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Vážení klienti, 

aktuálne číslo Private Banking Times prichádza v čase letných 
dovoleniek. Verím, že väčšina z vás bude mať príležitosť od-
dýchnuť si a zabudnúť na bežný pracovný zhon. Leto je príle-
žitosť spoznávať zaujímavé miesta, kultúru, históriu a ľudí, ktorí  
v týchto krajinách žijú.

V rukách držíte číslo, ktoré je venované medzinárodnému 
obchodu. Práve poznanie jednotlivých krajín, ich vzájomných 
ekonomických a geografických súvislostí zvyšuje možnosť 
pochopenia vývoja jednotlivých situácií na finančných trhoch. 

Globalizácia, vznik nových pravidiel a dohôd sú nezvratnou 
realitou súčasnosti. Nie je možné byť úspešný v globálnom 
meradle bez ich znalosti. Určite sa môžeme pozastaviť nad ich 
negatívnymi vplyvmi, som však presvedčený, že pozitíva pre-
važujú.

Našou snahou je neustále skvalitňovanie ponúkaných služieb. 
Novinkou v tejto oblasti je digitálny wealth management, ktorý 
umožňuje komplexný pohľad na správu majetku a privátni ban-
kári vám ho radi predstavia na spoločných stretnutiach.

Aj v tomto čase dovoleniek sa vám snažíme poskytnúť maxi-
málny komfort a svojimi službami zabezpečiť ničím nerušený 
priebeh dovolenkových dní. Prajem vám príjemné prežitie let-
ných mesiacov.

Marek Neckár
riaditeľ odboru privátneho bankovníctva 

Tatra banky, a.s.

Vážení klienti, 

rok 2018 sa začal na trhoch korekciou 10 %. Je teda zrejmé, že 
tento rok nebude ako ten predchádzajúci, ktorý bol pre investo-
rov akousi prechádzkou ružovým sadom. 

To potvrdzujú aj nedávne udalosti súvisiace s obchodnou voj-
nou medzi USA a zvyškom sveta. Je zrejmé, že na trhy vplýva 
mnoho faktorov. Samozrejme, aj medzinárodný obchod. Zvyšo-
vanie ciel neprospieva ekonomickému rastu, i keď je to len, ako 
som spomenul na začiatku, jeden z mnohých faktorov. 

Pre vás, ako klientov privátneho bankovníctva, nie je ani také 
dôležité, ako sa vyvíjajú trhy, ale skôr to, aký to má dosah na 
vaše portfólio. Preto vám v spolupráci s celým tímom privát-
neho bankovníctva a ďalších oddelení banky prinášame jednu  
z najväčších inovácií za posledné roky, a to digitálny wealth 
management. Tento nový a efektívny spôsob riadenia a repor-
tovania vášho portfólia vám bude  predstavený v krátkom čase. 
Práve vďaka nemu by ste mali mať ešte lepší prehľad o vašom 
portfóliu a zároveň vybavíte všetko jedným podpisom. Viac už 
prezrádzať nebudem, to nechám na vášho privátneho bankára.

Verím, že služba digitálneho wealth management posunie vaše 
vnímanie najväčšieho privátneho bankovníctva na nový a ešte 
vyšší level. 

Prajem vám prijemné čítanie aktuálneho vydania Times a od-
dychové leto v kruhu najbližších.

Miloš Dobrota
Product Account Manager

 Tatra banky, a.s.
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Obchod medzi národmi fungu-
je na svete už tisícročia. Až v 
posledných storočiach sa však 
s výraznou podporou techno-
logického pokroku preniesli 
benefity zahraničného obcho-
du do života takmer každého 
obyvateľa tejto planéty.

Málokto sa dnes pozastaví nad tým, že oblečenie, ktoré nosí, 
je napríklad z Turecka alebo juhovýchodnej Ázie. Počítač, na 
ktorom pracuje, je, naopak, z Číny a auto, na ktorom sa vozí, 
môže byť zo Slovenska.

Základné princípy a výhody medzinárodného obchodu po-
písal Adam Smith v roku 1767 v knihe Bohatstvo národov. 
Demonštroval v nej výhody odbúrania obchodných reštrikcií  
a začiatkom 19. storočia jeho nasledovník David Ricardo po-
písal vo svojej práci teóriu komparatívnej výhody. Vysvetlil na 
prvý pohľad neintuitívny mechanizmus, v ktorom sa krajine 
oplatí špecializovať sa na produkciu toho, v čom je najlepšia. 
Krajine sa vždy oplatí dovážať produkty alebo služby z inej 
krajiny, pretože dokáže svoje zdroje využívať efektívnejšie na 
výrobu, resp. poskytovanie iných tovarov a služieb. Toto platí aj 
v prípade, ak krajina A dokáže vyrábať všetky výrobky efektív-
nejšie ako krajina B. Obchod podporuje špecializáciu a tá zvy-
šovanie efektivity. Vyššia efektivita na konci dňa prináša väčší 
blahobyt pre spoločnosť.

V histórii medzinárodného obchodu sa striedali obdobia  
s voľnejším alebo obmedzenejším pohybom tovarov a služieb 
medzi ekonomikami. Dnes všetko nasvedčuje tomu, že sa opäť 
dostávame do obdobia, keď silnejšie počuť protekcionistické 
hlasy. Najmä americký prezident nezostáva nič dlžný svojej po-
vesti a naďalej vyhlasuje a prijíma kontroverzné opatrenia, ktoré 
vedia výrazne znervózniť trhy. 

Medzinárodný menový fond vo svojej poslednej správe Global 
Economic Outlook (apríl 2018) spomína práve globálny ob-
chod ako jeden z hlavných dôvodov zrýchlenia rastu svetovej 

ekonomiky v roku 2017. Aj tohtoročná prognóza rastu globálnej 
ekonomiky o 3,9 % sa spolieha na ďalšie oživenie svetového 
medzinárodného obchodu. Hrozbou tejto prognózy by určite 
bolo realizovanie vyhrážok o zavádzaní nových prekážok za-
hraničnému obchodu zo strany USA a následných spätných 
opatrení.

Zahraničný obchod 
ako Trumpov 
rukojemník

Text: Boris Fojtík
Komentár analytika pokrýva vývoj do 23. 5. 2018

Rast HDP

(v %)

Zdroj: Macrobond, Tatra banka RESEARCH
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Clami na obchodný deficit
Snaha o jednostranné uvalenie 25 % a 10 % dovozných ciel na 
oceľ, resp. hliník je toho príkladom. Pocit oprávnenosti takých-
to krokov môže dávať Trumpovej administratíve postavenie 
USA v rebríčku krajín zaťažujúcich importy rôznymi clami 
a bariérami. USA sú v tomto smere jednou z najliberálnej-
ších krajín. Optimistické videnie situácie by mohlo nahrávať 
teórii, že hrozby uvalenia nových ciel by sa mohli vnímať aj ako 
nástroj na otváranie zahraničných trhov pre americké tovary, 
a tak znižovanie obchodného deficitu. Ak by bolo výsledkom 
Trumpových hrozieb iba toto, bolo by to pre celosvetový ob-
chod a výmenu skôr prospešné. Pravda však bude skôr inde. 
Časopis The Economist poukazuje na výskumy, ktoré ukazujú, 
že pohľad republikánskeho voliča na obchodné dohody sa za 
posledné roky výrazne zmenil. Regióny, v ktorých americké fir-
my musia zvádzať ostrý súboj s prílevom čínskeho tovaru, sa 
začínajú prikláňať stále viac k extrémistickým kandidátom, na 
čo začína reflektovať aj republikánska politika. 

Oznámenie a následný odklad účinnosti ciel v EÚ vytvára mo-
mentálne dojem zastrašovacej taktiky, ktorou si chce Trump 
vytvoriť lepšiu pozíciu na rokovanie do budúcna. Rokovania 
s Čínou z druhej polovice mája tento predpoklad potvrdzujú. 
Americký minister financií oznámil, že „obchodnú vojnu odkla-
dáme“. USA tak nateraz upúšťajú od plánu zavedenia dovoz-
ných ciel vo výške 150 miliárd dolárov a Čína sľubuje navýšiť 
dovoz amerických energií a farmárskych produktov. Situácia 
však v čase písania komentára stále nie je uzavretá, a preto 
sa pozrieme aj na prípadné dosahy, ktoré by zavedenie týchto 
ciel mohlo mať.

Hlavným motívom snahy USA zavádzať clá je najmä zápor-
né saldo ich obchodnej bilancie. Vysoký obchodný deficit  
a potrebu jeho redukcie považuje časť súčasnej vlády za dosta-
točne veľký dôvod na to, aby si zdôvodnili politiku jednostran-
ného zvyšovania ciel. No nielen politici, ale aj niektorí ekonó-
movia poukazujú na túto nerovnováhu americkej ekonomiky. 
Jej riešenie však nevidia v dvíhaní ciel a obmedzovaní voľného 
obchodu. Pre USA to však rozhodne nie je nová situácia, keď-
že za posledných zhruba 40 rokov žijú neustále so záporným 
saldom obchodnej bilancie. Otázku znižovania obchodného 
deficitu sa Američania snažili riešiť už v 80. rokoch známou 
dohodou Plaza Accord. Koordinovanou politikou centrálnych 
bánk Francúzska, Západného Nemecka, Británie a Japonska 
sa mala znížiť hodnota amerického dolára. Cieľom bolo zatrak-
tívniť americký export, a tým vybalansovať vysoké obchodné 
deficity. Alternatívou boli aj v tom období vyššie clá. Čiastočne 
bola táto snaha úspešná, ale ani vtedy USA nedokázali dosiah-
nuť ani len vyrovnané saldo bilancie. 

Trumpove vyjadrenia, že vyhrať obchodnú vojnu bude pre nich 
jednoduché, nie sú postavené na celkom reálnom základe. 
V momente, keď príde na odvetné opatrenia, strácajú  
v obchodnej vojne vždy obaja partneri. Americký prezident 
si uvedomuje dôležitosť a potrebu samotného zahraničného 
obchodu. Rovnako vie, že si ju uvedomujú aj obchodní part-
neri USA. Z pozície sily a so zámerom vyťažiť zo zahranič-
ného obchodu pre USA ešte viac si ho Trump zobral za 
rukojemníka. 

Menová politika hrá  
v Trumpov neprospech
Za minulý rok sa obchodný deficit USA dostal na úroveň 
-4,2 % z HDP. U najväčších obchodných partnerov, ako sú 
Čína alebo EÚ, je však situácia opačná. Európska únia zazna-
menala v minulom roku prebytok 2,2 % HDP, Číne sa podarilo 
dosiahnuť pozitívne saldo vo výške 5,3 % HDP, k čomu v oboch 
prípadoch značnou mierou prispel aj prebytok voči USA. Táto 
situácia je tŕňom v oku amerického prezidenta a považuje ju 
za zlú a neférovú. Čína je zároveň spájaná aj s dlhodobými ne-
férovými obchodnými praktikami, ako napríklad silné vývozné 
dotácie pre kľúčové odvetvia a systematická krádež obchod-
ných tajomstiev. V prípade Európskej únie je najväčším terčom 
kritiky Nemecko. No nielen zo strany USA, ale aj členov samot-
nej Európskej únie, alebo MMF. Zdôvodnenia, ktoré kritici spo-
mínajú, sú od menovej manipulácie až po mzdový dumping. 
Obchodní partneri Nemecka takisto používajú argument, že 
Nemecko málo stimuluje domáci dopyt, ktorý by generoval vyš-
šie importy. Pravdou je, že Nemecko by potrebovalo už dávno 
prísnejšiu menovú politiku. Tá by zvýšila hodnotu eura, predra-
žila vývozy a zmiernila tak prebytok Nemecka. 

O tom, že ECB sprísni koncom tohto roka menovú politiku, sa 
hovorí už pomerne dlho. Raiffeisen Research predpokladá, že 
v najbližších mesiacoch sa európski centrálni bankári roz-
hodnú o tom, ako bude po septembri vyzerať kvantitatív-
ne uvoľňovanie. Najväčšie šance momentálne prikladajú 
scenáru úplného ukončenia alebo zmiernenia nákupov  
s trvaním maximálne do konca decembra. Na to, aby sme 
však uvideli výraznejšie posilnenie eura, to pravdepodobne sta-
čiť nebude. Prognóza Raiffeisen Research očakáva na konci 
prvého kvartálu 2018 úrovne okolo 1,25 EUR/USD, čo je de 
facto návrat na hodnoty spred niekoľkých týždňov. 

Americká ekonomika sa nachádza v stave, ktorý nebráni FED-
-u naďalej zvyšovať sadzby. Stále rastúce využitie kapacít vedie 
k rastu inflácie a do leta by CPI mohla dosiahnuť úroveň 3 % r/r. 
Berúc do úvahy „plnú“ zamestnanosť sa dá očakávať, že úroko-6
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Vývoj obchodného deficitu USA

(v %)

Zdroj: Macrobond, Tatra banka RESEARCH
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vé pásmo 1,5 – 1,75 % bude tento rok zvýšené ešte trikrát. Ta-
kýto vývoj bude nahrávať silnému doláru, ktorý bude zlacňovať 
dovozy a zvyšovať ceny exportov, čo bude opäť v neprospech 
znižovania obchodného deficitu. 

Eskálacia obchodnej vojny 
by Slovensko vyšla draho
Zavedenie spomínaných ciel na hliník a oceľ v Európe je 
stále otázne. Ich vplyv však môže mať významné dosahy 
nanajvýš na individuálnej úrovni daných produktov alebo 
niektorých firiem. No na úrovni Európy ako celku by boli 
vplyvy zavedenia týchto ciel zanedbateľné. Na základe od-
hadov amerického ministerstva pre obchod (US Department 
of Commerce) by zavedené clá mali v peňažnom vyjadrení 
zasiahnuť zhruba 2,14 mld. eur dovážanej ocele a 0,24 mld. 
eur dovozov hliníka z EÚ. Na úrovni jednotlivých krajín by tieto 
efekty dosahovali maximálne 0,25 % HDP. Minimálne sú taktiež 
efekty na ekonomiku USA. V oceliarskom odvetví pracuje iba 
0,1 % zo všetkých zamestnancov v Spojených štátoch. Avšak 
výrazne viac zamestnancov pracuje v odvetviach využívajúcich 
tieto produkty ako vstupy do ich výroby. Zvýšenie cien vstupov 
z titulu zavedenia ciel môže na konci dňa zhoršiť cenovú kon-
kurencieschopnosť týchto firiem. 

Analyzovať efekty, ktoré vyvolajú prípadné clá a obmedzenia, 
je v dnešnom extrémne globalizovanom a prepojenom svete 
veľmi zložité. Nepriame efekty môžu v niektorých prípadoch 
prevážiť aj tie priame. V súčasnosti je na dovoz áut z USA do 
EÚ uvalené clo 10 %, naopak je to len 2,5 %. Trump Európe 
pohrozil razantným zvýšením aj tohto cla až na 35 %. Hodnota 
exportov osobných a nákladných automobilov z EÚ do USA 
je okolo 36 mld. eur. Samotné Nemecko exportuje až okolo 
22 mld. eur. Vzhľadom na širokú diverzifikáciu produkcie 
dopravných prostriedkov by sa efekt takéhoto cla dotkol 
viacerých krajín v EÚ. Jednou zo zasiahnutých by bolo aj 
Slovensko. Väčšina nášho exportu do USA (67 %) sú práve 
autá, z celkového vývozu to predstavuje takmer 2 %. Po zavede-

ní takéhoto razantného cla by v pomere k HDP bolo Slovensko 
najviac ohrozenou krajinou. 

Ako už bolo spomínané, clá na oceľ a hliník nebudú mať prav-
depodobne veľký ekonomický účinok. Avšak útok väčšinou 
vyvolá obrannú reakciu. Ak sa svetová ekonomika zacyklí  
v opatreniach a protiopatreniach, všetci budeme porazení. 

Autor je ekonomický analytik Tatra banky, a.s.

Článok editoval Róbert Prega, hlavný ekonóm Tatra banky, a.s.
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Podiel exportu áut na HDP

(v %)

Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH

Vývoj základnej úrokovej sadzby FED/ECB 

(v %)

Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH
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Investovanie má isté črty hry. Môžete k nemu pristúpiť ako  
v pokeri s kamennou tvárou hazardného hráča alebo so sú-
stredením šachistu predvídajúceho niekoľko ťahov vopred  
a prísne čeliaceho možným ohrozeniam.

Pri druhom prístupe možno nezažijete vzrušenie z rizika, ale 
pravdepodobne ani neskončíte hru naholo. Naopak, vaša „vý-
hra“ bude úmerná zodpovednosti, s ktorou budete vyhodno-
covať mieru neistoty, ktorá vás pri investovaní neminie.

Každá investícia nesie so sebou riziká. Riziko môže byť veľmi 
nízke, ale aj pomerne vysoké v závislosti od charakteru finanč-
ného nástroja a aj od aktuálneho diania na finančných trhoch.

Pozrime sa na niektoré zo základných typov rizík, ako sa pre-
javujú, kde sa vyskytujú a ako riadiť a prípadne minimalizovať 
ich dosah.

Úrokové riziko 
Úrokové riziko je riziko straty v dôsledku nepriaznivej 
zmeny úrokových sadzieb. 

Toto riziko sa vyskytuje v úrokovo citlivých pozíciách, ako sú 
napríklad investície do dlhopisov, terminovaných vkladov  
a pod.

Úrokovo citlivé nástroje sú tie, ktorých cena je závislá od ak-
tuálnej hodnoty úrokových sadzieb. Napríklad hodnota slo-
venských štátnych dlhopisov je závislá od tzv. benchmarkovej 
krivky slovenských štátnych dlhopisov, ktorá je denne zverej-
ňovaná aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. 

Veľkosť úrokového rizika je úmerná zostatkovej dobe, na ktorú 
má investícia zafixovaný výnos. Takže dlhopis so zostatkovou 
dobou do splatnosti 6 mesiacov s fixným kupónom bude niesť 
výrazne nižšie úrokové riziko ako dlhopis rovnakého charakte-
ru so zostatkovou dobou do splatnosti 10 rokov.

Dôsledky úrokového rizika môžeme minimalizovať naprí-
klad aj tak, že v dnešnej dobe veľmi nízkych sadzieb, keď 

sa očakáva ich nárast, aj keď možno len veľmi pomalý, 
budete vyberať skôr investície s kratšou zostatkovou do-
bou do splatnosti (v prípade investovania do dlhopisov  
s fixným kupónom) alebo investície s kupónom s kratšou 
dobou fixácie naviazaným na niektorý z hlavných inde-
xov (napr. 3M EURIBOR...). Pretože, keď úrokové sadzby 
vzrastú, a vy sa rozhodnete dlhopis predať, jeho cena 
môže byť nižšia ako v období, keď ste ho nakupovali,  
a teda môžete utŕžiť stratu. 

Menové riziko 
Menové riziko je definované ako riziko straty spôsobenej 
nepriaznivou zmenou vo výmenných kurzoch cudzích 
mien.

V praxi to znamená, že v čase splatnosti alebo predaja investí-
cie v cudzej mene bude na trhu menej výhodný výmenný kurz 
príslušného menového páru (napr. EUR/USD), ako bol v čase, 
keď ste nákup investície realizovali.

Každá minca má 
dve strany, alebo 
aké riziko tkvie za 
vysokým výnosom

Text: Hana Jóžová
Dátum vytvorenia článku: 8. 9. 2017
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Veľkosť menového rizika závisí od správania sa samotného 
menového páru. Ak je vývoj výmenného kurzu v čase premen-
livejší, aj menové riziko je vyššie. 

V nedávnej minulosti boli niektoré menové páry, ako napríklad 
EUR/CHF a EUR/CZK do istej miery riadené príslušnými cen-
trálnymi bankami, a teda vývoj týchto menových párov bol me-
nej premenlivý ako vývoj ostatných. Hodnoty týchto menových 
párov boli rozhodnutiami centrálnych bánk (Českej národnej 
banky, Švajčiarskej národnej banky) udržiavané v istom pevne 
stanovenom rozpätí. 

Po uvoľnení týchto výmenných kurzov sa aj tieto menové páry 
zaradili k ostatným, ktorých hodnota závisí len od samotnej 
ponuky a dopytu na finančných trhoch, a teda aj ich vývoj je 
premenlivejší, a tým je aj vyššie menové riziko investícií v tých-
to menách.

V súčasnosti je výmenný kurz riadený v istom pevne stanove-
nom rozpätí ešte v Bulharsku, na ostrovoch Latinskej Ameriky, 
v krajinách Severnej Afriky a Východnej Ázie. Vo všeobecnosti 
sa dá povedať, že tento typ menového kurzu sa používa v roz-
vojových krajinách na zabezpečenie dlhodobého plánovania.

Menové riziko je súčasťou každej investície, ktorá je v inej 
mene, ako je domáca mena investora. 

Pre Tatra banku, a teda aj jej klientov z pohľadu merania rizika 
investícií je domácou menou mena euro.

Aj dôsledky vplyvov menového rizika na svoje portfólio in-
vestícií je možné predvídať a riadiť vo vyhovujúcej miere, 
a to tak, že investície nebudú len v jednej cudzej mene, 
ale rozdelené do viacerých cudzích mien, pričom budú 
v dostatočnej miere vyvážené investíciami v domácej 
mene euro.

Akciové riziko 
Akciové riziko je riziko straty spôsobenej nepriaznivou 
zmenou v hodnote akcií a/alebo v hodnote akciových 
indexov.

Hodnota akcií je priamo závislá od informácií (pozitívnych aj 
negatívnych) na finančnom trhu. Ceny akcií na príslušnú in-
formáciu reagujú rýchlo, a preto je ich vývoj veľmi premenlivý  
a nesú v sebe vysoké riziko straty.

V prípade akciových indexov závisí miera akciového rizika od 
orientácie samotného indexu a tiež od jeho zloženia. 

