k vyše 200 inscenáciám pre činohru, operu a balet 
vo Veľkej Británii, v pevninskej Európe, Severnej Amerike aj 
Ázii. Jeho tvorbu už v SND diváci poznajú z predchádzajú-
cich produkcií baletov Tulák Chaplin – pocta géniovi a Ni-
žinskij – Boh tanca.

„Popoluška je nádherný titul, svetoznáma rozprávka, ktorá 
očarí každého diváka,“ uviedla na tlačovej besede ume-
lecká riaditeľka Baletu SND Nina Poláková, ktorá mala 
možnosť tancovať v choreografii Michaela Cordera vo Vie-
denskom štátnom balete a pokračovala „Viem, aké náročné  
a virtuózne sú choreografie od Michaela, je to veľká výzva 
pre každého tanečníka a myslím si, že diváci túto náročnosť 
a krásu pohybu určite ocenia.“

Hovorí sa, že tanec je fenoménom nášho storočia – bez 
slov vyjadrí veľa, nezáleží na tom, o aký žáner ide – či je to 
tanec akademický alebo ľudový. A tak sa na sklonku jese-
ne spojil Balet SND a Slovenský ľudový umelecký kolektív, 
aby priniesli krásu, pozitívnu energiu, inšpirovali. Veríme, 
že s takýmito posolstvami sa budeme stretávať čo najskôr 
naživo, aby sa energia medzi javiskom a hľadiskom zná-
sobovala.

Autorka je tlačová tajomníčka SND.
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Predstavenie Balet&SĽUK/Tancom k sebe spája baletný, moderný i ľudový ta-

nečný prejav. Foto promujúce tento projekt – autor Anton Faraonov.

Svetoznáma rozprávka o Popoluške v originálnom stvárnení anglického choreografa Michaela Cordera očarí veľkých i malých noblesnou vizuálnou stránkou, nádhernou hudbou 

Sergeja Prokofieva i virtuóznymi výkonmi tanečníkov. Foto Juraj Žilinčár.
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Všeobecné upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto doku-
mente (ďalej len „Informácie“) nie je návrhom, verejným návrhom na uza-
tvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, in-
vestičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej 
obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou 
na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych 
prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú 
výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú sta-
rostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra banka, a.s., so 
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 
2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) pri spracovaní 
Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbe-
re Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní 
Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úplnosť a presnosť posky-
tovaných Informácií ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím 
Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu 
prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanoviská prezentované v 
rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami a stanoviskami Tat-
ra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú medzi Informáciami 
uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v 
minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra banka, a.s., upo-
zorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ o výkonnosti v bu-
dúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom 
dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo 
vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente a v prípade akýchkoľ-
vek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente 
odporúčame klientom, aby sa poradili s príslušnými odborníkmi. Daňo-
vý režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže 
zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých v tomto dokumente sa riadi 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tatra banka, a.s., ani ďalšie sub-
jekty, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, 
nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo úze-
mia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto 
Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi iných krajín. Akékoľvek preberanie Informácií uvede-
ných v tomto dokumente je povolené bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona 
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Banka v 
súvislosti s jej investičnými službami, investičnými činnosťami a vedľajšími 
službami podľa ustanovení Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže v 
prípade niektorých prezentovaných finančných nástrojov prijímať peňaž-
né a menšie nepeňažné plnenia s cieľom zvýšiť a zlepšiť kvalitu svojich 
služieb pre klientov, pričom tieto peňažné a menšie nepeňažné plnenia 
pochádzajú od emitentov prezentovaných finančných nástrojov alebo 
iných tretích osôb a nebránia Tatra banke, a.s. konať v súlade so zásada-
mi poctivého obchodného styku, s odbornou starostlivosťou a v záujme 
svojich klientov. Autori článkov môžu byť resp. sú odmeňovaní podľa pre-
daja prezentovaných finančných nástrojov alebo podľa poskytnutia pre-
zentovaných investičných služieb, investičných činností alebo vedľajších 
služieb. Spôsob odmeňovania zamestnancov Tatra banky, a. s. a Tatra 
Asset Management, správ. spol., a. s. nebráni konať v súlade so zásada-
mi poctivého obchodného styku, s odbornou starostlivosťou a v záujme 
svojich klientov.