Akciový index je zložený z menšieho alebo väčšieho počtu 
akcií, a teda akciové riziko jednotlivých akcií v indexe je zastú-
pené len v príslušnom percente. Čím je vyššia diverzifikácia  
v rámci indexu, tým viac je eliminovaný dosah prípadného ne-
priaznivého vývoja jednej akcie.

Index môže byť diverzifikovaný na úrovni jednotlivých zastúpe-
ných akcií, na úrovni sektorov (financie, energetika, výrobná 

sféra, IT technológie, pôdohospodárstvo a pod.), na ktoré sú 
príslušné akcie zamerané, tiež na úrovni geografických celkov 
(Európsky akciový index, Americký akciový index, Globálny ak-
ciový index, Stredoeurópsky akciový index a pod.) a prípadne 
aj podľa inej charakterovej črty akcií.

Akciové riziko sa nachádza v každom finančnom nástroji, 
ktorého cena je akýmkoľvek spôsobom závislá od cien akcií 
či indexov. Samozrejme v samotných akciách a akciových in-
dexoch, ale aj v certifikátoch či štruktúrovaných dlhopisoch, 
ktorých podkladové aktívum sú akcie alebo indexy. Taktiež 
podielové fondy, ktorých zameranie zahŕňa investovanie do 
akciových investícií.

Dôsledky akciového rizika je najefektívnejšie riadiť oboz-
retným výberom akcií/indexov, do ktorých chcete inves-
tovať a akciové investície kombinovať z viacerých sekto-
rov či geografických oblastí. 9
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Kreditné riziko 
Kreditné riziko môžeme definovať ako riziko zlyhania pro-
tistrany, resp. emitenta finančného inštrumentu. 

Pri kreditnom riziku je dobré rozoznávať dve úrovne kreditnej 
kvality investície.

Prvá úroveň je zhoršenie kreditnej kvality investície, ktorá 
sa obyčajne prejaví znížením kreditného ratingu, ktorý je pride-
ľovaný fundovanými ratingovými agentúrami. Často môže ísť  
o relatívne krátkodobú zmenu, pričom nie je vylúčený opä-
tovný návrat na pôvodný ratingový stupeň či dokonca ďalšie 
zlepšovanie kreditnej kvality a ratingu investície.

Druhá úroveň je úplné zlyhanie investície, nastáva pri zly-
haní tvorcu investície (emitenta), keď tvorca investície nie je 
schopný plniť svoje záväzky. V takomto prípade ide vo väčšine 
prípadov o konečný stav a už nedochádza k opätovnému zlep-
šeniu kreditnej kvality.

Ratingové hodnotenie sa rozlišuje dlhodobé a krátkodobé. 

Krátkodobé ratingové hodnotenie sa používa len pri hod-
notení kreditnej kvality investícií, ktorých zostatková doba do 
splatnosti je menej ako 1 rok.

Dlhodobé ratingové hodnotenie sa používa pri hodnotení 
všetkých investícií bez ohľadu na dĺžku zostatkovej doby do 
splatnosti príslušnej investície.

Stupne kreditnej kvality môžeme zaradiť do troch základ-
ných skupín:
1.  Investície s kreditnou kvalitou v investičnom pásme – 

ide o kvalitné investície s nízkym až miernym kreditným rizi-
kom, ale s dostatočnou schopnosťou plniť si svoje záväzky.

2.  Investície s kreditnou kvalitou v špekulatívnom pásme 
– investície s vysokým kreditným rizikom prechádzajúcim 
až k neschopnosti emitenta splatiť svoje záväzky.

3.  Investície bez ratingového hodnotenia – ak investícia 
nemá pridelené ratingové hodnotenie niektorou z fundova-
ných ratingových agentúr, na postačujúci obraz o kreditnej 
kvalite dobre poslúži aj ratingové hodnotenie spoločnosti, 
ktorá nástroj vytvorila (teda emitenta). Avšak ak ani emitent 
nemá pridelené ratingové hodnotenie od niektorej z ratin-

V nasledujúcej tabuľke je vidieť detail jednotlivých ratingových hodnotení troch najväčších ratingových agentúr:

Moody‘s S&P Fitch
Hodnotenie Stupeň Dlhé 

obdobie
Krátke 

obdobie
Dlhé 

obdobie
Krátke 

obdobie
Dlhé 

obdobie
Krátke 

obdobie

Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

F1+

Najvyššia kvalita. Takmer žiadne kreditné riziko.  
Vynikajúca schopnosť plnenia svojich záväzkov.

Investičné 
pásmo

Aa1 AA+ AA+
Veľmi kvalitné. Bezpečná investícia s nízkym rizikom.Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-
A1 A+

A-1+
A+

F1+ Stredná kvalita – vyššia. Bezpečná investícia náchylná  
na ekonomické zmeny a negatívne vplyvy.

A2 A A
A3

P-2
A-

A-2
A-

F2
Baa1 BBB+ BBB+ Stredná kvalita – nižšia. Stredne bezpečná investícia 

vyskytujúca sa často pri zhoršených podmienkach  
v ekonomike. Stále dostatočná schopnosť splácať svoje 

záväzky, ale situácia sa môže zhoršiť.

Baa2
P-3

BBB
A-3

BBB
F3

Baa3 BBB- BBB-

Ba1

Non - 
Prime

BB+

B

BB+

B

Špekulatívne. Emitent čelí nepriaznivým podmienkam  
a je komplikované predpovedať ďalší vývoj.

Špekulatívne 
pásmo

Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Vysoko špekulatívne. Emitent čelí nepriaznivým  

podmienkam a očakáva ďalšie zhoršovanie stuácie.
B2 B B
B3 B- B-

Caa1 CCC+

C

CCC+

C

Výrazné riziko. Pravdepodobnosť zlyhania  
alebo iného  prerušenia činnosti – záväzky  

pravdepodobne nebudú splatené.

Caa2 CCC CCC
Extrémne špelkulatívne. Pravdepodobnosť zlyhania  

alebo iného prerušenia činnosti – záväzky  
pravdepodobne nebudú splatené.

Caa3 CCC- CCC- S veľmi nízkou perspektívou. Pravdepodobnosť  
zlyhania alebo iného prerušenia činnosti  

– záväzky pravdepodobne nebudú splatené.
Ca CC CC

C
C

D
C

D
Veľmi vysková pravdepodobnosť zlyhania (defaultu).  
Trvalá neschopnosť emitenta splniť svoje záväzky.

Cl Cl
D D

 



11

K
om

en
tá

r 
an

al
yt

ik
a

gových agentúr, tak to síce nemusí automaticky znamenať 
nižšiu kreditnú kvalitu, ale k takýmto investíciám je potreb-
né pristupovať obzvlášť obozretne, pretože o ich reálnej kre-
ditnej kvalite nie sú dostupné dostatočné informácie. Táto 
skutočnosť má následne vplyv aj na zníženú likviditu danej 
investície, a teda horšiu obchodovateľnosť na finančných 
trhoch.

Kreditné riziko nesie každá investícia, ktorá bola vytvorená 
konkrétnou spoločnosťou (tvorcom investície, emitentom), dl-
hopisy, certifikáty, ale aj termínované vklady a pod. 

V prípade akcií je kreditná kvalita hodnotená na úrovni emiten-
ta, ale nie na úrovni samotných akcií.

Výnimku tvoria podielové fondy spravované správcovskými 
spoločnosťami, ktoré majú vnútornú štruktúru fondu natoľko 
diverzifikovanú, že nie je relevantné zohľadňovať čiastkové 
vplyvy kreditnej kvality jednotlivých titulov v nich sa nachádza-
júcich.

Dôsledok vplyvov kreditného rizika môžeme efektívne 
riadiť investovaním do nástrojov s kreditnou kvalitou  
v investičnom pásme s čo najlepším ratingovým ohod-
notením. Ratingové hodnotenie spoločností a aj jednot-
livých investícií sú spoločnosťami často považované za 
istú prestíž, a preto bývajú bežne zverejňované aj na in-
ternetových stránkach samotných spoločností.

Riziko inflácie
Riziko inflácie je neistota nad budúcou reálnou hodnotou 
(po inflácii) investície.

Nachádza sa v každej investícii, ktorá má v momente jej nado-
budnutia akýmkoľvek spôsobom zafixovaný výnos. V takomto 
prípade má rastúca inflácia negatívny vplyv na výslednú cenu 
investície a, naopak, deflácia má pozitívny vplyv na konečnú 
hodnotu investície.

Likvidita investícií
Riziko zhoršenia likvidity je riziko možnej straty spôsobe-
nej zhoršením obchodovateľnosti príslušnej investície na 
finančných trhoch. 

Likvidnosť príslušnej investície je odzrkadlením viacerých pa-
rametrov a aktuálnych vlastností danej investície.

Na likvidnosť investície vplýva niekoľko hlavných faktorov:
•  kreditná kvalita investície,
•  veľkosť objemu samotnej investície,
•  mena, v ktorej je investícia vytvorená,
•  samotné parametre investície (ako napríklad doba do 

splatnosti, charakter vyplácania .a pod.),
•  dopyt po príslušnom type investície na finančných trhoch.

Investície môžu niesť v sebe jedno zo spomenutých rizík, ale aj 
kombináciu viacerých či dokonca všetkých.

Napríklad grécky štátny dlhopis s fixným kupónom v mene 
USD vydaný v malom objeme (cca 5 000 000 USD) so splat-
nosťou v roku 2024 bude v sebe niesť:
•  menové riziko: zo zmeny kurzu menového páru EUR/

USD,
•  úrokové riziko: v prípade, že počas držby dlhopisu dôjde 

k nárastu úrokových sadzieb, cena dlhopisu v čase, keď ho 
budete chcieť predať, bude nižšia ako v čase, keď ste ho 
nakupovali, 

•  kreditné riziko: ratingové hodnotenie B- (podľa agentúry 
S&P), čo je vysoko špekulatívne pásmo s očakávaním ďal-
šieho zhoršovania situácie,

•  likvidita investície: vzhľadom na spomenuté parametre 
dlhopisu by bol dlhopis obchodovateľný len za určitých 
podmienok. 

Toto všetko by malo výrazný dosah negatívnym smerom na 
realizovanú cenu pri jeho predaji a ani ratingové hodnotenie 
nenasvedčuje tomu, že by mohla nastať zmena pozitívnym 
smerom. S takouto investíciou sa nedá očakávať úspešný vý-
sledok a vysoké zisky, preto si investovanie do takéhoto ná-
stroja treba radšej rozmyslieť.

Jediný spôsob, ako efektívne minimalizovať nečakané vplyvy  
a mieru neistoty riadiť vo vám vyhovujúcich medziach, je dô-
kladne poznať všetky parametre a špecifiká príslušnej investí-
cie a dostatočná diverzifikácia investícií v rámci vášho portfólia 
investícií.

Autor je Risk analytik bankových rizík – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rating

http://www.investopedia.com/
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Dlhopisový fondTB je už  
20 rokov vlajkovou loďou 
Tatra Asset Managementu. 
Za ten čas zažil obdobie vy-
sokých sadzieb, finančnú 
krízu, európsku dlhovú krízu 
aj súčasné prostredie nega-
tívnych sadzieb. A všetkými 
obdobiami dokázal preplávať 
bez vážnejšej ujmy a ochrániť 
investície svojich podielnikov 
pred infláciou. V súčasnosti je 
to najväčší nerealitný podielo-
vý fond na Slovensku a hlavné 
riešenie pre najkonzervatívnej-
ších klientov.

Tatra Asset Management oslavuje tento rok 20 rokov svojej 
existencie a fond, ktorý ho na tejto ceste sprevádza po celý 
čas, je práve Dlhopisový fondTB. Fond zároveň patrí medzi 
úplne najstaršie fondy spravované na Slovensku. Aj keď si 
počas svojej histórie prešiel rôznymi názvami, stále to bol dlho-
pisový fond orientovaný na konzervatívnych investorov. Tatra 

Asset Management bol od svojho vzniku takmer nepretržite 
lídrom na trhu kolektívneho investovania a svoju nemalú záslu-
hu na tomto postavení má práve Dlhopisový fondTB.

Jeho začiatky môžeme nájsť v období, ktoré bolo také rozdiel-
ne od súčasnej situácie, že nám môže pripadať až nereálne. 
Na konci 90-tych rokov sa Slovensko vinou zlej ekonomickej 
politiky a krachujúcich bánk muselo financovať vydávaním dl-
hopisov za obrovské úroky. Sadzby na úrovni 20 alebo 30 % 
boli realitou aj pre bežného občana a investovanie do sloven-
ských dlhopisov v tom čase prinášalo práve takéto výnosy. Po 
ekonomických reformách a privatizácii bánk na začiatku nové-
ho tisícročia došlo k poklesu sadzieb na úrovne porovnateľné 
s inými európskymi krajinami. Časy dvojciferných výnosov vo 
fonde sa skončili a investori sa museli naučiť niečo, čo tí zápa-
doeurópski už dávno vedeli – konzervatívny investor musí 
očakávať aj konzervatívne výnosy. 

Hviezdne chvíle mal však fond stále pred sebou. V roku 
2008 dorazila na finančné trhy najhoršia kríza za uplynulé 
desaťročia. Svet sa potácal nad priepasťou a aj v prípade dl-
hopisov existovali obrovské rozdiely medzi „dobrými“ a „zlými“ 
dlhopismi. Len tie najbezpečnejšie dlhopisy v čase krízy pro-
sperovali, ostatné boli pod silným tlakom výpredajov a nezried-
ka aj bankrotov. Dlhopisový fondTB sa dlhodobo orientoval na 
bezpečné dlhopisy, a to mu pomohlo aj v čase krízy. V roku 
2008 zarobil +5,64 % (tabuľka 1) a krízou preplával bez 
ujmy. Podobný úspech sa mu podarilo neskôr zopakovať aj 
počas európskej dlhovej krízy v rokoch 2011 – 2014. Do začiat-
ku krízy boli dlhopisy všetkých krajín EÚ považované za takmer 
rovnako bezpečné. Problémy Grécka, Írska, Portugalska ale-
bo Španielska však investorom ukázali, ako veľmi sa mýlili. 
Opäť nastala situácia, keď „dobré“ dlhopisy boli investormi 
odmenené a „zlé“ trestané v podobe predajov a poklesov cien.  
V Dlhopisovom fondeTB sme už pred začiatkom dlhovej krí-
zy zapojili model hodnotenia krajín, ktorý sa pozeral na 
jednotlivé krajiny a investoval len do krajín považovaných 
za bezpečné. To sa fondu vyplatilo. V roku 2011 si ako je-
den z mála dlhopisových fondov na Slovensku udržal kladné 
zhodnotenie, a v roku 2012 dokonca prekonal aj rok 2008  
a zarobil +5,69 %. Jeho úspechy boli aj ocenené. V roku 2013 
získal cenu TOP Fond Slovakia pre dlhopisový fond s najlep-
ším pomerom výnosu a rizika na 3-ročnom horizonte.

Úspešný príbeh 
Dlhopisového  
fonduTB 

Text: Michal Májek
Dátum vytvorenia článku: 10. 5. 2018

Tabuľka 1: Výkonnosť Dlhopisového fonduTB od vzniku fondu (v %)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Výkonnosť
DPF

0,49 1,09 -1,28 2,26 -0,17 5,69 1,09 2,24 -0,76 5,64 1,66 1,54 3,69 6,39 3,42 13,24 7,11 16,90 24,80 13,10

Zdroj: Tatra Asset Management
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Najväčšou prednosťou fondu bola vždy jeho flexibilita. 
Fond nikdy neustrnul v jednom nastavení, ale sa neustále pri-
spôsoboval novým podmienkam na trhu a novým situáciám. 
Vždy s cieľom priniesť čo najlepší výnos pre tých najkonzerva-
tívnejších investorov. Dlhopisový fondTB tak ako prvý dlhopi-
sový fond na Slovensku začal využívať burzovo obchodo-
vané deriváty futures, prostredníctvom ktorých dokázal 
ľahko a hlavne rýchlo upravovať svoju duráciu v závislosti 
od vývoja na trhu. Aj to stálo za jeho úspechmi v rokoch 2008 
a 2011. Tak ako postupne klesali výnosy na trhu, zhoršovalo sa 
aj prostredie pre konzervatívne fondy orientované na najkvalit-
nejšie dlhopisy. Kvantitatívne uvoľňovanie a politika negatív-
nych sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky ešte viac 
sťažili prácu dlhopisovým portfólio manažérom. Zrazu dlhopi-
sy, do ktorých Dlhopisový fondTB tradične investoval, prinášali 
negatívny výnos. Fond sa musel opäť zmeniť a prispôsobiť za-
tiaľ najťažšiemu prostrediu počas jeho existencie. 

Už nestačilo kúpiť kvalitné dlhopisy a držať ich do splatnos-
ti. Po prvé, kvalitné dlhopisy mali väčšinou záporné výnosy.  
A po druhé, pri takmer nulových sadzbách sa každý aj mier-
ny nárast výnosov rovnal veľkým stratám na cenách dlhopi-
sov. Dlhopisový fondTB sa tak stal aktívnejším fondom ako 
kedykoľvek predtým počas svojej histórie. Postupne boli 
do fondu zapojené stratégie, ktoré sa snažili časovať nákupy  
a predaje na hlavných dlhopisových krivkách USA, Nemecka, 
Austrálie, Kanady alebo Japonska. Za výkonnosťou fondu  
v roku 2016 stáli potom hlavne tieto stratégie, keď si fond pri-
písal zhodnotenie +1,09 %. V prostredí negatívnych sadzieb 
to bol úspech porovnateľný s výkonnosťou v roku 2008 
alebo 2012. Pod pozitívnou výkonnosťou v roku 2017 sú pre 
zmenu podpísané stratégie, ktorých cieľom je časovať nákupy 
a predaje na dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov. Aj to dokladuje 
neustály vývoj a prispôsobovanie sa fondu dianiu na finanč-
ných trhoch. 

V súčasnosti je portfólio Dlhopisového fonduTB zložené z rôz-
nych dlhopisových aktív a stratégií tak, aby mal fond šancu za-

robiť aj v prostredí, kde je to takmer nemožné. Naším cieľom 
je prinášať výnos na 3-ročnom horizonte fondu, a to od 
0,5 do 1 % p. a. Aj keď sa fond rokmi výrazne zmenil z pohľadu 
zdrojov výnosu, čo sa nezmenilo, je rizikový profil fondu. Fond 
bol vždy určený pre najkonzervatívnejších investorov,  
a preto aj jeho dynamika a volatilita sú nízke. V novom 
svete MiFIDu a iných regulácií to predstavuje ukazovateľa rizík  
a výnosov (tzv. ukazovateľ SRRI) na úrovni 2. Pre investora to 
znamená, že ak podrží investíciu minimálne 3 roky, jeho maxi-
málny potenciálny pokles investície po uplynutí spomínaného 
obdobia by nemal byť vyšší ako 2 – 3 %. Hlavným dôvodom, 
prečo by aj konzervatívni investori mali investovať, je inflácia. 
Bežné účty v súčasnosti neprinášajú žiadne zhodnotenie pe-
ňazí, inflácia sa však už vrátila nad 1 %. Pre človeka, ktorý ne-
chá ležať peniaze tri roky na bežnom účte na nule, to znamená 
istotu trojpercentnej straty v reálnej hodnote. Investícia v Dl-
hopisovom fondeTB má šancu ochrániť peniaze pred infláciou 
pri porovnateľnom riziku straty, ako by sme mali, keby sme  
s peniazmi nerobili nič. Fond pritom za posledných 10 ro-
kov naozaj dokázal ochrániť investorov pred negatívnym 
vplyvom inflácie (graf 1).

Dlhopisový fondTB patrí k najúspešnejším investičným prí-
behom nielen v spoločnosti Tatra Asset Management, ale aj 
na Slovensku. Fond s dlhou a pozitívnou históriou, ktorý 
dokázal zvládnuť aj ťažké časy na finančných trhoch. Má-
loktorý fond toto môže povedať. Ak hľadá konzervatívny klient 
riešenie bez akcií, s nízkym rizikom a zároveň potenciálom 
ochraňovať pred infláciou, je to presne tento fond. To, že to rov-
nako vnímajú aj slovenskí investori, dokladuje aj fakt, že je to  
v súčasnosti najväčší nerealitný podielový fond z pohľadu aktív 
na Slovensku. A veríme, že k doterajším 20 rokom jeho života 
pribudne ďalších 20 rokov s minimálne podobnými úspechmi.

Autor je členom Predstavenstva Tatra Asset Managementu 
zodpovedným za investície.

Prečítajte si, prosím, aj upozornenie č. 1 na str. 52.

Graf 1: Vývoj výkonnosti Dlhopisového fonduTB a kumulovanej inflácie v SR 2009 – 2018

(v %)

Zdroj: Tatra Asset Management, Bloomberg
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Žijeme v období, keď medzinárodný obchod prekvitá, neustá-
le napreduje a sme svedkami toho, že produkty vyrobené  
v jednej krajine sa môžu za zlomok času dostať do celého 
sveta. Medzinárodný obchod predstavuje výmenu tovarov, 
služieb a kapitálu cez medzinárodné územie. Štáty, ktoré naj-
viac profitujú z medzinárodného obchodu, patria medzi kraji-
ny s otvorenou ekonomikou. Takýto typ obchodu je dôležitý 
nielen z pohľadu vplyvu na HDP danej krajiny, ale aj z hľadis-
ka globalizácie, bez ktorej by štáty boli odkázané len na tova-
ry, ktoré vyprodukujú samy na svojom území. Pozitívny efekt 
môžeme pozorovať aj v znížení výrobných nákladov, šetrení 
prírodných zdrojov alebo v prehlbovaní medzinárodnej deľby 
práce. Taktiež podporuje eskaláciu vzájomnej ekonomickej 
závislosti krajín a ich vzájomnú kooperáciu. 

Medzinárodný obchod nie je fenoménom len súčasnosti, 
ale svoje základy mal už v praveku, keď mal podobu bartera 
medzi jednotlivými územiami. Vznikali historické obchodné 
cesty, akou bola napríklad Jantárová cesta, ktorá siahala od 
Jadranského mora až po pobaltské krajiny, alebo Hodvábna 
cesta, ktorá spájala Európu s Ďalekým východom. Jedným 
z najdôležitejších medzníkov tohto obdobia bolo objavenie 
Ameriky, vďaka čomu do Európy začalo plynúť množstvo 
tovarov. V tom čase bo významný, aj keď proti princípom 
ľudskosti, obchod s otrokmi, ktorý predstavoval asi najväčší 
podiel na medzinárodnom obchode vôbec. Triangulárne ob-
chodovanie medzi svetadielmi začalo usmerňovať nerovnová-
hu daných území, keď sa z Afriky dovážali otroci do Ameriky, 
z nej sa exportoval tovar do Európy a následne sa industriálne 
výrobky vyvážali do Afriky. 

Za jeden z prvých modelov medzinárodného obchodu sa 
považuje merkantilistický model, ktorý dosiahol svoj vrchol 
vplyvu v 16. a 17. storočí. Daný smer bol založený na presved-
čení dosahovať priaznivú obchodnú bilanciu tým, že hodnota 
exportovaného tovaru by mala byť vyššia ako hodnota tovaru 
importovaného do krajiny. Krajina bola tým bohatšia, čím viac 
tovaru exportovala, ale export surovín, ktoré sa mohli použiť 
na výrobu hotových tovarov, sa považoval za škodlivý. Na 
druhej strane import surovín mohol byť pre krajinu prospešný 
v prípade, ak nešlo o dovoz už hotových výrobkov. 

Medzi hlavných odporcov merkantilizmu patril Adam Smith, 
ktorý tvrdil, že na dosiahnutie vyššej životnej úrovne je po-
trebné, aby medzinárodný obchod zvýšil veľkosť trhu da-
nej krajiny vďaka špecializácii v určitom odvetví, čím by sa 
prehĺbila medzinárodná deľba práce a zvýšil by sa výkon 

svetovej ekonomiky a produkcie. Obmedzenia obchodu 
vládou, alebo naopak väčšiu angažovanosť k propagova-
niu obchodu vládou považoval za škodlivú, keďže colná 
politika niektorých krajín, ako napríklad medzi Anglickom  
a Francúzskom, bola veľmi protekcionistická, čo odrážala aj 
výška dovozných ciel na úrovni až do 800 %. Bol toho názo-
ru, že iba voľný obchod môže byť prospešný pre ekonomiku 
a postupne nastala zmena v postoji k danej problematike, 
ktorá viedla k podpísaniu viacerých dohôd, čím sa začala 
liberalizácia obchodu medzi jednotlivými krajinami. S touto 
myšlienkou sa stotožňoval aj David Ricardo, podľa ktorého 
krajina môže zvýšiť svoju životnú úroveň tým, že sa špeciali-
zuje na výrobu výrobkov, ktoré dokáže vyrábať s najvyššou 
produktivitou práce, alebo pri ktorej bude dosahovať určitý 
stupeň komparatívnej výhody. 

Kvantitatívne reštrikcie sa prestali využívať, clá boli nízke a sta-
bilné a meny boli voľne vymeniteľné za zlato, čo v skutočnosti 
predstavovalo spoločné medzinárodne platidlo. Spomalenie 
eskalujúcej liberalizácie prišlo v podobe prvej svetovej vojny, 
keď nastal masívny hospodársky pokles. Avšak niektoré kra-
jiny, v ktorých prišlo k znehodnoteniu meny, získali obchodnú 

História 
medzinárodného 
obchodu a organizácií

Text: Richard Zpěvák
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výhodu v podobe lacnejšieho exportu. Ostatné štáty sa proti 
priveľkému nárastu importu začali chrániť zvýšenými clami  
a začali sa opäť postupne zavádzať protekcionistické opat-
renia. V snahe ukončiť neustále zvyšovanie colných bariér 
zorganizovala v máji 1927 Spoločnosť národov (predchodca 
OSN) prvú Svetovú ekonomickú konferenciu. Na nej sa 29  
a neskôr 54 štátov vrátane hlavných priemyselných krajín za-
viazalo k medzinárodnej konvencii, z ktorej niekoľko multilate-
rálnych dohôd platí do dnešného dňa. Danú konvenciu môže-
me považovať za predchodcu opatrení prijatých na základe 
Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1947. 

Spomenutá multilaterálna obchodná dohoda bola podpísa-
ná 23 krajinami, ktoré tvorili štyri pätiny svetového obchodu. 
Pomocou nej sa mali z medzinárodného obchodu odstrániť 
diskriminačné praktiky, znížiť clá a zvýšiť podiel vzájomných 
výhod medzi krajinami. Počas 4 hlavných kôl rokovaní sa 
okrem colnej politiky prerokúvali aj problematika netarifných 
dohôd, antidumpingových opatrení, obchod so službami ale-
bo s duševným vlastníctvom. Avšak ani napriek spomínaným 
rokovaniam sa nepodarilo výraznejšie obmedziť protekcioniz-
mus krajín, a tak vznikala potreba inštitucionalizovať doteraj-
šiu podobu danej dohody. Uskutočnením radu dohôd v roku 
1995 sa konštituoval následník vtedajšej organizácie – Sveto-
vá obchodná organizácia (WTO). 

WTO je jedinou globálnou medzinárodnou organizáciou zao-
berajúcou sa pravidlami obchodu medzi krajinami. Vo svojom 
základe sú dohody WTO dohodnuté a podpísané prevažnou 
časťou svetových obchodných krajín a ratifikované pomocou 
ich parlamentov. Základ na vznik danej organizácie položilo 
posledné Uruguajské kolo rokovaní, ktoré prebiehalo v ro-
koch 1986 až 1994. Ako je vidieť na grafoch vyššie, podiel 
celosvetového obchodu na HDP sveta začal výraznejšie rásť 
práve v čase vzniku týchto kôl rokovaní a v dôsledku toho rást-
la aj veľkosť celosvetového exportu.

Hlavným cieľom organizácie je zabezpečiť plynulé, voľné  
a predpovedateľné obchodné toky, aby sa mohli zväčšovať 
hospodársky rozvoj a blahobyt. Z tohto dôvodu je preto dô-
ležitá aj transparentnosť daných pravidiel, keďže tým dáva 
istotu jednotlivcom, firmám a vládam, že nedôjde k náhlym 
zmenám obchodných politík. WTO svojim členom pomáha 
na dennej báze a dozerá, aby sa pravidlá medzinárodného 
obchodu uplatňovali a presadzovali správne. Medzi jej hlavné 
činnosti patria obchodné rokovania, implementácia a monito-
rovanie prijatých dohôd, urovnávanie sporov v prípade, ak si 
krajina myslí, že jej práva boli porušené a budovanie obchod-
nej kapacity rozvojových krajín. V súčasnosti má WTO 164 
členov a operuje s rozpočtom 197 miliónov CHF. 

Na ilustráciu, len globálny export, ktorý predstavuje jeden 
zo základných pilierov medzinárodného obchodu, dosiahol  
v roku 2016 objem 16 biliónov USD. Z uvedeného možno kon-
štatovať, že medzinárodný obchod naďalej zostane hybnou si-
lou ekonomických trendov a katalyzátorom pre finančný svet. 

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://www.worldbank.org/

https://www.wto.org/index.htm

http://www.oecd.org/

https://ourworldindata.org/international-trade

Smith (2001): Pojedanie o podstate a pôvode bohatstva národov. ISBN 

8086389154. 

Podiel celosvetového obchodu k HDP

(v %)

Zdroj: https://ourworldindata.org/international-trade

Veľkosť celosvetového exportu

(v bil. USD)

Zdroj: https://ourworldindata.org/international-trade
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Dňa 1. 3. 2018 informoval ame-
rický prezident Donald Trump 
o zámere zaviesť 25 % clo na 
dovážanú oceľ a 10 % clo na 
hliník dovážaný do USA. Reak-
cie dotknutých krajín na seba 
nenechali dlho čakať a slovné 
spojenie „obchodná vojna“ 
získalo na frekvencii v titul-
koch článkov svetových médií. 
Ako však funguje clo a akým 
vývojom prešlo, kým dostalo 
dnešnú podobu? 

Prvé zmienky o clách pochádzajú už z obdobia pred naším 
letopočtom. Dôkazy o ich existencii pochádzajú z antické-
ho Grécka, Ríma, používali sa v Číne za dynastie Chan či 
na indickom subkontinente. Prvá zaznamenaná colná tarifa 
pochádza z roku 336 pred n. l. a používala sa v Palmýre – 
mestskej oáze v Sýrskej púšti. Taktiež Biblia sa zmieňuje o cle 
ako o dôležitom príjme kráľa. Clo bolo viazané na prekročenie 
hranice a na množstvo tovaru, ktoré vstupovalo, alebo opúšťa-
lo colné územie (prípadne ním iba prechádzalo), pričom col-
né územie nepredstavovalo iba hranicu vtedajších štátnych 
útvarov, ale aj hranice medzi menšími územnými celkami pod 
správou miest, cirkví, alebo šľachty. Nešlo však o mýto, ktoré 
sa vyberalo za využívanie dopravnej komunikácie (cesta, rie-
ka, most), a bolo viazané na dopravný prostriedok bez ohľa-
du na prevážaný tovar, čiže malo ekvivalentný charakter. Clo 
predstavovalo platbu neekvivalentného charakteru, pretože 
subjekt platiaci clo nedostával za túto platbu naspäť žiadnu 
protihodnotu.

Na počiatku svojej histórie teda clo plnilo iba fiškálnu funk-
ciu. S rozvojom poľnohospodárstva, remeselnej výroby, deľby 
práce sa rozvíjali aj obchod a preprava tovaru. Toto malo za 

následok nedostatok určitých tovarov na domácom trhu v dô-
sledku ich výhodnejšieho predaja na cudzie trhy a, naopak, 
prenikanie cudzích tovarov na domáci trh, čo oslabovalo výro-
bu a predaj domácej produkcie. Clo sa tak stalo významným 
mocenským nástrojom na reguláciu obchodu a začalo okrem 
fiškálnej funkcie plniť ochrannú a obchodnopolitickú funkciu. 
Regulovala sa tarifa podľa druhu tovaru, obchodnej trasy, cie-
ľového trhu, ale aj etnickej príslušnosti platcu cla. Obchodník 
bol napríklad povinný dodržať určenú obchodnú trasu, nevy-
hnúť  sa tzv. povinnému skladu a ponúknuť svoj tovar miest-
nym obchodníkom napriek tomu, že bol určený na trh v inom 
meste, alebo štáte. Zaplatil tiež clo, v tomto prípade prevozné. 
Postupne pribúdali ďalšie účelové clá, napríklad diskriminač-
né, antidumpingové, vyrovnávacie, odvetné.

Takto rozvinutý systém obchodnopolitických nástrojov síce 
chránil domáci trh a hospodárske záujmy jednotlivých štátov, 
ale na druhej strane bránil liberalizácii svetoveho obchodu. 
V dôsledku toho prišlo k rozvoju zmluvných nástrojov colnej 
politiky, ktoré mali na základe multilaterálnych dohôd ustano-
viť pravidlá pre uplatňovanie autonómnych colných nástrojov. 
Predstavovali kompromis zúčastnených strán do určitej miery 
obmedzujúci tvorbu vlastnej obchodnej politiky jednotlivými 
štátmi, ktorý však vytvoril podmienky pre transparentnejší, 
kultivovaný spôsob vzájomného obchodu. Takýmto zmluv-
ným nástrojom je Všeobecná dohoda o clách a obchode – 
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) podpísaná  
23 zmluvnými stranami 30. 10. 1947 (Austrália, Belgicko, Bra-
zília, Barma, Kanada, Cejlón, Čile, Čína, Kuba, Francúzsko, 
India, Libanon, Luxembursko, Nový Zéland, Holandsko, Nór-
sko, Pakistan, Južná Rodézia, Juhoafrická únia, Sýria, Česko-
slovensko, Spojené kráľovstvo a USA). Všeobecnou dohodou 
o clách a obchode sa signatárske krajiny dohodli na vzájom-
nom dodržiavaní troch základných princípov: nediskriminovať 
vzájomný obchod, ochraňovať vnútorný trh výhradne colnými 
sadzbami a riešiť sporné otázky konzultáciami medzi zmluv-
nými stranami.

Nediskriminovať vzájomný obchod podľa prvého princípu 
znamená, že zmluvné strany sú si rovné, navzájom viazané 
doložkou najvyšších výhod v systéme dovozných a vývozných 
ciel, poplatkov, ich úprav, ale aj v medzinárodnom platobnom 
styku.  

Druhým princípom je zásada národného zaobchádzania, kto-
ré zabezpečuje rovnaký prístup každého štátu k výrobkom 
domácim, ale aj zahraničným, čize dohodu o tom, že domáci 
priemysel má byť chránený výhradne colnými sadzbami a nie 
inými obchodnými opatreniami. Napríklad zakazuje dovozné 
kvóty ako prostriedok ochrany domáceho priemyslu. Tie sa 

Ako 
fungujú 
clá

Text: Matej Žamboch
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môžu využívať iba na niektoré účely, ako je napríklad vyrov-
nanie platobnej bilancie, ale podmienky aj na ich použitie sú 
detailne stanovené.

Tretí princíp je vyjadrený zásadou pokojného urovnávania 
sporov a nutnosťou konzultácie, čiže sporné otázky sa majú 
riešiť konzultáciami medzi zmluvnými stranami. Cieľom ta-
kých konzultácií je predchádzať obchodným sporom a zame-
dziť poškodeniu obchodných záujmov zmluvných strán.

K ďalším zásadám patrila napríklad dohoda o tom, že v prípa-
de, ak sa niektorá krajina rozhodne zvýšiť clá nad dohodnutú 
úroveň, má potom povinnosť uhradiť obchodným partnerom 
spôsobenú ekonomickú škodu.

Uzatvorenie právne záväznej Všeobecnej dohody o clách  
a obchode znamenalo, že colná politika, ktorá až dovtedy bola 
v neobmedzenej právomoci jednotlivých štátov, ktoré ju pou-
žívali na zabezpečenie vlastných potrieb, sa stala predmetom 
medzinárodných dohôd. GATT postupom času nadobudla 
podobu medzinárodnej inštitúcie, ktorá sa v záverečnej fáze 
transformovala na Svetovú obchodnú organizáciu – WTO. Jej 
cieľom je tvoriť pravidlá medzinárodného obchodu a zároveň 
zabezpečiť ich dodržiavanie. Kompetenciou WTO je tiež riešiť 
spory medzi jednotlivými krajinami, ktoré môžu vznikať pri za-
vádzaní jednotlivých obchodnopolitických opatrení. 

Činnosť Svetovej obchodnej organizácie sa riadi piatimi zá-
kladnými princípmi podobnými princípom GATT. Prvým je 
princíp nediskriminácie reprezentovaný doložkou najvyšších 
výhod spočívajúci v záväzku nediskriminovať ani nezvýhodňo-
vať iné členské štáty. Druhým princípom je princíp postupnej 
trhovej liberalizácie s cieľom postupne odstraňovať všetky 

tarifné a netarifné prekážky obchodu. Tretí princíp spočíva  
v transparentnosti, predvídateľnosti, primeranej istote a ne-
mennosti obchodných podmienok. Štvrtým základným prin-
cípom je podpora konkurencie, ktorá má viesť k spravodlivej 
hospodárskej súťaži. Piatym princípom je, že obchodný sys-
tém by mal byť menej striktný pre menej rozvinuté krajiny, mal 
by im dať viac času na prispôsobenie, väčšiu flexibilitu a viac 
privilégií.

Súčasný stav medzinárodného obchodného systému je 
výsledkom niekoľko dekád trvajúcich diskusií, rokovaní  
a kompromisov a jedine pokračovanie v tomto trende bude 
znamenať odvrátenie aktuálnej hrozby pre svetový obchod. 
V súvislosti s rozhodnutím prezidenta Trumpa v súčasnosti 
nie je oficiálne ani to, či boli porušené pravidlá WTO, keďže 
tie podobné opatrenia umožňujú v prípade, že je ohrozená 
bezpečnosť krajiny, čo je zároveň hlavným argumentom prezi-
denta Trumpa ospravedlňujúcim zavedené tarifné opatrenia. 
Tento argument však neakceptuje EÚ, ktorá naopak zastáva 
názor, že ide o zvýhodňovanie domácej produkcie zo strany 
USA. Európska únia môže eskalovať riešenie konfliktu na 
pôdu WTO, no podľa oficiálneho stanoviska WTO je stále 
čas a priestor na dialóg medzi sporiacimi sa stranami. Výsled-
nym verdiktom WTO by totiž mohlo byť schválenie odvetných 
– kompenzačných opatrení zo strany EÚ a takto nastavený 
trend bude ťažké zvrátiť.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Clo

http://www.colnictvo.sk/index.php/muzeum-colnictva

https://www.bcg.com/de-de/publications/2018/what-trump-tariffs-mean-for-glo-

bal-business.aspx

https://www.cbsnews.com/news/5-questions-about-the-wto-and-trumps-tariffs/

Kárnik, M. Clo a celní politika od A do Z. 1.vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 303 s. 
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Krajiny zaznamenávajú svoje obchody so zvyškom sveta  
v platobných bilanciách. Jednou z najdôležitejších položiek 
v týchto účtovných záznamoch je bežný účet, v ktorom sú 
zaznamenané všetky tovary a služby opúšťajúce (exporty)  
a vstupujúce (importy) do krajiny a bežné transfery (jed-
nostranné prevody platieb bez protihodnoty). Takýmto spô-
sobom krajina získava údaje o príjmoch plynúcich zo svojho 
exportu, resp. nákladoch na importované tovary a služby.  
V prípade, že takýchto položiek z krajiny odchádza viac ako 
prichádza, zaznamenávame obchodný prebytok, pretože prí-
lev peňazí je väčší ako odlev. Väčšina krajín sa logicky snaží 
exportovať viac tovarov a služieb a takto pozitívne ovplyvňovať 
peňažné toky. Nie je však neobvyklé stretnúť sa s obchodným 
deficitom na bežnom účte krajiny. 

Obchodný deficit obyčajne nastáva v tom prípade, ak kraji-
na nedokáže vyprodukovať dostatočné množstvo tovarov  
a služieb pre svojich obyvateľov. Alternatívne môže obchodný 
deficit znamenať, že obyvatelia sú natoľko bohatí, že si doká-
žu kúpiť viac ako produkuje krajina, v ktorej žijú. Len čo však 
produkcia nedokáže pokryť domáci dopyt, v otvorených eko-
nomikách je pravidlom, že objem importu z iných krajín rastie. 
Aj keď sa obchodný deficit často považuje za negatívny jav, 
v krátkodobom horizonte nemusí byť vždy škodlivý. Kedy do-
chádza k týmto prípadom? 

•  Nárast importovaných tovarov z ostatných krajín znižuje 
ich cenu, a tak dochádza k zdravej súťaži, resp. ku kon-
kurencii. Nižšie ceny pomáhajú znižovať obavy z inflácie  
v lokálnej ekonomike. 

•  Väčšie množstvo tovarov a ich pestrosť rozširuje možnosti 
pre spotrebiteľov. Rýchlorastúca ekonomika môže impor-
tovať viac ako exportovať, a tak spotreba nie je obmedzená 
iba na produkty, ktoré pochádzajú z tuzemska a nedoká-
žu pokryť celkový dopyt. Preto obchodný deficit môže byť  
v istom zmysle sprievodným javom rastúcej ekonomiky. 

Prečo sa obchodný deficit považuje za negatívny jav? 

Zamestnanosť
V dlhodobom horizonte môže mať obchodný deficit negatív-
ne dôsledky, ktoré ovplyvnia ekonomický rast a stabilitu kraji-
ny. V situácii, keď krajina dováža viac tovarov zo zahraničných 
spoločností, ceny začínajú klesať. Domáce spoločnosti preto 
môžu byť neschopné konkurovať v takýchto podmienkach, 
z čoho vyplýva zníženie miezd zamestnancov, resp. menej 
pracovných miest. V horšom prípade tento vývoj prerastie do 
väčšieho objemu importov a väčšiemu deficitu. 

Hodnota meny
V jednoduchom príklade si predstavme, že v USA prevyšuje 
export nad importom. Americké spoločnosti predávajú tovary 
v zahraničí v lokálnych menách; tie musia nakoniec prekon-
vertovať opäť do dolárov, aby boli schopné vyplácať zamest-

nancov, dodávateľov atď. Pri väčšom dopyte po mene teda 
dochádza k jej posilňovaniu. Platí to i opačne – v prípade, 
že importy prevyšujú exporty, dochádza k znehodnocovaniu 
meny. 

Úrokové sadzby
Vychádzajúc z predošlého príkladu má pretrvávajúci obchod-
ný deficit dokonca vplyv aj na úrokové sadzby krajiny. Pros-
tredníctvom neustáleho tlaku na znehodnotenie meny rastú 
ceny tovarov denominovaných práve v domácej mene. Inými 
slovami, takýto vývoj môže viesť k zvýšeniu inflácie. Centrálna 
banka je tak motivovaná použiť reštriktívne nástroje menovej 
politiky, medzi ktoré patrí aj zvyšovanie úrokovej sadzby. Kom-
binácia vyšších úrokových sadzieb a inflácie však zvyšuje rizi-
ko prehriatia ekonomiky. 