Upozornenie 1: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko 
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do 
podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podiel-
nik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Štatút, predajný prospekt 
a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov podielového fondu 
sú verejne dostup-né na stránke príslušného podielového fondu resp. jeho 
správcu. Dokument s kľúčovými informáciami, obsahujúci poučenia a 
upozornenia v súvislosti s rizikami, nákladmi a poplatkami spojenými s 
investíciami v príslušnom podielo-vom fonde, je dostupný v slovenskom ja-
zyku. Zloženie modelového portfólia podľa jednotlivých tried aktív a taktic-
ká alokácia uvedené v tomto článku vychádzajú z údajov poskytnutých zo 
strany Raiffeisen RESEARCH, ktorá je organizačným útvarom v Raiffeisen 
Bank International AG, so sídlom: Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska 
republika, zapísanej v rakúskom Obchodnom registri, vložka FN 122119 m 
(ďalej len „RBI“), ktorá je bankou (úverovou inštitúciou) zriadenou podľa 
§1 rakúskeho zákona o bankách. S investíciou do podielového fondu je 
spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, 
predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu 
sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Do 
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných 
alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom 
fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových lis-
tov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových 
fondov. Oficiálne názvy podielových fondov sú Tatra Asset Management, 
správ. spol., a. s. Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f., Tatra As-
set Management, správ. spol., a. s., Wealth Growth Balanced Model Fund 
o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Wealth Growth Dyna-
mic Model Fund o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private 
Growth o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private Growth 1 
o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private Growth 2 o.p.f.. 
Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., 
a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Skratka ETF pred-
stavuje všeobecne zaužívané označenie pre Exchange Traded Funds, 
fondy, ktoré zlučujú investície od viacerých investorov na trhu a sú prijaté 
na obchodovanie na burze. ETF fondy sú denne obchodované na burze 
podobne ako napríklad akcie. S investíciou do ETF fondu je spojené aj ri-
ziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície 
do ETF fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik ne-
musí dostať späť celú investovanú sumu. Predajný prospekt a dokument 
s kľúčovými informáciami pre investorov ETF fondu sú verejne dostupné 
na stránke príslušného ETF fondu resp. jeho správcu. Dokument s kľú-
čovými informáciami, obsahujúci poučenia a upozornenia v súvislosti s 
rizikami, nákladmi a poplatkami spojenými s investíciami v príslušnom ETF 
fonde, je dostupný v slovenskom jazyku. Odporúčané riešenia a alokácia 
do konkrétnych ETF fondov v rámci modelového portfólia, na ktoré sa člá-
nok na strane 14 odvoláva, sú na základe údajov poskytnutých zo strany 
Tatra bankou, a.s. ETF fondy riadi spoločnosť iShares, dcérska spoločnosť 
BlackRock, správcom týchto ETF fondov je spoločnosť BlackRock Asset 
Management Ireland Limited. Ďalšie informácie o iShares ETF fondoch sú 
dostupné bezplatne na internetovej stránke príslušného ETF fondu na ad-
rese www.ishares.com. iShares® a BlackRock® sú registrované obchodné 
známky spoločnosti BlackRock, Inc. a jej dcérskych spoločností (“Blac-
kRock”) a používajú sa na základe licencie. BlackRock neposkytuje žiad-
ne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vhodnosti investovania do akéhokoľ-
vek produktu alebo použitia akejkoľvek služby ponúkanej Tatra bankou, 
a.s.. Spoločnosť BlackRock nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s 
riadením, marketingom, obchodovaním alebo predajom akýchkoľvek pro-
duktov alebo služieb ponúkaných Tatra bankou, a.s.

Upozornenie 2: S investíciou do investičných certifikátov alebo obdob-
ných cenných papierov vydaných v zahraničí je spojené aj riziko a doteraj-
ší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do investič-
ného certifikátu alebo obdobných cenných papierov vydaných v zahraničí 
ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a investor môže utrpieť stratu 
najviac do výšky svojej investície. Dokumenty emitenta investičných certi-
fikátov najmä dokument s Kľúčovými informáciami a/alebo Konečné pod-
mienky a/alebo Základný prospekt resp. obdobné dokumenty vydávané 
emitentom v zahraničí obsahujúce poučenia a upozornenia v súvislosti s 
rizikami, nákladmi a poplatkami spojenými s investíciami sú uverejnené na 
webovej stránke príslušného emitenta.

Upozornenie 3: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko 
a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný pro-
spekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozí-
cii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Podielové fondy 
vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so síd-
lom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných 
papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených člen-
ským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno 
investovať až 100 % hodnoty majetku vo Fondoch pre modrú planétuTB. 
Peňažné prostriedky vo Fondoch pre modrú planétuTB môžu byť investo-
vané aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných 
otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných 
subjektov kolektívneho investovania.  85 % alebo viac majetku v TAM-
-MPK bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového 
fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide. 85 % alebo viac majetku v TAM-
-MPV bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového 
fondu Raiffeisen-Nachhaligkeit-Mix. 85 % alebo viac majetku v TAM-MPD 
bude nepretržite investovaných do podielových listov podielového fondu 
Raiffeisen-Nachhaltikgeit-Wachstum. Oficiálne názvy podielových fondov 
v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. uvede-
ných v upozornení: Fondy pre modrú planétuTB: TAM-MPK Tatra Asset 
Management, správ. spol, a.s., fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. 
| TAM-MPV Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú 
planétu vyvážený o.p.f. | TAM-MPD Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s., fond pre modrú planétu dynamický o.p.f. 

Upozornenie 4: Tatra banka nezodpovedá za obsah prevzatý od tre-
tích strán, t. j. články a inzerciu publikované v časti Spoločenská rubrika  
a Umenie. 
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Komentár analytika pokrýva vývoj do 1. 12. 2021.
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