Ekonomické teórie považujú dlhodobý obchodný deficit za 
negatívny najmä z hľadiska vzťahu k zamestnanosti, ekono-
mickému rastu a znehodnoteniu meny. Paradoxne však tieto 
tvrdenia vyvracia krajina, ktorá má najväčší obchodný deficit 
na svete – USA. Pravdepodobne je to spôsobené špeciálnym 
postavením USA ako najväčšej svetovej ekonomiky a jej meny 
USD ako svetovej rezervnej meny. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:
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ding-deficit-out-of-trade-deficits/#422ff5358d6b

https://www.investopedia.com/terms/t/trade_deficit.asp

Obchodný deficit
Text: Peter Bereta
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Svetová obchodná organizá-
cia (WTO) vznikla v roku 1995. 
Pôvodne mala vo svete exis-
tovať tzv. ITO – Medzinárodná 
obchodná organizácia, no 
Senát v USA vznik tejto orga-
nizácie v hlasovaní zablokoval 
(zrejme pre obavy z regulácie 
obchodu). Netrvalo však dlho 
a WTO vznikla ako nástupca 
„organizácie“, resp. nariadenia 
s názvom GATT (Všeobecná 
dohoda o clách a obchode).

WTO tvorí 164 členských štátov (od 29. 7. 2016) a vytvára 
priestor na realizáciu pre svojich vyše 700 zamestnancov. Síd-
lom organizácie je Ženeva, úradnými jazykmi sú angličtina, 
francúzština a španielčina. Za hlavné zasadnutie sa považu-
je konferencia ministrov, ktorá sa uskutočňuje na dvojročnej 
báze. Ďalším nemenej dôležitým orgánom je generálna rada, 
ktorá sa zaoberá činnosťou v časovom horizonte medzi konfe-
renciami ministrov, a teda môžeme povedať, že zabezpečuje 
chod celej organizácie.

Deľba práce je dôležitá, čo vedia aj vo WTO, preto pod ge-
nerálnu radu patrí niekoľko výborov, ktoré sú zodpovedné za 
jednotlivé oblasti (obchod s tovarmi, obchod s intelektuálnym 
vlastníctvom, obchod so službami, IT služby a pod.).

Hlavné úlohy WTO
Mohli by sme povedať, že Svetová obchodná organizácia sa 
zaoberá niekoľkými hlavnými činnosťami.

Prvou z nich je vytváranie priestoru na rokovanie medzi vlá-
dami jednotlivých krajín. Tieto spolu rokujú či už o zrušení 
určitých obchodných prekážok (clá, embargá), otvorení trhu 
pre tovary a služby z menej rozvinutých krajín, respektíve pre 
producentov (ale aj dovozcov), ktorí sú v medzinárodnom po-
nímaní ešte „mladí“, no kvalita ich produktov je na svetovej 
úrovni. Rokovania a kroky WTO často smerujú aj k udržaniu 
obchodných bariér na účely ochrany spotrebiteľa a ochrany 
pred šírením chorôb. 

Aktivita WTO viedla aj k vytvoreniu základných princípov, pra-
vidiel a nariadení, ktoré sú smerodajné pri medzinárodnom 
obchode pre vlády všetkých členských krajín, ako aj jednot-
livcov. Takéto nariadenia sú prijaté aj do národných nariadení 
samotných členských krajín a WTO sleduje ich dodržiavanie. 
Dohodnuté princípy a pravidlá umožňujú plynulé obchodova-
nie po celom svete, čo vedie k ekonomickému rastu. 

World Trade 
Organization/
Svetová obchodná 
organizácia

Text: Ján Vangor
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Samozrejmosťou je častá nespokojnosť jednej, prípadne via-
cerých strán pri medzinárodnom obchode. WTO sa venuje 
aj rokovaniu medzi stranami, ktoré majú medzi sebou spory 
(napr. krajina uvalí na inú krajinu obchodné clá). Môžeme po-
vedať, že v tomto prípade sa pôda WTO mení na okrúhly stôl, 
pri ktorom sa dohodujú podmienky, pri dodržiavaní ktorých 
sa obe zúčastnené strany zmieria a dohodnú.

Medzi špecifické úlohy patrí najmä budovanie obchodných 
vzťahov s menej rozvinutými krajinami. Súčasťou takejto čin-
nosti je aj vytváranie kapacity na plynulé obchodovanie v ta-
kýchto krajinách. Často ide o úkony ako vytvorenie obchodnej 
komory, orgánu, ktorý by zastrešoval výrobcov a dohodoval 
pre nich „odbytište“ v zahraničí a pod. Môžeme povedať, že 
WTO sa pre menej rozvinuté krajiny pokúša vytvoriť kostru, 
ktorá bude slúžiť ako opora pri medzinárodnom obchode, ale 
aj ako nástroj pre vládu v rámci vnútornej obchodnej politiky 
(nadväzuje na plán rozvoja krajiny, ako aj budovanie obchod-
nej infraštruktúry).

Princípy WTO
Podstatným prvkom v akomkoľvek podnikaní a pri akejkoľvek 
činnosti je poslanie, resp. to, čo chce daný jednotlivec alebo 
spoločnosť dosiahnuť, a hlavne akým spôsobom. Poslaním 
WTO je zvyšovanie objemu medzinárodného obchodu, pri 
ktorom sa však dodržiavajú princípy ako rovnaký prístup ku 
každému, bezbariérový obchodný systém, predvídateľnosť 
a transparentnosť podmienok na obchodovanie, otvorenosť 
systému pre novú konkurenciu, flexibilita a „pochopenie“ pre 
menej rozvinuté krajiny na ich ceste na medzinárodný trh  
a ochrana životného prostredia.

Ako sa stať členom WTO?
Aktuálne sú v procese vstupu do WTO Andorra, Bielorusko, 
Etiópia, Irán, Irak, Srbsko, Sudán, Uzbekistan a krajiny, ktoré 
by sme mohli charakterizovať ako rozvojové. Prvým krokom 
pre krajinu, ktorá sa uchádza o vstup do WTO, je príprava 
dokumentu, v ktorom by sa mala krajina prezentovať, hlavne 
čo sa týka obchodnej politiky. Druhým krokom sú ponuka 
uchádzajúcej sa krajiny a bilaterálne rokovania s jednotlivými 
členskými krajinami. Každá krajina má iný obchodný záujem, 
preto sú tieto rokovania pravdepodobne najnáročnejšou čas-
ťou v procese. Posledným krokom je prezentovanie ponuky 
danej krajiny pred konferenciou ministrov. Krajina dostane 
súhlas na vstup do WTO, ak dve tretiny členov WTO hlasujú 
za jej členstvo.

Jeden za všetkých, všetci 
za jedného?
Krajiny, ktoré majú spoločné záujmy a ciele, vystupujú často  
v rámci rokovaní WTO v zastúpení jednej osoby (ambasá-
dora), ktorá má právo rozhodovať za všetky krajiny. Väčšinou 
ide o zoskupenia menších krajín, ktorých rokovacia sila je 
omnoho silnejšia, keď sú zjednotené. Iným prípadom sú zo-
skupenia ako G20, G8, prípadne C4 (subsaharská štvorka 
– Burkina Faso, Benin, Čad a Mali), ktoré sú si vedomé svo-
jej sily v určitých oblastiach. Treba povedať, že v niektorých 
prípadoch vznikajú zoskupenia za účelom bojkotu a zrušenia 
niektorých nariadení, avšak WTO tomu nevie, resp. ani nech-
ce predísť, pretože by to bolo v rozpore s jej princípmi.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.
 
Zdroje:
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Myšlienka jednotnej Európy 
mala za cieľ v prvom rade 
zastaviť časté, a najmä krvavé 
vojnové konflikty, ktoré boli 
naprieč celým kontinentom.  
V záujme mieru a prosperity 
po vojne sa krajiny  od ro- 
ku 1950 začali hospodársky  
a politicky spájať v Európskom 
spoločenstve uhlia a ocele. 
Krajinami, ktoré sa na začiatku 
vydali touto ťažkou cestou, boli 
Belgicko, Francúzsko, Nemec-
ko, Taliansko, Luxembursko  
a Holandsko. 

Päťdesiate roky sa niesli v znamení studenej vojny medzi 
západnými mocnosťami a Sovietskym zväzom. Po potlačení 
protikomunistických protestov v Maďarsku v roku 1956 bola 
o rok neskôr podpísaná Rímska dohoda, ktorá sa stala zá-
kladom na vznik Európskeho hospodárskeho spoločenstva 
(EHS). 

Účelom spojenia malo byť postupné zbližovanie národných 
hospodárskych politík členských štátov. Cieľom bolo dosiah-
nuť priestor spoločného trhu, ktorý má zabezpečovať voľný 
pohyb kapitálu, tovarov, služieb a pracovnej sily. 

Inštitúcie, ktoré mali dohliadať na dosiahnutie týchto cieľov  
a záväzkov plynúcich z Rímskej dohody, boli Európsky parla-
ment, Rada, Európska komisia a Súdny dvor.

K prvému rozšíreniu EHS  došlo v roku 1973. Krajiny, ktoré 
sa pripojili, boli Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. V roku 
1981 sa pripojilo Grécko, v roku 1986 Španielsko spolu s Por-
tugalskom.

V roku 1993 nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva. EHS 
bolo premenované na Európske spoločenstvo (ES), ktoré po-
stavilo základ pre dnešnú Európsku úniu. 

Počas nasledujúcich rokov rady EÚ rozšírili aj ďalšie krajiny, 
medzi nimi aj Slovensko. Aktuálne má EÚ 28 členských krajín.

Dohoda CETA 
Rokovania medzi EÚ a Kanadou sa začali na samite EÚ – 
Kanada dňa 6. 5. 2009. O 2 roky neskôr Rada splnomocnila 
Európsku komisiu,  aby v rámci rokovaní s Kanadou otvorila 
rokovania aj o ochrane investícií v rámci dohody CETA. Na 
ďalšom samite EÚ – Kanada v roku 2014 sa oficiálne po-
tvrdilo ukončenie rokovaní a až na konci februára 2016 sa 
ukončila aj právna kontrola textu. Počas tohto obdobia sa 
podarilo do zmluvy zakomponovať aj veľmi dôležitý prvok, 
a to Investičný súdny systém (ICS), ktorý slúži na kontrolu 
a ochranu investícií. Ukončenie schvaľovacieho procesu 
a podpis dohody sa uskutočnili počas predsedníctva SR  
v Rade EÚ.

Európska únia  
a jej dohody  
s Japonskom, 
Južnou Kóreou  
a dohoda CETA

Text: Andrej Vajda
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Európsky parlament dohodu CETA schválil, čím sa ukončili 
všetky procesy a zároveň sa mohla začať predbežne uplatňo-
vať. Vzhľadom na to, že CETA je veľmi komplexná obchodná 
dohoda, ktorej zmyslom má byť uľahčenie obchodovania s to-
varmi a so službami, odstránenie ciel a obchodných bariér, ale 
ktorá zasahuje aj do právomocí členských štátov, bolo nutné 
čakať ešte na ratifikáciu dohody národnými parlamentmi.

Ako pri každej dohode, nevynímajúc ani túto, sú jej zástanco-
via aj kritici. Kritika dohody sa týka najmä ochrany životného 
prostredia, na ktorú upozorňujú rôzne antiglobalizačné zdru-
ženia a skupiny. Obávajú sa taktiež aj negatívneho vplyvu na 
zdravie, ochranu spotrebiteľa, ale i moci firiem pri sporoch so 
štátom týkajúcich sa investícií.

Strategický rozmer dohody je silný. Obchodné vzťahy medzi 
Kanadou a EÚ sú blízke už dlhší čas, ale táto dohoda má 
pomôcť k ich ešte väčšiemu prehĺbeniu, a najmä prepojeniu. 
Vývoz tovarov z EÚ do Kanady za rok 2016 bol v hodnote  
35 miliárd eur a služieb v hodnote 18 miliárd eur za rok 2015. 
Prepojenie EÚ a Kanady je cítiť aj z hľadiska pracovnej sily. 
Počet pracovných miest v EÚ, ktoré sú naviazané na vývoz do 
Kanady, je 865 000 a počet pracovníkov z EÚ, ktorí pracujú  
v kanadských firmách na území EÚ, je 221 000.

CETA týmto vysiela signál, že aj dve rozvinuté ekonomiky sú 
verné zásadám voľného obchodovania.

Dohoda s Japonskom
Zástupcovia Európskej komisie poverení rokovaním v mene 
členských krajín EÚ dostali negociačný mandát 29. 11. 2012. 
Oficiálne rokovania s japonskou stranou boli otvorené  
25. 3. 2013. Keďže sú EÚ a Japonsko globálni ekonomickí 
partneri, bolo nutné aj napriek dobrým vzťahom toto partner-
stvo ešte prehĺbiť. Jedným z nástrojov bolo otvorenie rokovaní 
o Dohode o voľnom obchode (FTA).
 
Doterajšie bilaterálne a obchodné vzťahy nenapĺňali svoj po-
tenciál. Hlavným dôvodom je kombinácia tarifných a netarif-
ných opatrení. Práve netarifné prekážky (NTBs) predstavujú 
najväčší problém pre vývozcov a investorov z EÚ. Prejavuje sa 
to napr. zvýšenými administratívnymi nákladmi.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, prečo také vyspelé ekono-
miky neuzavreli podobnú dohodu už skôr.

Bolo to spôsobené najmä tým, že Japonsko v mnohých ob-
lastiach malo problémy s pokrokom v odstraňovaní NTBs.  
V spolupráci s EÚ sa podarilo vyšpecifikovať zoznam 10 ob-
lastí výrobného sektora – automobilový sektor, chemikálie, 
elektronika, bezpečnosť potravín, organické potraviny, spra-
cované agrovýrobky, alkoholické nápoje, medicínske zariade-
nia, farmaceutiká, textil, obuv a stavebné materiály.

EÚ/Kanada: obchod s tovarom

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/

EÚ/Kanada: obchod so službami

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/

EÚ/Kanada: priame zahraničné investície

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
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Po piatich rokoch sa nakoniec dohoda 8. 12. 2017 speča-
tila. Dohoda je dôležitá, pretože európske spoločnosti kaž-
doročne zaplatia na exportných clách do Japonska približne  
1 miliardu eur. Podstatná väčšina sa touto dohodou odstráni. 
Obe strany sa taktiež zaviazali, že spoločne vytvoria najväč-
šiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať 

600 miliónov ľudí a podľa odhadov EÚ približne 30 % sve-
tového HDP.

Japonská strana nechcela do dohody zakotviť prítomnosť In-
vestičného súdneho dvora, ktorý bol súčasťou dohody CETA. 
EÚ a Japonsko však budú o tomto bode rokovať v priebe-
hu tohto roka samostatne, aby neohrozili doterajšiu dohodu. 
Konečnú verziu dohody budú musieť opäť ratifikovať všetky 
členské štáty EÚ.

Ďalšou vecou, ktorá vstupuje do hry, je fakt, že popredné ja-
ponské firmy žiadajú, aby sa dohoda vzťahovala aj na Spoje-
né kráľovstvo počas dvojročného prechodného obdobia po 
jeho vystúpení z Únie. 

„Ak dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japon-
skom vstúpi do platnosti pred brexitom, vyzývame EÚ, Veľkú 
Britániu a Japonsko, aby prijali potrebné opatrenia a aby všet-
ky strany vrátane Spojeného kráľovstva profitovali z dohody 
počas celého prechodného obdobia,“ vyzývajú japonské fir-
my. Uvidíme, aká bude konečná verzia danej dohody. Definití-
va by mala padnúť do roku 2019.
 

Dohoda s Južnou Kóreou
Poslednou dohodou, ktorú sa budeme snažiť v tomto článku 
priblížiť, je dohoda s Južnou Kóreou. Dohoda o voľnom obcho-
de sa uplatňuje od 1. 7. 2011. Dohody medzi oboma stranami 
existovali síce už od roku 2001,  neboli však na požadovanej 
úrovni. Preto Rada 23. 4. 2007 splnomocnila Európsku komi-
siu na začatie rokovaní o voľnom obchode s Južnou Kóreou.

Podľa stratégie Global Europe, Competiting in the World, z 
ktorej vychádzala, bola Južná Kórea označená za prioritného 
partnera pre budúce dohody o voľnom obchode.

Touto dohodou sa dosiahol konečný balík koncesií, a opäť je 
to v oblasti netarifných prekážok obchodu, služieb, pravidiel 
obchodu a subvencií, všeobecné zníženie ciel, čo predstavu-
je v tejto oblasti ambiciózny výsledok.

EÚ/Japonsko: obchod s tovarom

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/

EÚ/Japonsko: obchod so službami

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/

EÚ/Japonsko: priame zahraničné investície

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
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Dohoda hovorí o tom, že do piatich rokov od jej účinnosti sa 
má zrušiť až 98,7 % ciel vo vyjadrení obchodnej hodnoty na 
prakticky všetky výrobky. Zavádza sa rozsiahla liberalizácia 
obchodu so službami vrátane telekomunikácií, environmen-
tálnych služieb, dopravy, finančných a právnych služieb.

Od dohody sa očakával prílev príležitostí v obchode s tova-
rom a so službami v objeme niekde okolo 19,1 miliardy eur. 
Naopak, úspory z ciel rovnako nie sú zanedbateľné. Celkovú 
výšku na úsporách predpokladali niekde na úrovni 1,6 miliar-
dy eur. Odhady na prvý rok boli v úspore na clách vyčíslené 
na úrovni 850 miliónov eur. 

Predpokladá sa, že atraktivita na oboch stranách narastie,  
a tak by malo prísť aj k zvýšeniu hodnoty úspor, ale rovnako aj 
k nárastom objemov obchodov.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sk

http://www.europskaunia.sk/europske_hospodarske_spolocenstv

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sk#tab-0-1

http://www.economy.gov.sk/uploads/files/EdWAiL8O.pdf

https:/euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/najvacsia-obchodna-dohoda-eu-

-je-na-svete-definitivne-sa-dohodla-s-japonskom/

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/462664-japonske-firmy-chcu-aby-sa-

-dohoda-eu-a-japonska-vztahovala-aj-na-britaniu/

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/ceta-obchodna-dohoda-medzi-

-kanadou-eu-vstupuje-platnosti/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156199.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148322.pdf 

EÚ/Južná Kórea: obchod s tovarom

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/

EÚ/Južná Kórea: obchod so službami

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/

EÚ/Južná Kórea: priame zahraničné investície

(v mld.)

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
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Je to dohoda o severoamerickom voľnom obchode, ktorá 
bola podpísaná 17. decembra 1992 vtedajšími prezidentmi 
USA, Kanady a Mexika. Následne bola ratifikovaná národ-
nými parlamentmi a nadobudla platnosť 1. januára 1994. 
Bola to prvá dohoda o voľnom obchode, ktorú medzi se-
bou uzatvorili priemyselne vyspelé krajiny (USA a Kanada)  
a rozvojová krajina (Mexiko). Ihneď, ako vstúpila do platnosti, 
boli zrušené clá na tovary. Hospodársky sa zjednotilo viac 
ako 21 mil. km2, v tom čase približne 400 mil. obyvateľov.  
NAFTA je v súčasnosti po EÚ druhým najväčším hospo-
dárskym združením na svete. Jej ekonomika predstavuje 
asi tretinu svetového HDP, 19 % svetového vývozu a 25 % 
svetového dovozu. Najdominantnejšou krajinou sú USA, kto-
ré vytvárajú približne 90 % celkovej produkcie HDP z člen-
ských krajín. V porovnaní s EÚ a východoázijskými štátmi má 
NAFTA dostatok vlastných energetických zdrojov a mladú 
populáciu, čo je základ na potenciál ekonomického rastu. 
Taktiež na rozdiel od Európskej únie nevytvorila na svoju 
činnosť nadnárodné orgány a žiaden právny orgán, ktoré-
ho právo by bolo nadriadené právu združených krajín. Zá-
kladným cieľom vzniku dohody bolo vytvoriť zónu voľného 
obchodu a zjednodušiť priebeh medzinárodného obchodu 
medzi spomenutými štátmi. Okrem voľného pohybu tovaru 
dohoda predpokladá aj voľný pohyb služieb a kapitálu, čím 
sa odlišuje od klasickej dohody o voľnom obchode, a keďže 
neobsahuje voľný pohyb pracovných síl, je niekedy považo-
vaná za tzv. obmedzený spoločný trh.

Hlavným orgánom je komisia pre voľný obchod zložená  
s predstaviteľov vlád, ktorí sa schádzajú iba v prípade potre-
by a pravidelne pri výročných zasadnutiach. Je zodpovedná 
za prípadné urovnávanie obchodných sporov, teda funguje 
ako rozhodcovský súd. Za implementáciu dohody do praxe 
a každodenný chod organizácie majú v každej krajine zod-
povednosť predstavitelia obchodných oddelení, tzv. koordi-
nátori. Administratívnym centrom organizácie je sekretariát, 
ktorý je zložený z troch sekcií z každej zúčastnenej krajiny. 
Každý členský štát si ustanovuje svoju národnú sekciu  
a vymenúva jej tajomníka. Národné sekcie majú sídlo v do-
movských krajinách. Sekretariát zabezpečuje administra-
tívnu činnosť pri riešení sporov a poskytuje pomoc komisii  
a pracovným skupinám.

Už od svojich začiatkov bola NAFTA terčom rôznych kritikov, 
pretože už pred jej vznikom dochádzalo k mnohým kontro-
verziám. Nadnárodné korporácie podporovali vznik a fungo-
vanie NAFTA, pretože dúfali, že nižšie colné tarify a postupné 
odstraňovanie prekážok voľného obchodu zvýšia v časovom 
horizonte niekoľkých rokov ich zisky. Na druhej strane od-
bory, najmä v USA a Kanade, nesúhlasili so vznikom tohto 
zoskupenia, pretože predpokladali, že dôjde k výraznému 
zníženiu zamestnanosti pre posun výroby do Mexika, kde je 
nižšia cena pracovnej sily ako v dvoch severných štátoch, 
alebo k prílevu lacnej pracovnej sily z Mexika do USA a Ka-
nady. Proti boli aj mexickí farmári, pretože nedokázali udr-
žať krok s Američanmi, keďže ich štát nepodporuje, pričom  
v USA idú práve na poľnohospodárstvo obrovské štátne 

dotácie, vďaka ktorým sa ceny ich produktov neustále zni-
žujú. Báli sa, že americké subvencie vyvolajú tlak na ceny 
mexických poľnohospodárskych produktov. Nižšie ceny 
poľnohospodárskej produkcie by znamenali zánik veľkého 
množstva mexických farmárov, ktorí by neboli schopní kon-
kurovať „lacnejšej“ americkej produkcii. Ďalšie kritické hlasy 
zneli aj z mnohých mimovládnych organizácií pre ochranu 
životného prostredia, sociálnu spravodlivosť a iných, ktoré 
tvrdili, že NAFTA bude mať nepriaznivé mimoekonomické 
vplyvy na zdravie, životné prostredie atď.

Súčasný americký prezident Donald Trump už počas voleb-
nej kampane, ako aj po nástupe do úradu hovoril, že NAFTA 
spôsobuje v USA stratu pracovných miest a označoval doho-
du za katastrofu. V roku 2017 si vynútil rokovania s Mexikom 
a Kanadou. Pohrozil, že USA odstúpia od Severoamerickej 
dohody, ak Mexiko nesplní požiadavku na pomoc proti nele-
gálnej migrácii a pašovaniu drog. Zdôraznil, že musia zastaviť 
migrantov prechádzajúcich cez Mexiko do USA, inak stopne 
ich dojnú kravu, ktorou je NAFTA. Americký Kongres by mal 
v súčasnosti schvaľovať prísne zákony na obmedzenie pri-
sťahovalectva. V tejto súvislosti Donald Trump už 5 dní po 
svojom nástupe do úradu podpísal dekrét o stavbe múra na 
hraniciach s Mexikom, ktorý má zabrániť nelegálnej migrácii 
z Latinskej Ameriky. Múr mal byť podľa pôvodných plánov 
postavený do dvoch rokov pozdĺž celej americko-mexickej 
hranice dlhej približne 3 200 km. Ďalšou požiadavkou zo 
strany USA voči Mexiku je zvýšenie percentuálneho podie-
lu amerických komponentov pri výrobe áut. Podľa súčasnej 
dohody platí, že pokiaľ sa majú osobné a nákladné autá pre-
dávať v Severnej Amerike bez cla, musí byť 62,5 % materiálu 
použitého na ich výrobu zo Severnej Ameriky. Vláda Donalda 
Trumpa navrhuje zvýšiť tento podiel na 85 %, z čoho 50 % má 
pochádzať z USA. Spojené štáty sa snažia podporiť lepšie 
platené pracovné miesta v krajine a podporiť rast ekonomi-
ky zlepšením príležitostí USA vyplývajúcich z NAFTA. Mno-
hé kapitoly sú zastarané a nekorešpondujú s modernými 
štandardmi. Zmodernizovať sa majú ustanovenia o práve na 
intelektuálne vlastníctvo, o reguláciách, štátnych podnikoch, 
clách, hygienických opatreniach, pracovných podmienkach, 
životnom prostredí, digitálnom obchode. Ak nepríde k doho-
de, je možná aj verzia pokračovania bez Mexika. Od augusta 
2017 prebieha rad rokovacích stretnutí o prepracovaní Seve-
roamerického obchodného paktu, a do týchto chvíľ, teda ku 
koncu apríla 2018, stále nepokročili dostatočne k dohode 
medzi združenými krajinami, preto otázka budúcnosti viac 
ako 20 rokov platného paktu je stále neistá, aj keď k dohode 
zrejme nakoniec príde. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje: 

www.europskaunia.sk/nafta

www.wikipedia.org

www.pravda.sk

www.sme.sk

www.eurozpravy.cz

NAFTA
(North American Free Trade Agreement)

Text: Marek Pekarik
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Aktuálne prostredie medzi-
národného obchodu tvorí 
niekoľko významných zosku-
pení krajín, ktoré chránia ich 
spoločné záujmy. Spoločný trh 
juhu alebo Mercosur patrí k 
významným hráčom medziná-
rodného obchodu. 

Regionálna obchodná dohoda, Mercosur (španielsky) alebo 
Mercosul (portugalsky) vznikla medzi juhoamerickými kra-
jinami Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj v roku 1991. 
Venezuela bola prijatá za plnohodnotného člena v roku 2012 
s cieľom posilniť globálnu energetickú silu bloku. Výrazný 
prepad cien ropy, vysoká miera korupcie, autoritatívna vláda 
a humanitárna kríza znamenali hlavné dôvody vylúčenia Ve-
nezuely v roku 2016. V roku 2017 Venezuela obnovila snahy 
o riadne členstvo v bloku. Čile, Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, 
Guyana, Peru, Surinam patria k asociovaným krajinám.  
V pozícii pozorovateľskej krajiny je Mexiko. V roku 1994 bol 
podpísaný Protokol z Ouro Preto, ktorým sa Mercosur za-
radil pod medzinárodné právo, na základe ktorého môže 
uzatvárať zmluvy s tretími krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami. 

Z hľadiska medzinárodného obchodu predstavuje Mercosur 
atraktívnu oblasť pre zahraničných investorov. Zakladajúci 
členovia tvoria HDP na úrovni 2,9 bilióna USD v porovnaní 
s krajinami druhého najväčšieho obchodného zoskupenia 
Latinskej Ameriky, tzv. Pacifickej aliancie, ktorých HDP je na 
úrovni 1,8 bilióna USD. Zásoby nerastných surovín, infraštruk-
túra, ktorá podlieha procesu renovácie a štvrtá najväčšia spo-
ločná ekonomika sveta predstavujú hlavné kladné atribúty 
krajín Mercosur. Blok vznikol ako protiváha združeniu NAFTA 
spájajúceho štáty Severnej a Strednej Ameriky. 

V roku 2016 bolo 21,8 % z celkového obchodu bloku Merco-
sur s krajinami Európskej únie, ktorá patrí medzi najvýznam-
nejších obchodných partnerov. Hodnota exportu európskych 
krajín do oblasti Mercosur predstavuje 41,5 miliardy eur  
a export krajín Mercosur dosiahol hodnotu 40,6 miliardy 
eur v roku 2016. Hodnota zahraničných investícií v regióne  
Mercosur vzrástla zo 130 miliárd eur v roku 2000 na hodnotu 
387 miliárd eur v roku 2014. 

V marci 2018 začali krajiny Mercosur negociačné rokovania 
s Južnou Kóreou, ktorých výsledkom by malo byť zvýšenie 
exportu spotrebnej elektroniky z Južnej Kórey do bloku s 260 
miliónmi kúpyschopného obyvateľstva. Na druhej strane, im-
port kukurice, sóje a iných strukovín znamená lepšiu rokova-
ciu pozíciu pre Kóreu vo vzťahu k exportérom z USA.

V apríli 2018 pokračovali rokovania krajín Mercosur s Európ-
skou komisiou s cieľom dosiahnuť ambicióznu dohodu o voľ-
nom obchode. Európska únia kladie dôraz na dodržiavanie 
pravidiel hospodárskej súťaže a ochranu krajinného pôvodu 
potravín, ako napr. Champagne alebo Parmská šunka. Hlav-
ným predstaviteľom opozície dohody je silný tlak európskeho 
farmárskeho sektora reprezentovaný farmármi Francúzska a 
Írska, ktorých odpor opätovne predĺžil rokovania o liberalizácii 
obchodu. Zúčastnené strany zároveň poukazujú na výrazné 
rozdiely vo verejnom obstarávaní a v službách krajín blokov. 

V poslednom období začali byť krajiny Latinskej Ameriky 
atraktívne pre Kanadu. Cieľom negociačných rokovaní by 
mala byť obchodná dohoda, ktorá zlepší dostupnosť po-
tenciálu juhoamerického trhu pre kanadské tovary a služby  
v energetickom, telekomunikačnom a logistickom sektore. 
Ako dôkaz transparentnosti vníma kanadská vláda názory ši-
rokého spektra obyvateľstva, predstaviteľov priemyslu, obcho-
du, odborových zoskupení a zoskupení životného prostredia 
k pripravovaným návrhom dohody s blokom Mercosur.

Vzhľadom na aktuálnosť témy brexit pokračujú rokovania me-
dzi Veľkou Britániou a krajinami Mercosur v prostredí aktuál-
ne negociovaných multilaterálnych obchodných vzťahov na 
Britských ostrovoch.

Podľa slov expertov budúcnosť krajín Latinskej Ameriky 
ovplyvňujú najmä rozhodnutia Argentíny a Brazílie, naj-
významnejších obchodných partnerov zoskupenia Mercosur. 
Vzhľadom na rozdielnu fázu ekonomického cyklu partnerov 
bude zaujímavé sledovať rozvoj medzinárodného obchodu  
v najbližších rokoch. Otázka znie, či sú krajiny bloku Mercosur 
pripravené zvládnuť aktuálne nastolené výzvy medzinárodné-
ho obchodu. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://en.mercopress.com/mercosur

https://www.economist.com/topics/mercosur

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/

https://www.globsec.org/eu-plans-seal-long-sought-trade-agreement-mercosur/

Mercosur
Text: Lukáš Lešundák
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„Jedna vízia, jedna identita, 
jedna komunita.“

Motto ASEAN-u 

Združenie národov juhovýchodnej Ázie ASEAN
(Association of South-East Asian Nations)

ASEAN patrí k najdôležitejším integračným zoskupeniam 
Ázie. Ide o geopolitické združenie 10 krajín. Organizácia, 
ktorá v roku 2017 oslávila 50. výročie svojho vzniku, bola 
založená 8. augusta 1967 v Bangkoku. Deklaráciu o medzi-
vládnej politickej, hospodárskej a kultúrnej spolupráci pod-
písali ministri zahraničných vecí Indonézie, Malajzie, Filipín, 
Singapuru a Thajska. K týmto štátom sa v roku 1984 pričlenil 
Brunej. O 11 rokov neskôr, t. j. v roku 1995, sa pridal k člen-
ským štátom Vietnam, v roku 1997 Laos a Mjanmarsko (bý-
valá Barma) a v roku 1999 Kambodža. Odvtedy má ASEAN 
10 členov. 

Organizácia sídli v Jakarte a jej generálnym tajomníkom je od 
januára 2018 Lim Jock Hoi.

Predchodcom organizácie ASEAN bolo Združenie juho-
východnej Ázie ASA, ktorej členmi boli Malajzia, Thajsko 
a Filipíny. Snahou bola spolupráca týchto štátov v regióne. 
Združenie pôsobilo v rokoch 1961 a 1962. Ďalším predchod-
com bola organizácia juhoázijskej integrácie SAI (South Asia 
Integration), ktorá spájala Filipíny, Thajsko a Indonéziu. Jed-
ným z cieľov bolo vytvorenie zóny voľného obchodu. Existo-
vala však iba jeden rok, a to v roku 1963.

ASEAN zjednotil zakladateľské krajiny s cieľom znížiť násil-
nosti v regióne, bojovať proti potenciálnej hrozbe komunizmu 
a zvýšiť ekonomický rozvoj. 

Deklarácia stanovuje nasledujúce ciele:
1.  urýchliť hospodársky rast, sociálny pokrok a kultúrny roz-

voj v regióne prostredníctvom spoločného úsilia v duchu 
rovnosti a partnerstva s cieľom posilniť základy prosperu-
júcej a pokojnej komunity národov juhovýchodnej Ázie;

2.  podporovať regionálny mier a stabilitu prostredníctvom 
dodržiavania rešpektovania spravodlivosti a právneho štá-
tu vo vzťahoch medzi krajinami regiónu a dodržiavaním 
zásad Charty Organizácie Spojených národov;

3.  podporovať aktívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc v zále-
žitostiach spoločného záujmu v hospodárskej, sociálnej, 
kultúrnej, technickej, vedeckej a administratívnej oblasti;

4.  poskytovať pomoc navzájom vo forme vzdelávacích a vý-
skumných zariadení v oblasti vzdelávania, odbornej, tech-
nickej a administratívnej oblasti;

5.  efektívnejšie spolupracovať na lepšom využívaní svojho 
poľnohospodárstva a priemyslu, rozširovanie ich obcho-
du vrátane štúdia problémov medzinárodného obchodu  
s komoditami, zlepšenie ich dopravných a komunikačných 
zariadení a zvyšovanie životnej úrovne ich obyvateľov;

6.  propagovať štúdium juhovýchodnej Ázie; 
7.  udržiavať úzku a prospešnú spoluprácu s existujúcimi me-

dzinárodnými a regionálnymi organizáciami s podobnými 
cieľmi a účelmi a preskúmať všetky možnosti na ešte už-
šiu spoluprácu medzi sebou.

Pretože k dôležitým cieľom ASEAN-u patrilo zvýšenie úrovne 
spolupráce, v roku 2007 bola podpísaná Charta ASEAN, ktorá 
vstúpila do platnosti v decembri 2008. Jej cieľom bola trans-
formácia ASEAN-u do organizácie, ktorá by sa viac podobala 
Európskej únii. Jej článok 3 uvádza, že ASEAN je medzivládna 
organizácia s medzinárodno-právnou subjektivitou. To však ne-
znamená, že ASEAN ju dovtedy nemalo.

ASEAN dlhodobo spolupracuje s okolitými štátmi, ako aj so 
svetovými veľmocami. V roku 1990 navrhla Malajzia vytvorenie 
Východoázijského hospodárskeho senátu zloženého z členov 
ASEAN-u, Číny, Japonska a Južnej Kórey. Hlavným cieľom bolo 
znížiť rastúci vplyv USA v Ázii. Tento návrh zlyhal. Snaha o integ-
ráciu však naďalej pokračovala, a preto pokračovali aj stretnu-
tia ASEAN-u, Číny, Japonska a Južnej Kórey pod názvom 
ASEAN+3. Toto zoskupenie výrazne zasiahlo proti ázijskej 

Text: Katarína Gálusová

ASEAN

Odhad HDP krajín ASEAN-u na rok 2018 podľa Medzinárodného menového fondu

Poradie Krajina
Počet obyvateľov

(v mil.)
Nominálne HDP

(v mil. USD)
Nominálne HDP

(na obyvateľa USD)
HDP (PPP)
(v mil. USD)

HDP (PPP)
(na obyvateľa USD)

1. Indonézia 265,316 1 074 966 4 051 3 492 208 13 162

2. Thajsko 69,182 483 739 6 992 1 310 573 18 943

3. Malajzia 32,474 364 919 11 237 1 002 062 30 857

4. Singapur 5,661 349 659 61 766 554 855 98 014

5. Filipíny 107,411 332 449 3 095 955 219 8 893

6. Vietnam 94,575 240 779 2 545 705 774 7 462

7. Mjanmarsko 52,832 70 715 1 338 359 374 6 802

8. Kambodža 16,253 24 36 1 498 70 242 4 321

9. Laos 6,777 18 337 2 705 53 752 7 932

10. Brunej 0,434 14 438 33 233 34 637 79 726

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ASEAN_countries_by_GDP
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finančnej kríze. Od začiatku roku 1997 sa rozsah spolupráce 
rozšíril z finančných záležitostí na problémy potravín, energe-
tickej bezpečnosti, napomáhanie pri obchode, krízová pomoc 
pri katastrofách, znižovanie rozvojovej priepasti, chudoby, život-
ného prostredia, udržateľného rozvoja, terorizmu a i. Z tohto 
dôvodu bola v roku 2010 vytvorená East Asia Visiongroup II 
(EAVGII), ktorej cieľom je rozšírenie spolupráce v ASEAN+3.

ASEAN+3 taktiež podnietila v roku 2015 vznik Východoázij-
ského samitu (East Asia Summit, EAS), na ktorom sa stretli 
štáty ASEAN+3 spolu s Austráliou, Novým Zélandom a Indiou.  
Kodifikáciou vzťahov týchto krajín vzniklo nové zoskupenie 
ASEAN+6 a zároveň to znamenalo pokrok v navrhovanej do-
hode o voľnom obchode, ktorá zahŕňa 16 krajín.

Na šiestom samite EAS sa do EAS pridali aj Spojené štáty ame-
rické a Ruská federácia. Hlavným cieľom samitov je obchod, 
ale s prístupom Ruska a USA narastá význam bezpečnostných 
otázok. 

ASEAN je zaujímavý veľkou rôznorodosťou medzi ekonomika-
mi jednotlivých členov. Napríklad Singapur patrí medzi najvy-
spelejšie krajiny sveta. Brunejský sultanát a Singapur patria 
k najbohatším krajinám sveta z pohľadu HDP na obyvateľa. 
Členmi sú však aj ekonomiky, ktoré zaraďujeme k najmenej 
rozvinutým krajinám na svete (Kambodža, Laos, Mjanmarsko). 
Aj napriek týmto rozdielom je v súčasnej dobe blok 6. najväč-
šou ekonomikou na svete a odhad jeho rastu na tento rok je na 
úrovni 5,3 %. V roku 2017 rástla ekonomika bloku o 4,9 %. Ako 
možný problém, ktorý môže tento rok ovplyvniť odhadovaný 
rast, vidia analytici to, že niektoré krajiny sú závislé od obchodu 

s USA a Čínou. Práve obchodný konflikt medzi týmito dvomi 
veľmocami môže spôsobiť mierne spomalenie rastu. Ako ďalší 
problém, ktorý môže mať za následok spomalenie ekonomiky 
tento rok, je aj zmena menovej politiky FED-u a, samozrejme, 
mierne spomaľovanie rastu ekonomiky v Číne. Odhad rastu na 
rok 2019 je aj napriek týmto hrozbám stále pozitívny, a to na 
úrovni 5,1 %.

Odhad rastu inflácie krajín ASEAN-u pre rok 2018 bol stano-
vený na úrovni 3 %, oproti 2,9 % z roku 2017. Pre rok 2019 je 
odhad stanovený na 3,1 %.

Ďalšou zaujímavosťou ASEAN-u je, že členmi sú krajiny s roz-
dielnym náboženstvom (islam, kresťanstvo, budhizmus a hin-
duizmus). Práve rozdielne náboženstvo býva, najmä v iných 
regiónoch rozvojových krajín v Afrike, problémom, ktorý môže 
vyústiť do občianskych vojen a nepokojov. Napriek tomu ASEN 
patrí v súčasnosti k najlepšie fungujúcim integračným zosku-
peniam medzi rozvojovými krajinami. 

Z pohľadu veľkosti populácie je ASEAN väčší ako EÚ 28. Člen-
ské krajiny majú celkovú populáciu približne na úrovni 640 mi-
liónov obyvateľov, t. j. 8,8 % svetovej populácie. 

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations

https://www.gfmag.com/magazine/april-2018/export-boom-continues

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://www.focus-econo-

mics.com/regions/asean&prev=search

Odhad HDP krajín ASEAN-u na rok 2023 podľa Medzinárodného menového fondu

Poradie Krajina
Počet obyvateľov

(v mil.)
Nominálne HDP

(v mil. USD)
Nominálne HDP

(na obyvateľa USD)
HDP (PPP)
(v mil. USD)

HDP (PPP)
(na obyvateľa USD)

— Spojené štáty americké 341,713 24 536 799 71 805 24 536 799 71 805

— Čína 1 420,941 21 573 912 15 182 37 066 654 26 085

— Japonsko 124,124 5 962 382 48 035 6 358 084 51 223

— India 1 424,325 4 663 023 3 273 16 785 145 11 784

— Južná Kórea 52,723 2 154 649 40 867 2 692 998 51 078

1. Indonézia 282,591 1 548 500 5 479 5 033 382 17 811

2. Thajsko 69,378 649 923 9 367 1 720 743 24 082

3. Malajzia 34,590 568 018 16 421 1 396 776 40 38

4. Filipíny 118,590 523 013 4 41 1 465 636 12 358

5. Singapur 5,908 437 824 74 105 694 411 117 534

6. Vietnam 99,077 373 795 3 772 1 062 347 10 722

7. Mjanmarsko 54,360 112 014 2 06 560 793 10 316

8. Kambodža 17,509 37 174 2 123 104 79 5 984

9. Laos 7,279 28 318 3 89 82 478 11 331

10. Brunej 0,461 18 787 40 79 55 994 121 576

Zdroj: https://en,wikipedia,org/wiki/List_of_ASEAN_countries_by_GDP



30

M
ed

zi
ná

ro
dn

ý 
ob

ch
od

„Ak viac ako 95 % našich 
potenciálnych zákazníkov 
žije za našimi hranicami, 
nemôžeme nechať vytvárať 
pravidlá svetovej ekonomiky 
krajine, ako je Čína.“

Barack Obama

americký exprezident 

Transpacifické partnerstvo je dohoda niekoľkých štátov o voľ-
nom obchode a spolupráci medzi členmi, ktorí túto dohodu 
podpísali. Dohodu podpísalo 12 krajín – Japonsko, Brunej, 
Malajzia, Singapur, Vietnam, Nový Zéland, Mexiko, Austrália, 
Kanada, Čile, Peru a Spojené štáty americké, ktoré 23. janu-
ára 2017 po nariadení Donalda Trumpa od dohody odstúpili. 
Donald Trump tým dodržal svoj predvolebný sľub a ostatné 
krajiny museli obnoviť rokovania o budúcnosti dohody. Spo-
mínaných 12 krajín totiž tvorilo zhruba 40 % svetovej ekono-
miky. Transpacifická dohoda bola výsledkom takmer 10-roč-
ných rokovaní, spočiatku medzi Čile, Singapurom, Brunejom 
a Novým Zélandom, pretože tieto krajiny mali záujem zjedno-
dušiť medzinárodný obchod. 

V roku 2005 podpísali Transtichomorské strategické dohody 
o hospodárskom partnerstve, čím v podstate položili základy 
budúcej Transpacifickej dohody a postupne sa do rokovaní pri-
pojili ďalšie krajiny. V roku 2008 sa k rokovaniu pridali aj Spo-
jené štáty americké a týmto krokom sa Transpacifická dohoda 
začala javiť ako omnoho dôležitejšia, ako sa spočiatku zdalo. 
Vstupom USA do rokovania dostala významnejší geopolitický 
a ekonomický rozsah. Tým sa samozrejme zvýšila aj atraktivita 
Transpacifickej dohody pre ďalšie krajiny. Oficiálne bola doho-
da podpísaná všetkými stranami 4. februára 2015 v novozé-
landskom Aucklande. Po oficiálnom podpísaní dohody musela 
byť ešte pre svoju platnosť ratifikovaná všetkými 12 členskými 
štátmi. Keďže USA od dohody ustúpili, zvyšných 11 krajín za-
čalo rokovať o novej, „zreformovanej“ Transpacifickej dohode 
pod názvom Comprehensive and Progressive Agreement of 
Trans-pacific partnership (Komplexná a progresívna dohoda  
o Transpacifickom partnerstve), v skratke CPTPP.

Transpacifická dohoda mala cca 16 000 strán a obsahova-
la 30 kapitol. Jedným z dôvodov, prečo táto dohoda vôbec 
vznikla, bola snaha členských krajín vyrovnať sa ekonomické-

mu rastu Číny a dorovnať jej ekonomickú dominanciu najmä 
vo východnej Ázii. Štyri hlavné oblasti Transpacifickej dohody 
boli: pracovné práva, duševné vlastníctvo, prístup na trh a ži-
votné prostredie. V oblasti pracovného práva sa všetky krajiny 
zaviazali k odstráneniu všetkých druhov nútených a detských 
prác. Oblasť duševného vlastníctva sa týkala najmä ochrany 
autorských práv a patentov. V oblasti prístupu na trh sa člen-
ské štáty zaviazali podporiť export znížením alebo odstráne-
ním tarifných či netarifných prekážok a v oblasti životného 
prostredia sa dohodol predovšetkým prechod k nízkoemisnej 
politike a k ochrane ozónovej vrstvy.

Text: Matúš Hovanec

Transpacifické 
partnerstvo
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Vtedajší americký prezident Barack Obama sa na adresu 
Transpacifickej dohody vyjadril takto: „Pokiaľ ide o Áziu, ktorá 
je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich regiónov na svete, 
tak pravidlá sú pre ňu napísané. Ak túto dohodu nevytvorí-
me, potom krajiny ako Čína budú, a to by ohrozilo americký 
trh práce a podkopalo by to vplyv Ameriky v celom svete“. 
Tento výrok jasne potvrdzuje, že hlavným iniciátorom, ktorý 
sa snažil o utlmenie síl v ázijskom regióne, boli práve Spojené 
štáty americké. William Hague v roku 2012 ako minister za-
hraničných vecí Spojeného kráľovstva povedal: „Pozeráme sa 
na východ ako nikdy predtým“. Aj keď Transpacifická dohoda 
nezahŕňa žiadny európsky štát, môže ovplyvňovať aj ekono-
mickú silu Európy a jej trhy. Japonský premiér sa na adresu 
dohody vyjadril, že ide o „ďalekosiahle opatrenie pre všetky 
krajiny dohody, ktoré majú spoločné hodnoty a snažia sa vy-
budovať slobodnú, spravodlivú ekonomickú zónu“.

V krajine hlavného aktéra Transpacifického partnerstva, 
v Spojených štátoch amerických, boli názory na dohodu 
rôznorodé. Dokonca aj samotní demokrati sa v názoroch 
rozchádzali a vznikla medzi nimi aj silná opozícia proti pri-
pravovanej dohode, ktorú presadil demokratický prezident 
Barack Obama. Naproti tomu vplyvný republikán a bývalý 
kandidát na prezidenta John McCain Transpacifickú do-
hodu podporoval, a neskôr, po odstúpení USA od dohody, 
tento krok aj kritizoval a označil ho za „vážnu chybu“. Neboli 
to len politici, ktorí sa v názoroch na Transpacifické partner-
stvo rozchádzali. Vlna nevôle proti tejto dohode sa zdvihla aj  
u samotných obyvateľov. Téma TPP sa zaradila medzi hlav-
né body prezidentskej kampane v USA v roku 2016. Donald 
Trump dokonca v predvolebnej kampani sľúbil, že ako prvú 
vec v úrade urobí to, že vydá nariadenie o odstúpení USA 
z Transpacifického partnerstva. S dohodou však súhlasili 
napríklad farmári a veľké firmy. Jedným z veľkých zástancov 
tejto dohody bola napríklad spoločnosť Nike, keďže takmer 
polovica jej produktov sa vyrába vo Vietname a mohla tak 
šetriť na clách a poplatkoch.

Nová dohoda, CPTPP, bude aj bez účasti USA pokrývať trh  
s takmer pol miliardou ľudí. Podpísanie tejto dohody 11 kraji-
nami prišlo v čase, keď prezident Donald Trump začal hovoriť 
o pláne na uvalenie cla na dovoz ocele a hliníka do Spoje-
ných štátov. Heraldo Muñoz, čilský minister zahraničia, ozna-
čil podpis dohody za veľmi dôležitý signál namierený proti 
protekcionistickým tlakom. Server BBC písal aj o špekulácii, 
že by sa k dohode mohla po odchode z EÚ pripojiť aj Veľká 
Británia. Bola by to prvá európska krajina, ktorá by sa začleni-
la do Tichomorského partnerstva. Či sa tak stane a čo všetko 
ešte nová dohoda prinesie, ukáže až čas. V každom prípade, 
z krokov krajín je čitateľné, že zjednodušovanie pravidiel za-
hraničného obchodu je pre všetky strany kľúčové.

Autor je privátny bankár – senior Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1596555-bariery-obchodu-v-ticho-

mori-skonci-dohoda-tpp-ma-vsech-12-podpisu

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/427315-pacificka-dohoda-tpp-by-mohla-

-pokracovat-i-bez-usa.html

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/09/as-the-tpp-lives-on-

-the-u-s-abdicates-trade-leadership/

http://www.bbc.com/news/business-43326314

https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/trans-pacific-partnership-trade-deal-

-signed-but-years-of-negotiations-still-to-come-idUSKCN0VD08S



32

M
ed

zi
ná

ro
dn

ý 
ob

ch
od

Eurázijská ekonomická únia 
(The Eurasian Economic 
Union – EEU) je ekonomická 
únia, ktorá v súčasnosti 
združuje Bielorusko, Ruskú 
federáciu, Kazachstan, 
Arménsko a Kirgizsko.

Prezidenti Bieloruska, Kazachstanu a Ruska podpísali  
29. mája 2014 v kazašskej metropole Astane zmluvu o vzniku 
Eurázijskej ekonomickej únie. V tom čase mal byť jednotný 
euroázijský trh so 170 miliónmi obyvateľov po Európskej únii, 
Spojených štátoch a Číne ďalším centrom svetovej ekonomi-
ky. Informáciu vtedy sprostredkovala agentúra ITAR-TASS. Do 
konca roka 2014 dali prísľub o vstupe aj  Arménsko a Kirgiz-
sko. Dohoda nadobudla formálne platnosť 1. januára 2015. 
O deň neskôr, 2. januára 2015  nadobudla platnosť dohoda 
o vstupe Arménska,  dohoda o vstupe Kirgizska až v auguste 
2015. Daná dohoda pracuje na postupnom vytvorení spoloč-
ného trhu s voľným pohybom služieb, tovaru, kapitálu, pra-
covných síl a spoločnej energetickej, priemyselnej, poľnohos-
podárskej a dopravnej politike. Súčasnými členskými štátmi 
Eurázijskej ekonomickej únie sú Ruská federácia, Kazašská 
republika, Bieloruská republika, Arménska republika a Kirgiz-
ská republika. Kľúčové v EEU bolo a aj ostalo Rusko. Ideu  
o vytvorení regionálneho obchodného bloku bolo vraj prvý-
krát počuť od  kazašského prezidenta Nursultana Nazarbaje-
va v roku 1994 na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomo-
nosova. V postsovietskom regióne došlo po rozpade ZSSR 
k podpisu rôznych zmlúv, ktoré viedli k spolupráci v colnej 
či vo vojenskej oblasti, postupne aj k hlbšej hospodárskej 
spolupráci, z ktorej vznikla Eurázijská ekonomická únia. Spo-
lupráca na politickej úrovni je zatiaľ minimálna, čo dokazuje 
aj skutočnosť, že práve kazašský prezident trval na tom, aby 
súčasťou názvu únie bolo prídavné meno ekonomický. Eurá-
zijskú ekonomickú úniu pokladá Putin za dôležité združenie 
regionálnej integrácie, ktoré podporuje zbližovanie ekonomík 
„päťky krajín“ a ich udržateľný rozvoj v záujme zabezpečenia 
blahobytu národov. Za tri roky svojej existencie preukázala 
EEU svoju spôsobilosť a efektívnosť. Ukazovatele domáceho 
vnútorného obratu a objemy zahraničného obchodu postup-
ne podľa Putina narastajú. Pozície ich dodávateľov na trhoch 
tretích krajín sa neustále posilňujú. Zlepšuje sa štruktúra vývo-
zu, v ktorom rastie podiel tovaru s vysokou pridanou hodno-
tou. Vznikajú nové spoločné podniky, spúšťajú sa perspektív-
ne investičné projekty, postupne sa vytvára úzka priemyselná 
spolupráca. Rozširuje sa sortiment výrobkov vyrábaných na 

území EEU, čo dáva spotrebiteľom prístup ku kvalitnejším  
a k lacnejším tovarom a službám.

Putin je presvedčený, že EEU je schopná nielen udržať rozbeh-
nutú mieru tempa rastu, ale aj zabezpečiť svoj ďalší vývoj. Chce 
zabezpečiť aby všetci občania daných štátov jasne chápali  
a zdieľali ciele združenia, aktívnejšie sa zapájali do ich dosa-
hovania, priamo spájali svoje perspektívy a prosperitu s EEU. 
Preto Rusko v čase svojho predsedníctva plánovalo spolu  
s dôslednou implementáciou dohôd a rozhodnutí, ktoré sa už 
v rámci Únie dosiahli, venovať prednostne pozornosť tým na-
plánovaným iniciatívam a projektom, o ktoré prejavujú záujem 
zástupcovia obchodných, odborných a vedeckých kruhov, vý-
znamné osobnosti kultúry a mladí ľudia. Pre Putina je dôležité, 
aby spolu s integračnými partnermi pokračovali v odstraňovaní 
zostávajúcich prekážok, výnimiek a obmedzení, ktoré bránia 
vytváraniu spoločného hospodárskeho priestoru. Chce zinten-
zívniť úsilie o vytvorenie spoločných trhov pre tovary a služby, 
zabezpečiť podmienky na voľný pohyb kapitálu a práce, usilo-
vať sa o koordinovanú politiku v priemysle a poľnohospodár-
stve. Rovnako tak chce rozvíjať substitúciu dovozu, výrobnú  
a technologickú spoluprácu, realizovať veľké projekty na mo-
dernizáciu dopravnej infraštruktúry.  

Pre členov EEU je nevyhnutné vytvoriť digitálnu agendu, pra-
covať na rozvoji „internetovej ekonomiky“, vytvoriť spoločné 
pravidlá pre digitálny obchod, spoločné normy na výmenu 
informácií a ich ochranu. Chcú sa sústrediť na vytvorenie špič-
kových technológií vo verejnej správe, v priemysle, colných re-
gulačných systémoch a inom. 

 Cieľom je aj efektívnejšie využívať zdroje Európskej rozvojovej 
banky a Eurázijského fondu pre stabilizáciu a rozvoj na finan-
covanie medzištátnych projektov so silným integračným účin-
kom. Je pre nich dôležité pokračovať v konvergencii menovej, 
finančnej politiky členských štátov Eurázijskej ekonomickej 
únie a smerovať k vytvoreniu jednotného finančného trhu. Po-
zornosť by sa mala vraj sústrediť na zlepšovanie úrovne dôvery 
v bankový systém, na ochranu záujmov občanov a štátov pred 
činnosťami súvisiacimi s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a s financovaním terorizmu.

Rusko zastáva názor, že príležitosti na zvýšenie väzieb medzi 
„päťkou krajín“ sú v oblastiach ako jadrová energia, obnoviteľ-
né zdroje energie, ekológia, medicína, vesmír, cestovný ruch, 
šport. Momentálne sú tieto oblasti spolupráce v rámci EEU 
prakticky nepokryté, ale záujem o ne je pomerne veľký, a to 
tak zo strany podnikateľských kruhov, ako aj zo strany obyva-
teľstva. Preto si myslí, že by sa mali týmito témami zaoberať  
v multilaterálnom formáte, jednotne v celej Eurázijskej ekono-
mickej únii.

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroj: 

https://slovakia.mid.ru ,  

https://europskenoviny.sk

https://euractiv.sk

http://www.publius.eu

Text: Jarmila Tatarčiaková

Eurázijská 
ekonomická únia
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Bude najľudnatejšia krajina 
sveta zároveň najväčšou eko-
nomikou sveta?  

Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) sú od roku 
1971 najväčšou ekonomikou sveta Spojené štáty americké. 
V súčasnosti im na krk dýcha Čína. Momentálne je druhou 
najväčšou ekonomikou sveta, a to nielen pre jej údajne „lac-
nú“ pracovnú silu. 

Čína bola v 70. rokoch 20. storočia centrálne plánovanou, 
uzavretou ekonomikou. V priebehu uplynulých rokov sa pre-
transformovala do krajiny s úspešným výrobným procesom  
a vývoznými oblasťami do celého sveta. Dynamická exportná 
stratégia režimu spôsobila nahromadenie obrovského ob-
chodného prebytku, čo spravilo z Číny jedného z najväčších 
svetových veriteľov obzvlášť vo vzťahu k americkému dlhu.  
V záujme zachovania svojich dynamických priemyselných od-
vetví potrebovala Čína zabezpečiť obrovský prísun surovín, čo 
vyústilo do objemných zámorských investícií a obchodných 
zmlúv s agrárno-surovinovými exportnými krajinami v Afrike 
a Latinskej Amerike.

V roku 1978 iniciovala trhové reformy, dosahovala ekonomic-
ký rast s priemernou ročnou hodnotou 10 %. Je pravda, že  
v ostatnom čase sa rast čínskej ekonomiky spomalil, no Čína 
dokázala takmer polovicu svojej 1,4-miliardovej populácie po-
zdvihnúť z podmienok úplnej chudoby a suverénne sa stala 
druhou najväčšou ekonomikou sveta. Čínska ekonomika už 
predbehla americkú ekonomiku z hľadiska HDP, na základe 
parity kúpnej sily (PKS) a odhaduje sa, že v nasledujúcich 
rokoch bude svoj náskok aj naďalej zväčšovať. Čínske hos-

podárstvo sa už dlho vyznačuje silným nárastom, ktorý za 
posledné roky dosiahol mieru 7 %. Celkový rast HDP sa však 
v roku 2016 znížil na 6,7 %. Za celý minulý rok vzrástol HDP 
Číny o 6,9 %. Vlaňajšie zrýchlenie čínskej ekonomiky bolo tiež 
prvé od roku 2010.

Najväčšími obchodnými partnermi Číny sú Spojené štáty 
americké a Európska únia. V rámci Európskej únie je v naj-
väčším partnerom Nemecko. Z Číny sa do celého sveta vy-
váža skoro všetko, na čo si len spomeniete. V roku 2017 sa 
najviac vyvážali:
• elektronika – 599 mld. USD (26,4 % celkového vývozu),
• počítače – 382,9 mld. USD (16,9 %),
• nábytok a doplnky – 89,8 mld. USD (4 %),
• oblečenie a doplnky – 73,6 mld. USD (3,2 %),
•  pletené a háčkované oblečenie – 72 mld. USD (3,2 %), 

oproti minulému roku zaznamenali pokles o 3,3 %,
•  optické, technické, zdravotnícke zariadenia – 70,6 mld. 

USD (3,1 %),
• automobily –  67,4 mld. USD (3 %),
• výrobky zo železa – 57,3 mld. USD (2,5 %),
• hračky a hry – 55,3 mld. USD (2,4 %).

Predpokladaný rast čínskej ekonomiky bol na úrovni 6,5 %  
a už dnes je prekonaný (6,8 %).

Autor je privátny bankár Tatra banky, a.s.

Zdroje:

http://wem.sk/10-najvacsich-ekonomik-sveta/

https://zemavek.sk/vzostup-pad-opatovne-nastolenie-ciny-ako-svetovej-mocnosti-

-3-cast/

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-zahranicni-obchod-a-investice-19052.

html

https://www.etrend.sk/ekonomika/hospodarsky-rast-ciny-zrychlil-prvykrat-za-7-ro-

kov-analytikov-to-prekvapilo.html

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_interna-

tional_trade_in_goods_statistics

Čína a medzinárodný 
obchod

Text: Ľuboš Fiala
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Kryptomeny. Väčšina z nás si ako prvé predstaví bitcoin.  
V poslednom období množstvo špekulantov nakupuje túto 
kryptomenu a očakávajú, že sa cez noc stanú milionármi. Je 
ich nákup však racionálne opodstatnený, alebo len podľahli 
ilúziám a sile davu? Čo vlastne nakupujú? Rozumejú princípu 
bitcoinu? Aká je jeho reálna hodnota? 

Bitcoin vznikol v roku 2008. Založil ho človek s prezývkou Sa-
toshi Nakamoto. Vtedy isto netušil, akú hystériu spôsobí o pár 
rokov neskôr.

Prvá transakcia v tejto kryptomene prebehla až o dva roky 
neskôr. V roku 2010 si istý Laszlo Hanyecz kúpil dve pizze za  
10 000 bitcoinov. V tom čase stál jeden bitcoin necelý cent 
amerického dolára. Zaujímavosťou je, že dnes by ho v pre-
počte tieto dve pizze vyšli na cca 100 miliónov dolárov (pri 
kurze 10 000 BTC/USD). Pravdepodobne to bol Laszlov naj-
horší obchod v živote...

Bitcoin funguje na princípe blockchain. Je to decentralizo-
vaná (bez centrálnej autority), distribuovaná (každý užívateľ 
má kópiu časti siete a zúčastňuje sa na verifikovaní transak-
cií) a šifrovaná (všetky dáta sú šifrované hashovacím algo-
ritmom) databáza (skladisko informácií). Dôležitým znakom 
blockchainu je, že minulé záznamy nie je možné meniť (falšo-
vať). Taktiež reálna identita odosielateľa a príjemcu je nezná-
ma. Samozrejme to môže byť pre niekoho výhoda, pre iného 
nevýhoda. 

Mnoho špekulatov nakupuje kryptomeny práve s tým argu-
mentom, že blockchain je prevratným vynálezom a má široké 
uplatnenie. Iní vidia ich vzácnosť práve v obmedzenom obje-
me. Napríklad bitcoinu sa môže vyťažiť maximálne 21 milió-
nov kusov. Aj tieto argumenty prispeli k raketovému rastu na-
prieč celým spektrom kryptomien v predchádzajúcom roku.

Za predchádzajúci rok sa bitcoin zhodnotil o neuveriteľných 
1 300 %, ale ani toto extrémne zhodnotenie ho nedostalo do 
top 10 najrýchlejšie rastúcich kryptomien. Tým kraľuje ripple 
so zhodnotením 36 000 %. Áno, kto nakúpil a držal kryptome-
ny v minulom roku, pravdepodobne bol na konci roku veľmi 
spokojný. Kryptomeny sú fenomén. Zo začiatku sa o nich za-
ujímali iba programátori či počítačovo zdatní jedinci. Neskôr 
sa začala pridávať aj verejnosť, médiá a aj bežní ľudia. Aj oni 
podporili ich rast a vyhnali cenu do výšin. Vďaka tomuto as-
tronomickému rastu sa stali kryptomeny najväčšou bublinou 
všetkých čias. A prekonali tak po viac ako 400 rokoch tulipá-
novú mániu zo 17. storočia, ktorá vypukla v Holandsku.

Tento rok sa však zdá byť pre kryptomeny omnoho ťažší 
ako ten predchádzajúci. Bitcoin od začiatku roka doteraz  
(13. 5.) stratil takmer 40 % hodnoty. Dokonca od svojho ma-
xima takmer 20 000 USD je v poklese 56 %. Zdá sa, že minu-
loročný jasný viťaz je zatiaľ v tomto roku posledný. Dôvodov 
tohto poklesu je viacero. 

Kryptomeny
Text: Miloš Dobrota



Na základe uvedených argumentov môžeme povedať, že je to 
„komodita bez vnútornej hodnoty“.

Ako vidieť zo spomenutých argumentov, kryptomeny nie sú 
až takým prevratným vynálezom, za ktorý ich väčšina pova-
žovala. Majú ešte množstvo problémov a nedostatkov, ktoré 
bude treba prekonať. Navyše, odhadnúť ich reálnu hodnotu 
je takmer nemožné. Je naozaj 36 000 % nárast kryptomeny 
ripple za minulý rok udržateľným a opodstatneným rastom? 
Pravdepodobne nie a išlo len o zhypnotizovaný dav, ktorý bol 
ochotný nakúpiť za akúkoľvek cenu, pretože dúfal, že zajtra 
bude cena opäť vyššie. 

Dosiahli kryptomeny svoje maximá? To ukáže až budúcnosť, 
no už teraz vidíme obrovské poklesy. Preto treba byť pri inves-
tovaní do kryptomien obzvlášť obozretný.

Autor je product account manager Tatra banky, a.s.

Zdroje:

www.uk.businessinsider.com/bitcoin-pizza-10000-100-million-2017-11 

www.teletrader.com/btc-usd/

Raiffeisen RESEARCH, Bitcoin – an overview, Valentin Hofstätter, 2018, Viedeň 35
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1.  Extrémna volatilita – je otázne, ako sa môže bitcoin ujať 
ako mena s dennou volatilitou 10 až 20 %. Kto si ho za-
mení za tovar, ak hodnota bitcoinu môže byť o pár hodín 
vyššie o 20 %? (Zaplatil by tak vlastne o 20 % viac za daný 
tovar v EUR.) Na druhej strane, kto ho bude akceptovať, 
keď jeho cena môže byť v krátkom čase nižšia o 20 %?

2.  Prudký rast ceny – silný rast ceny robí z bitcoinu špeku-
láciu. Niečo, čo je kupované len pre možný budúci rast 
ceny, ale nie je využívané ako spôsob platby. Hoci práve 
využitie bitcoinu na platby bude potrebné na udržanie 
jeho hodnoty.

3.  Bitcoin nie je jediný – existuje viac ako 1 000 krypto-
mien. Zatiaľ čo bitcoin je obmedzený na 21 miliónov ku-
sov, počet možných variantov bitcoinu je neobmedzený. 
Ktorá kryptomena a či vôbec nejaká sa presadí, nie je 
úplne jasné. 

4.  Nemožné reverzné transakcie – chybné/nesprávne 
transakcie nemôžu byť zamietnuté, pretože neexistuje 
centrálna autorita.

5.  Limitujúci objem – (súvisí s bodom 2) – maximálne 
môže byť vyprodukovaných 21 miliónov kusov bitcoinov. 
Pre špekulantov je tento nedostatok dôvodom na nákup. 
Limitujúci objem sa však prejaví na konštantnej deflácii 
tovarov a služieb (vyjadrených v bitcoinoch, to znamená, 
že ceny tovarov a služieb budú musieť poklesnúť, pretože 
ich počet stúpne – vďaka ekonomickému rastu – počet 
bitcoinov však bude nezvýšiteľný). V posledných 200 ro-
koch sa s defláciou spájali negatívne účinky.

6.  Vysoké transakčné náklady – z dôvodu vysokých vý-
počtových nárokov sú transakčné náklady pre bitcoin 
relatívne vysoké (niekoľko USD na transakciu), čo robí 
bitcoin nepoužiteľným pre menšie transakcie.

7.  Pomalé potvrdenie transakcie – aby si mohli byť zú-
častnení istí, že transakcia prebehla, môže prejsť niekoľ-
ko hodín. Zatiaľ čo platby kartou využitím terminálu doda-
jú potvrdenie v priebehu sekúnd.

8.  Žiadna entita, ktorá by zasiahla v prípade problémov 
– (súvisí s bodom 4) v prípade väčších problémov alebo 
zmien neexistuje legálna centrálna autorita, ktorá by za-
siahla.

Nevýhody bitcoinu

9.  Extrémne nároky na spotrebu elektrickej energie – 
toto je aj hlavným nákladom v prípade bitcoinu. Aktuálne 
bitcoin vyžaduje 30 TWh ročne (to je viac ako spotreba 
Írska). Jedna transakcia vyžaduje toľko elektrickej ener-
gie, koľko spotrebuje 9 amerických domácností za deň. 
Dokonca v porovnaní s VISA, ktorá minulý rok sproceso-
vala 82 mld. transakcií, zatiaľ čo bitcoin len 100 miliónov, 
tak VISA na to potrebovala toľko elektrickej energie, ako 
spotrebuje 50-tisíc amerických domácností. Zatiaľ čo 
bitcoin spotreboval energiu ako 3 milióny amerických 
domácností.

10.  Striktnejšie regulácie a zdaňovanie – vlády sa budú 
snažiť zabrániť alternatívnym platbám, ktoré podporujú 
krátenie daní, pranie špinavých peňazí atď.

11.  Na rozdiel od akcií a dlhopisov negeneruje žiaden pra-
videlný príjem.

12.  Na rozdiel od komodít nemá praktické využitie, na zák-
lade ktorého by sa dala vypočítať jeho hodnota.
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Generácia podnikateľov,  
ktorí založili svoje firmy po  
roku 1989, starne a začína 
uvažovať o nástupníctve. Nie 
každý má šťastie na potomkov 
ochotných a schopných  
pokračovať v podnikaní svojich 
rodičov, a tak jedným z riešení 
je možný predaj firmy. Predaj 
firmy je komplikovaný proces, 
ktorý so sebou nesie veľa rizík. 
Zvládnuť ho pomôže profesio-
nálny transakčný poradca.  
Tatra banka, v spolupráci  
s Raiffeisenbank Praha, priná-
ša svojim klientom poraden-
stvo pri predaji a kúpe spoloč-
ností. 

Bližšie o tejto téme sme sa rozprávali s Romanom Prachárom, 
product account manager – senior.

Prečo ste sa rozhodli prísť so službou, ktorá nie je na 
slovenskom bankovom trhu úplne bežná?

Stratégiou Tatra banky je budovať s klientmi dlhodobú spo-
luprácu. Preferovaná bola vždy stabilita a vzájomná dôvera, 
dlhodobo budovaná medzi klientom a bankou. Sám som  
v Tatra banke dlhé roky pôsobil ako klientsky pracovník pre 
korporátnych klientov. Viaceré spoločnosti sú našimi klientmi 
od svojho vzniku v deväťdesiatych rokoch až doteraz. 

V posledných rokoch sme boli svedkami viacerých transakcií, 
keď sa majiteľ – zakladateľ rozhodol svoju spoločnosť predať. 
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli začať 
poskytovať služby transakčného poradenstva, bol pomôcť 
nášmu dlhoročnému klientovi úspešne zavŕšiť jeho podnika-
teľský príbeh.  

Prečo by sa mal klient rozhodnúť pre poradenstvo od 
Tatra banky?
Máme všetky predpoklady na to, aby sme maximalizovali 
klientov výnos a minimalizovali riziká, ktoré sú s predajom fir-
my spojené.  Ak hovoríme o situácii, keď sa náš dlhoročný 
klient rozhodne predať svoju firmu, naša výhoda je nesporná. 

Predaj firmy je pre 
väčšinu podnikateľov 
zásadným životným 
rozhodnutím

Text: Roman Prachár



Je to hlavne znalosť klienta a vzájomná dôvera. Klient nie je 
nútený rozširovať okruh subjektov, s ktorými zdieľa diskrétne 
informácie. Ďalšou výhodou je, že Tatra banka je členom RBI 
Group, jednej z najsilnejších bankových skupín pôsobiacich 
v strednej a vo východnej Európe. Každá banka zo skupiny 
má vlastný tím poskytujúci transakčné poradenstvo. Vďaka 
tomu máme veľmi dobrú znalosť jednotlivých trhov. Poznáme 
vhodných investorov, vieme, o čo majú záujem. Tak vieme byť 
pri predaji spoločnosti veľmi presní vo výbere vhodného in-
vestora. Máme tiež seniorných odvetvových špecialistov, ktorí 
poskytujú podporu pri špecifických transakciách. Pri posky-
tovaní služieb transakčného poradenstva na Slovensku vyu-
žívame skúsenosti a profesionalitu kolegov z Raiffeisenbank 
Praha, ktorí na trhu úspešne pôsobia vyše 15 rokov. 

Čo by ste radili klientovi, ktorý sa rozhodne predať fir-
mu?
Samozrejme, aby sa obrátil na nás. J Vo všeobecnosti od-
porúčam pri predaji zrealizovať súťaž a vyberať z viacerých 
ponúk, čo samozrejme nie je jednoduché. Vyžaduje to zodpo-
vednú prípravu a nastavenie celého procesu. 

Ako vyzerá takýto proces?
Základom je poznať spoločnosť, ktorá sa predáva a poznať 
tiež cenové a iné očakávania vlastníka. Vzhľadom na to, že 
podstatná časť našej odmeny je vyplatená až po zinkasovaní 
peňazí za predaj spoločnosti predávajúcim, je pre nás dôle-
žité, aby sme mali podobný názor na hodnotu predávanej 
spoločnosti ako vlastník. V prípade neúspešného predaja 
nemáme totiž nárok na odmenu. Začíname teda základnou 
analýzou predávanej spoločnosti a indikatívnym ocenením 
spoločnosti. V prípade zhody s predávajúcim na paramet-
roch transakcie začíname s prípravnou fázou. Počas nej 
pripravujeme informačné materiály o spoločnosti a zostavu-
jeme zoznam vhodných investorov, ktorých chceme osloviť. 
Po odsúhlasení predávajúcim oslovíme vybratých investorov  
a predstavíme im investičnú príležitosť. V prípade ich záujmu 
im zašleme informačné materiály, ktoré im umožnia poznať 

predávanú spoločnosť do takej miery, že budú schopní pred-
ložiť prípadnú indikatívnu ponuku. Po vyhodnotení indikatív-
nych ponúk sú preferovaní investori pozvaní do záväzného 
kola. Vtedy majú možnosť zrealizovať si vlastnú detailnú analý-
zu spoločnosti zo zdrojových dát predávanej firmy. Vyústením 
tejto fázy je predloženie záväzných ponúk. Klientovi ich pomô-
žeme vyhodnotiť a vybrať najlepšieho investora, s ktorým uza-
tvorí transakčnú dokumentáciu. Ako banka vieme poskytnúť 
služby pri vyrovnaní transakcie, keď sú prostriedky zložené na 
viazanom účte banky a vyplácané pri splnení dohodnutých 
podmienok. Toto je veľmi zjednodušený popis procesu. O de-
tailoch by sa dalo popísať veľmi veľa.

Koľko trvá takýto proces?
Je to veľmi individuálne a záleží na komplikovanosti a pripra-
venosti firmy na predaj. Z našich skúseností je to 7 – 10 me-
siacov.  

Aké služby poskytujete okrem poradenstva pri predaji 
spoločnosti?
Samozrejme, rozsah poskytovaných služieb je širší. Vieme asis-
tovať investorom pri kúpe spoločností, kde zastrešíme celý pro-
ces akvizície spoločnosti, to znamená, že vyhľadáme vhodné 
„ciele“, ktoré môžeme na anonymnej báze osloviť. Vieme na-
vrhnúť štruktúru transakcie, vypracovať analýzu, pripraviť oce-
nenie, naformulovať ponuku, viesť rokovanie s predávajúcim, 
pomôcť pri príprave transakčnej dokumentácie a pri vyrovnaní.  
Vieme tiež pomôcť nájsť vhodného finančného investora alebo 
equity partnera do transakcií s vysokým potenciálom rastu, kde 
chýbajú vlastné zdroje majiteľov. Situácií, keď vieme pomôcť, je 
veľmi veľa. Pre viac informácií o službách nás môžete kontak-
tovať telefonicky na +421 2 591 979 59 alebo prostredníctvom 
e-mailu roman_prachar@tatrabanka.sk.

Autor je Product account manager – senior Tatra banky, a.s. 37
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Dosiahnite svoj cieľ  
s expresom
Posledné roky sú charakteristické prostredím nízkych úro-
kových sadzieb, ktoré núti investorov hľadať nové investičné 
riešenia a príležitosti. Z dlhodobého hľadiska sa pozornosť sú-
streďuje na akcie, ktoré ponúkajú zaujímavý rastový potenciál 
a sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých investičných portfólií. 
Investície do akcií sa však vyznačujú vyššou mierou rizika  
a dlhým odporúčaným investičným horizontom, preto dilema, 
ktorá trápi súčasných investorov, znie: Ako dosiahnuť atrak-
tívny výnos s možnosťou čo najkratšieho trvania a s akcep-
tovateľným rizikom? Raiffeisen Centrobank AG ako odpoveď 
spája všetky tieto atribúty do jedného produktu – expresných 
certifikátov.

Expresné certifikáty od Raiffeisen Centrobank AG po-
skytujú príležitosť dosiahnuť atraktívny výnos s možnosťou 
predčasného splatenia počas každého roku, ak hodnota 
sledovaného podkladového aktíva (zvyčajne akciového inde-
xu) bude aspoň na rovnakej úrovni, alebo narastie. Výhodou 
expresných certifikátov v porovnaní s priamou investíciou do 
akcií, akciového indexu alebo iného podkladového aktíva je 
vopred stanovený ročne rastúci výnos, nižšie riziko vďaka 
dodatočnému ochrannému mechanizmu – bariére a taktiež 
možnosť každoročného predčasného splatenia pred koneč-
ným dňom splatnosti. Splatnosť expresných certifikátov je od 
jedného roku (predčasné splatenie) až do maximálnej doby 
splatnosti, zvyčajne päť až šesť rokov.

Funkcionalita
V deň emisie expresného certifikátu sa stanovia jeho kľúčo-
vé parametre, ktoré sú počas celej doby trvania investície 
nemenné:

1. Podkladové aktívum
Každý expresný certifikát je založený na podkladovom aktíve, 
ktoré je pozorované počas celého trvania certifikátu a slúži 
ako základný parameter na stanovenie výplaty budúceho vý-
nosu. Index EURO STOXX 50® patrí medzi jeden z najčastej-
šie používaných podkladových aktív v expresných certifiká-
toch od Raiffeisen Centrobank vydávaných pre Tatra banku. 
Ide o významný európsky akciový index, ktorý pozostáva z 50 
najväčších spoločností z krajín eurozóny. Kritériom na zarade-
nie do indexu je trhová kapitalizácia jednotlivých akcií, teda 
burzová hodnota spoločností.

2. Úroveň predčasnej splatnosti 
Aby sme vedeli posúdiť, pri akej úrovni podkladového aktíva 
má investor nárok na (predčasné) splatenie certifikátu, stano-
ví sa úroveň predčasnej splatnosti. Tá sa zvyčajne rovná 
úvodnej hodnote podkladového aktíva a je určená na začiat-
ku trvania certifikátu.

3. Rozhodné dni na určenie predčasnej splatnosti
Okrem samotnej úrovne je rovnako dôležitým parametrom aj 
deň, keď sa podkladové aktívum pozoruje. V rozhodné dni 
na určenie predčasnej splatnosti sa uzatváracia hodnota pod-
kladového aktíva porovnáva s úrovňou predčasnej splatnosti. 
Ak sa uzatváracia hodnota podkladového aktíva nachádza na 
alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti v príslušný rozhod-
ný deň, certifikát je (predčasne) splatený spolu s výnosom za 
vopred stanovenú splatnú hodnotu. 
 

4. Splatná hodnota
To, čo investor dostane vyplatené pri (predčasnom) splatení 
certifikátu, je vyjadrené prostredníctvom splatnej hodnoty. 
Ide o preddefinovanú úroveň splatenia. Splatná hodnota sa 
skladá z emisnej ceny a výnosu. Teda, ak je emisná cena jed-
ného certifikátu napríklad 100 eur (100 %) a ročný výnos 5 %, 
splatná hodnota jedného certifikátu sa v prvom roku rovná 
105 eur (105 %). Úroveň potenciálnej ročnej splatnej hodno-
ty ročne narastá o vopred stanovenú sumu v prípade, že sa 
podkladové aktívum nachádza v príslušný rozhodný deň pod 
úrovňou predčasnej splatnosti. Zároveň sa trvanie certifikátu 
predlžuje o ďalší rok do nasledujúceho rozhodného dňa, ma-
ximálne však do konečnej splatnosti certifikátu. Teda čím dlh-
šia splatnosť, tým vyššia splatná hodnota, a tým vyšší výnos.

Expresné certifikáty 
Text: Michal Polin

Dátum vytvorenia článku: 17. 4. 2018 

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni



5. Bariéra
Dodatočný ochranný mechanizmus zabezpečujúci nižšie rizi-
ko v porovnaní s priamou investíciou do podkladového aktíva 
predstavuje bariéra. Vyjadruje úroveň podkladového aktíva, 
ktorá sa nesmie dosiahnuť alebo narušiť a pozoruje sa v zá-
vislosti od jej typu. 

a) Európska bariéra sa pozoruje ku koncu splatnosti cer-
tifikátu výlučne v posledný rozhodný deň. To znamená, že 
pokles podkladového indexu na/pod úroveň bariéry počas 
trvania certifikátu s výnimkou posledného rozhodného dňa 
nemá pri európskej bariére vplyv na výplatný profil. 

V prípade, že nedošlo k predčasnému splateniu od prvého 
do predposledného roka a za predpokladu, že sa podklado-
vé aktívum zároveň nachádza v posledný rozhodný deň pod 
úrovňou predčasnej splatnosti, ale nad bariérou, vyplatí sa  
investorom nominálna hodnota certifikátu (100 %). 
 

V prípade narušenia bariéry v posledný rozhodný deň sú in-
vestori 1 : 1 vystavení trhovému riziku.

 
b) Americká bariéra sa pozoruje priebežne počas trvania 
certifikátu. Úroveň predčasnej splatnosti má však prednosť 
pred bariérou. Ak by teda došlo k narušeniu bariéry podkla-
dovým indexom počas trvania certifikátu, investor má stále 
šancu na splatenie za vopred stanovenú splatnú hodnotu, ak 
by sa index v ktoromkoľvek z rozhodných dní nachádzal na 
alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti. 

V prípade, že nedošlo k predčasnému splateniu, bariéra ne-
bola počas obdobia pozorovania bariéry narušená a index sa 
v posledný rozhodný deň nachádza pod úrovňou predčasnej 
splatnosti (ale nad bariérou),  investorom sa vyplatí nominálna 
hodnota certifikátu (100 %). 39
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100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra
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V prípade, že nedošlo k predčasnému splateniu a bariéra 
bola počas obdobia pozorovania bariéry narušená, sú in-
vestori 1 : 1 vystavení trhovému riziku.

Expresné certifikáty pre 
privátne bankovníctvo 
Tatra banky
Jedinečný výplatný profil potvrdzuje aj historická úspešnosť 
expresných certifikátov pripravených na mieru pre privátne 
bankovníctvo Tatra banky. Z piatich doposiaľ splatených 
certifikátov v mene EUR boli štyri splatené už v prvom roku  
a jeden v druhom roku, s priemerným výnosom 7,06 % ročne. 
Dva certifikáty emitované koncom roka 2017 a jeden začiat-
kom roka 2018 majú rovnako možnosť predčasného splate-
nia v prípade, že sa index EURO STOXX 50® bude nachádzať 
v príslušný rozhodný deň minimálne na rovnakej úrovni alebo 
vyššie.

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra

!

100 %

Deň emisie

PODKL. AKTÍVUM SPLATNÁ HODNOTA

Rozhodné dni

Bariéra

Expresné certifikáty pre privátne bankovníctvo Tatra banky

(v bodoch)

Zdroj: Reuters, stav k: 17. 4. 2018. Upozornenie: Výnosy dosiahnuté podkladovým aktívom v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Autor je Regional Manager at Raiffeisen Centrobank AG 
Slovak Branch.
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Viac miesta, viac výkonu, viac zimomriavok – nové štvor-
dverové kupé Mercedes-AMG GT prináša jazdné zážitky  
v nových dimenziách a rozširuje rodinu modelov AMG. Nové 
kupé pritom ako prvý štvordverový športový automobil z Affal-
terbachu priamo nadväzuje na legendárne úspešné modely 
SLS a AMG GT. Ako ďalšie vozidlo samostatne vyvinuté znač-
kou Mercedes-AMG spája jedinečný dizajn, vysoký komfort 
a vynikajúcu techniku športového automobilu s atletickým, 
štvordverovým dizajnom fastback. Ponúka tak viac miesta  
a viac možností využitia. Dôsledné rozšírenie rodiny AMG GT 
o štvordverové kupé tak otvára segment športových automo-
bilov pre tých zákazníkov, ktorí hľadajú vozidlo na každoden-
né používanie, no nechcú sa pritom zrieknuť jedinečného 
výkonu modelu Mercedes-AMG.

Štvordverové kupé 
Mercedes-AMG GT



Jarné a letné mesiace priam nabádajú k žiadostiam o ruku, 
ku ktorým tradične patrí zásnubný prsteň. Ten väčšinou 
býva vyrobený z bieleho zlata s jedným drahým kameňom, 
na Slovensku najčastejšie s prírodným bielym diamantom. 
Podľa najväčšieho klenotníctva na Slovensku aj v Česku  
ALO diamonds je tu však už teraz badateľný trend zásnub-
ných prsteňov s farebnými diamantmi, ktoré získavajú na 
popularite v západných krajinách.

Slovenskou tradíciou sú 
biele diamanty 
Do pozornosti Slovákov, a to predovšetkým príslušníkov 
mladších generácií, sa pomaly dostávajú nápaditejšie 
verzie dizajnu snubných prsteňov. Alternatívou tradičnej 
kombinácie bieleho zlata a prírodných bielych diamantov 
čoraz častejšie bývajú farebné diamanty. „Trend prírodných 
farebných diamantov v zásnubných prsteňoch je domé-
nou predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa chcú vyčleniť, byť 
osobití. Oslovuje ich preto oveľa viac variantov vyhotovenia 
snubných prsteňov. Originálnym prsteňom chcú ešte viac 
zdôrazniť výnimočnosť svojho zasnúbenia,“ uvádza Alojz 
Ryšavý, klenotník a majiteľ klenotníctva ALO diamonds.

Prírodné ružové diamanty 
pre romantické chvíle
Medzi prírodnými farebnými diamantmi sa obľube tešia 
predovšetkým ružové kamene, ktoré sa vďaka svojmu za-
farbeniu skvele hodia pre romantické okamihy. Prstene  
s prírodnými ružovými diamantmi sa tiež môžu stať rodin-
nými klenotmi. Vďaka dlhodobo rastúcej cene prírodných 
diamantov môže takýto šperk budúce generácie zároveň 
finančne zabezpečiť. Cena ružových diamantov totiž len za 

posledných 10 rokov vzrástla o 180 %. Práve ALO diamonds 
ako vôbec prvé klenotníctvo v strednej Európe vyrobilo 
šperk s prírodným ružovým diamantom.

Diamanty pre 
nezabudnuteľné zásnuby 
Záruku pravosti a skutočnej hodnoty diamantov poskytujú 
medzinárodne uznávané certifikáty, v podstate tzv. rodné 
listy drahých kameňov. „Hodnotu diamantov určuje predo-
všetkým ich kvalita a veľkosť. Neplatí však, že väčší diamant 
je automaticky drahší. Aj menší kameň s vysokou čistotou 
môže byť omnoho cennejší než väčší kus podpriemernej 
kvality,“ vysvetľuje Alojz Ryšavý z klenotníctva ALO dia-
monds. Nech už však žiadosť o ruku sprevádza biely alebo 
farebný kameň, pre nezabudnuteľnú spomienku na tento 
dôležitý okamih je prírodný diamant vždy stávkou na istotu.

ALO diamonds Private Client Services
Michaela Polačková
+421 911 275 059, michaela.polackova@alo.sk

Zásnubný prsteň 
s prírodným 
diamantom zaručuje 
nezabudnuteľný 
okamih

Text: Alojz Ryšavý
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Keď sa niekedy vyberiete na 
výlet do Pezinka, neobíďte 
krásny Schaubmarov mlyn.  
V časti Cajla – cestou z centra 
smerom na Pezinskú Babu 
– nájdete pôvodnú vidiecku 
usadlosť obklopenú dvorom  
a starým ovocným sadom s je-
dinečnou atmosférou. Málokto 
vie, že táto kultúrna a technic-
ká pamiatka je už od sedem-
desiatych  rokov 20. storočia 
súčasťou Slovenskej národnej 
galérie.

Schaubmarov mlyn je jediný kompletne zachovaný mlyn 
na Slovensku. Pôvodne je to jeden z najväčších potočných 
mlynov v Európe pochádzajúci z obdobia baroka s funkč-
ným strojovým zariadením mlyna valcového typu ešte z čias 
Rakúsko-Uhorska. Mlyn dali v roku 1767 postaviť pezinskí 
Pálffyovci a od roku 1857 patril štyrom generáciám rodiny 
Schaubmarovcov z Bavorska, ktorá ho na začiatku 20. sto-
ročia výrazne prestavala, zmodernizovala predovšetkým jeho 
strojné vybavenie – technologické zariadenie mlyna tým na-
dobudlo dnešnú podobu. 
 

Revitalizácia mlyna  
a obnova sadu
Od minulého roku sa postupne revitalizuje celý areál 
mlyna – prebiehajú drobné úpravy areálu a priebežné dobu-
dovanie nových služieb. Za architektonickým riešením pro-
jektu stojí ateliér JRKVC, Ing. arch. Peter Jurkovič a Kristína 
Tomanová. „V sezóne 2018 plánujeme množstvo podujatí, 
otvorenie kaviarne a čiastočné sprístupnenie ovocného sadu.  
V priebehu nasledujúcich rokov pribudne aj ateliér a dielňa na 
workshopy. Všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sme zo 
Schaubmarovho mlyna vytvorili moderné miesto s príjemnou 
atmosférou, kvalitným programom a priateľskými službami,“ 
približuje predstavy o budúcnosti mlyna Zuzana Palicová, 
programová manažérka. 

Rok 2018 odštartoval úspešnou crowdfundingovou kam-
paňou na obnovu ovocného sadu, ktorý je súčasťou mlyna. 
Vďaka podpore verejnosti sa tak v priebehu apríla vysadilo 
33 stromov a viac ako 100 ovocných a okrasných kríkov. Sad 
má byť v blízkej budúcnosti novým oddychovým priestorom 
pre návštevníkov z Pezinka aj širšieho okolia – budú v ňom 
lavičky, ohnisko či hojdacie siete.  

Vitajte v čarovnom 
Schaubmarovom 
mlyne

Text: SNG
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Schaubmarov mlyn v Pezinku-Cajle v očarujúcom prostredí. 

Foto: SNG 

Vizualizácia obnovy areálu a sadu. 

Zdroj: SNG
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Nielen mlyn
Okrem stálej expozície mlynárstva je pridanou hodnotou aj 
kombinácia umeleckých aktivít – mlyn totiž funguje aj ako 
galéria výtvarného umenia, ktorá dnes prezentuje výstavy 
moderného a súčasného umenia a dizajnu a ponúka aj množ-
stvo programu. Ambíciou je, aby bol mlyn miestom, kde ume-
nie bude možné nielen vidieť, ale aj zažiť – je tu priestor na 
tvorivé rezidencie umelcov a pravidelné kultúrne a spoločen-
ské podujatia (otvorenie sezóny, Víkend otvorených parkov a 
záhrad či trh), veľký dôraz sa kladie na detského návštevníka 
(pravidelné rodinné programy Tvorivé koliesko, Po uši v hli-
ne, Motyka vystrelí). Okrem stálej mlynárskej expozície tu 
vždy nájdete i krátkodobú výstavu. 

Z kruhu von
Práve novou výstavou bola v máji otvorená tohtoročná sezóna. 
Tentoraz je zaostrená na slovenskú keramiku, ktorá si status 
vitálneho a otvoreného výtvarného média formuje od 50. rokov 
20. storočia. Výstava Z kruhu von | Moderná a súčasná slo-
venská keramika túto líniu sleduje jednak z charakteristicky 
keramických pozícií – témami ako nádoba, tanier, figúra –, ale 
aj prienikmi do polohy objektu či inštalácie. „Základom výstavy 
je zbierka keramiky SNG, ktorá je koncentrovaným náhľadom 
hlavne do ateliérovej tvorby uplynulých dekád. V pezinskom 
výbere sa z tejto reprezentatívnej zbierky objavia diela zakla-
dateľských postáv, ako sú Julie Horová či Dagmar Rosůlková, 
i výrazné dizajnérske, sochárske, maliarske prieniky do kera-
mického média a takisto radikálne experimenty s materiálom,“ 
uvádza kurátorka výstavy Viera Kleinová (SNG).
 
Výstava nazrie aj mimo zbierkových fondov SNG – protago-
nistom modernej a súčasnej slovenskej keramiky na výstave 
sekundujú mladí, nastupujúci aktéri domáceho keramického 
dizajnu a umenia, zastupovaní najmä absolventmi a študent-
mi Ateliéru keramiky VŠVU v Bratislave. Spolu sa tak na výsta-
ve predstavuje takmer päťdesiatka tvorcov.      

Srdečne vás na výstavu – či len tak na návštevu do Schaub-
marovho mlyna – pozývame!

Obnova sadu pod Schaubmarovým mlynom. 

Foto: SNG 

Schaubmarov mlyn v Pezinku prináša množstvo programov (nielen) pre rodiny  

s deťmi. Foto: SNG 

Výstava Z kruhu von venovaná modernej a súčasnej slovenskej keramike potrvá 

až do 31. januára 2019. Foto: SNG 
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Sezóna svetovej klasiky  
v Činohre SND
Uplynulá divadelná sezóna bola v Činohre Slovenského 
národného divadla návratom ku klasike. „Tej klasike, ktorá 
skúma medziľudské vzťahy, ktorá je zrkadlom občianskych 
a ľudských postojov,“ uviedol v jej úvode riaditeľ súboru Ro-
man Polák. V jej závere môžeme povedať jeho slovami, že to 
bola sezóna, ktorá ponúkla prierezový pohľad nie na kľúčo-
vé diela svetovej klasiky, ale na tie, ktorých témy opätovne 
a nanovo rezonujú...Činohra uviedla Sofokla, Shakespeara, 
Ibsena, Bjornsona, Dostojevského, Tolstého, Hauptmana... 
Diváci majú možnosť ponoriť sa do zložitých vzťahov, veľkých 
vášní, existenčných rozhodnutí, ale aj výpravných historických 
období. Predstavujeme niektoré z tém inscenácií, ktoré mali 
premiéry v záverečných mesiacoch práve skončenej 98. di-
vadelnej sezóny SND.

VOJNA ALEBO MIER? 
Veľké divadlo sveta
Činoherný súbor zavŕšil sezónu impozantnou inscenáciou 
románovej epopeje Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier 
v réžii jedného z najvyhľadávanejších a najoceňovanejších 
režisérov svojej generácie Mariána Amslera. V SND v po-
slednom období pripravil mimoriadne zaujímavú adaptáciu 
filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander a dramatizáciu 
románu Charlotty Brontëovej Jane Eyrová. Vojna a mier je 
ďalším originálnym dramaturgickým počinom. Napriek roz-
siahlej predlohe, v ktorej autor akcentuje dve podoby sveta, 
svet vo vojne a svet v mieri, je pre Mariána Amslera dôleži-
tý jedinec, konkrétny človek a skúmanie dosahu vojny na 
jeho životný osud. Pre režiséra je toto veľké plátno životných 
osudov „meditáciou nad zraniteľnosťou a krehkosťou ľud-
ského tela a citu.... Mieša sa tu história, filozofia s láskou  

SND – témy, 
posolstvá, emócie

Text: Izabela Pažítková

Vojna a mier – veľká epopeja aj intímne drámy protagonistov inscenácie, ktorá vznikla adaptáciou Tolstého románu. Ján Koleník (Andrej Bolkonskij), Monika Potokárová (Nataša 

Rostovová) na foto Ľuboša Kotlára.
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a každodennosťou. V strede toho celého stojí akési hľa-
danie životného naplnenia, poslania...Chcel by som, aby 
vznikla veľmi intímna a subjektívna inscenácia o strachu zo 
samoty a smrti,“ uviedol režisér v časopise SND Portál. 

Scénograf Juraj Kuchárek vytvoril na scéne veľkolepý sa-
lón poznačený vojnovou akciou, akoby uprostred vybuchla 
delová guľa a rozmetala ho. Súčasťou atmosféry je skvelá 
hudba Ivana Achera. Kostýmová výtvarníčka Marija Havran 
zaodela do kostýmov inšpirovaných biedermeierom vyše 
tridsať hercov, ktorí vystriedajú takmer stovku kostýmov. 
Aj v tejto inscenácii (podobne ako vo Fanny a Alexander) 
uplatňujú tvorcovia princíp live cinema – teda „živú kame-
ru“. Koncept snímania je však odlišný, viac dokumentárny 
a autentický.

„K najsilnejším momentom patria scény bojov (pri Slavkove 
a Borodine), keď sa na proscénium spustí rozmerné plátno 
a bitku vidíme rovnako na javisku – aj z čiernobieleho sní-
maného detailu. Do celku sa tak konzistentne spája filmová 
aj javisková pôsobivosť. Režisérovi sa podarilo vytvoriť až at-
mosféru hraných vojnových dokumentov, no na rozdiel od 
televízie tu živý herecký prejav aj zmysly opantávajúci dym 
prechádza až do hľadiska.“ (Pravda, 16. 6. 2018). 

Je NAD NAŠU SILU 
odpustiť, porozumieť 
druhému?
Aj to môže byť jedna z otázok hry, ktorú napísal Bjørsterne 
Bjørnson pred vyše 120 rokmi. Prečo sa k nej vracia SND 
práve teraz? Pripomíname si 100 rokov od vzniku Českoslo-
venskej republiky, Bjørnson bol jednou z tých osobností, kto-
rá upozorňovala svet na vzťahy menšín v rakúsko-uhorskej 
monarchii a pre malé národy sa stal hlasom mieru, symbo-
lom humanizmu. Myšlienky Bjørnsona rezonovali v literárnej 
i politickej sfére. Pri preberaní Nobelovej ceny za literatúru 
(1903) okrem iného povedal: „... čím viac zodpovednos-
ti človek na sebe nesie, tým silnejší musí byť... Nepatrím  
k tým, ktorý vynímajú spisovateľov a umenie zo zodpoved-
nosti za vývoj v spoločnosti. Ja si myslím, že práve opak je 
pravdou, pretože kto iní ako spisovatelia a umelci majú stáť 
v čele, riadiť našu púť na ceste k pokroku.“ 

Nosnou témou v hre Nad našu silu je konflikt dvoch svetov, 
sveta bohatých a chudobných. Hra však poukazuje aj na 
univerzálne ľudské témy – zradu, pomstu, elitárstvo, pokri-
venú morálku, až po extrémizmus a terorizmus. A ak sa pý-
tame, či vieme odpúšťať, tak nie preto, že by to znamenalo 
zabudnúť, ale preto, aby sme boli schopní analyzovať a po-
čúvať aj názor toho druhého. 

Uvedenie hry nórskeho prozaika, dramatika, básnika a pub-
licistu Bjørsterne Bjørnsona v réžii Jána Luterána sa stretlo 
v júni, hneď po premiére v SND, s mimoriadnym ohlasom  
v Národnom divadle v Oslo, kde ju naša činohra uviedla za 
prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky a nórskeho kráľa.

ANTIGONA – Sofoklov 
ikonický príbeh
„Sofoklova hra je silným impulzom k tomu, aby naštartovala 
rozmýšľanie o politických, morálnych, etických témach v sú-
časnom kontexte,“ hovorí režisér inscenácie Ondrej Spišák. 

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, sa tvorcovia 
snažia interpretovať tak, aby dnešní diváci mali dôvod identifi-
kovať sa s postavami a predstaviť príbeh tu a teraz... Ambíciou 
uvedenia antickej drámy prečítanej súčasným pohľadom je aj 
nadviazať intenzívnejšiu komunikáciu s mladými divákmi. Zau-
jímavým momentom je prizvanie dvoch mladých, konvenciami 
nezaťažených hudobníkov – Katarzie (Kataríny Kubošiovej)  
a Jonatana Pastirčáka, ktorí sa stali súčasťou príbehu.

K mimoriadnym zážitkom v inscenácii Vojna a mier patria bojové scény bitiek pri 

Slavkove a Borodine. V popredí Richard Autner (Nikolaj Rostov). 

Foto: Ľuboš Kotlár 

Hudba je v inscenácii Bjornsonovej hry Nad našu silu integrálnou súčasťou deja. 

Jej autorom aj interpretom na scéne je Daniel Fischer. 

Foto: Robert Tappert

Sofoklov text Antigony spred vyše 2 500 rokov pôsobí mimoriadne apelujúco, 

mrazivo, repliky o morálke, kritike zneužívania moci či o nutnosti niesť následky 

za svoje činy, znejú aj dnes veľmi aktuálne. Na foto Ctibora Bachratého Katarzia 

(Katarína Kubošiová).
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PRED ZÁPADOM SLNKA 
prichádza chuť žiť
„Život každého z nás je veľmi rozporuplný. To, že nastolíme 
otázky, nie odpovede, by mohlo byť pre diváka v koneč-
nom dôsledku to najzaujímavejšie,“ usudzuje Martin Huba, 
predstaviteľ kľúčovej postavy v hre nemeckého dramatika 
Gerharta Hautmanna Pred západom slnka. Nemecký dra-
matik, prozaik, laureát Nobelovej ceny za literatúru ju napísal 
v čase, keď mal toľko rokov ako postava, ktorá v príbehu 
svojím konaním spôsobí v rodine rozvrat. 

Práve vtedy, keď dobre situovaný sedemdesiatnik od živo-
ta už nič nečaká, zamiluje sa – metaforicky pred západom 
slnka – do dvadsaťročnej devy. Okolie a rodina nedokážu 
akceptovať tento generačne aj sociálne nevyrovnaný zväzok. 
Začne sa dráma vzťahov, boj o dedičstvo – jednotliví aktéri 
nám kladú otázky, na ktoré nevieme presne odpovedať, na-
pokon, kto má vlastne právo vynášať súdy? 

Postavu mladej ženy, zveril režisér Michal Vajdička poslu-
cháčke Vysokej školy múzických umení Márii Schumerovej. 
Presvedčiť sa o aktuálnosti, konfrontovať možno vlastné skú-
senosti si môžete na scéne Činohry SND, kde je hra Pred 
západom slnka na programe po takmer osemdesiatich ro-
koch. 

Riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička avizuje, že „nad-
väzujúc na predchádzajúce tematické sezóny, sa v tej 
nasledujúcej známe slovenské, ale aj svetové režisérske 
osobnosti budú atraktívnou formou zaoberať témou hľa-
dania východiska z frustrácie dnešnej doby“. Činohra SND 
pripravuje projekty aj v Modrom salóne, v ďalších nie tradič-
ných priestoroch v novej budove a samozrejme zaujímavé 
edukačné projekty. Jún 2019 bude patriť už tradične Festiva-
lu európskeho divadla Eurokontext.sk venovanému tentoraz 
dramatickej tvorbe.

Operný hit aj opereta
Štyri operné premiéry, pokračovanie detských interaktívnych 
programov, desiatky repertoárových titulov, veľké mená hos-
ťujúcich umelcov a atraktívne súbory na Festivale európske-
ho divadla Eurokontext.sk – aj taká bola operná sezóna pod 
vedením riaditeľa operného súboru Slavomíra Jakubeka. 
Mimoriadny záujem divákov aj ohlas kritiky zaznamenali dve 
posledné premiéry uplynulej sezóny.

TOSCA – pravdivosť 
emócií
Opera Giacoma Pucciniho Tosca patrí k stáliciam na oper-
ných scénach. Aj v SND sa na plagáte objavila krátko po 
založení divadla v marci 1920. Vzrušujúca hudba a vskutku 
operné hity – árie, ktoré dôverne poznajú aj tí, ktorí sa o hu-
dobno-dramatický žáner veľmi nezaujímajú. Tosca je plnokrv-
né divadlo veľkých vášní a neskonalej lásky. Veď, v ktorom 
inom diele na jeho konci zomierajú kvôli ideálom, slobode 
a láske všetci protagonisti – šľachetní i zloduchovia! Príbeh, 
opierajúci sa o hru francúzskeho dramatika Victoriena Sar-
doua, sa odohráva v Ríme v roku 1800, v čase, keď nadvláda 
Neapolského kráľovstva nad Rímom bola ohrozená Napole-
onom.

Opera mala premiéru v januári 1900 a podľa databázy Opera-
base jej patrí piate miesto vo svetovom rebríčku najhranejších 
operných diel. Tosca je vysnívanou postavou tých najlepších 
sopranistiek – jej predstaviteľkou bola napríklad slávna Maria 
Callas. Posledným divadelným účinkovaním slávneho Lucia-
na Pavarottiho bol práve tenorový part Cavaradossiho v tom-
to opuse v Metropolitnej opere v New Yorku. A keďže dej sa 
odohráva na presne určených miestach a v presnom čase,  
v roku 1992 bol realizovaný priamy prenos opery Tosca  
z Ríma z autentických miest a v reálnom čase, sledovali ho 
milióny divákov pri televíznych obrazovkách. 

Každý sám si musí odpovedať na otázky, ktoré nastoľuje aj hra Gerharta Hauptmana 

Pred západom slnka, ktorej protagonistom je Martin Huba. Veľkú príležitosť 

dostala po jeho boku poslucháčka VŠMU Mária Schumerová. Foto: Callavino.
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Toscu – azda najdramatickejšiu operu, v pravom zmysle slo-
va operný „hit“, si môžete opäť pozrieť v Opere SND v réžii 
Martina Bendíka, v hudobnom naštudovaní Rastislava Štú-
ra a v zaujímavom obsadení troch hlavných protagonistov 
Toscy, Cavaradossiho a Scarpiu. Čaká vás nádherný, suges-
tívny večer... 

POĽSKÁ KRV – inšpirujúci 
návrat operety
Do historickej budovy SND sa vrátila opereta, žáner, ktorý sa 
tešil priazni divákov najmä v prvých desaťročiach existencie 
SND. Blíži sa storočnica našej prvej profesionálnej divadelnej 
scény (v marci 2020), patrí sa pripomenúť si tvorcov, ktorí sa 
pričinili o jej úspešné prvé roky naplnenia poslania ušľachti-
lej ideí národnej divadelnej inštitúcie. Jedným z nich je aj Os-
kar Nedbal – svetom uznávaný český hudobník, talentovaný 
skladateľ a dirigent, ktorý stál pri formovaní SND. Za jeho 
éry, v samých začiatkoch, realizovala opera pamätný zájazd 
do Španielska, hosťovania vo Viedni a v Prahe, Nedbal využil 
svoje kontakty, aby do Bratislavy prišli dirigovať také osob-
nosti ako Pietro Mascagni či Richard Strauss.

Výbušný, energický, prívetivý s hlučným smiechom, ktorý 
otváral dvere talentom a invenčnosti – taký bol Oskar Nedbal. 
Nečudo, že pre všetko, čo priniesol do Bratislavy, ho nazývali 
„slnečným kráľom“ bratislavského hudobného života.

Ale vráťme sa k skladateľským aktivitám Oskara Nedbala. 
Jeho slávna opereta Poľská krv, ktorá dodnes patrí k najlep-
ším a najhranejším dielam nielen v stredoeurópskom kontex-
te, mala premiéru v októbri 1913 vo Viedni; v nasledujúcom 
roku ju uviedli v Prahe, v divadlách v Nemecku i Rakúsku. 
Samozrejme aj v SND. Odvtedy na jeho doskách absento-
vala vyše sedemdesiat rokov. Do aktuálneho naštudovania  
v réžii Mariána Chudovského a pod taktovkou Mariána Va-

cha sa s chuťou pustili všetci protagonisti. Vtipné situácie 
okolo bujarej pánskej spoločnosti, duchaplná hlavná hrdin-
ka, strhujúce chytľavé melódie, interpretačné aj herecké 
kvality sólistov Opery SND – to všetko zaručuje príjemnú, 
inšpirujúcu zábavu.

„A nová sezóna bude na jednej strane sezónou veľkých 
operných titulov a veľkých tém, ktoré nás poučujú o nadča-
sovosti hlbokých myšlienkových odkazov a poznaní, i o rela-
tivite času vo vzťahu k výnimočným umeleckým výtvorom,“ 
charakterizuje divadelnú sezónu 2018/2019 Slavomír Jaku-
bek, riaditeľ Opery SND. „Budú to témy vážne, ale i suges-
tívne umelecké zobrazenia, kde humor a fantázia majú svoje 
nezastupiteľné miesto, čerpajúc svoju nespochybniteľnú le-
gitimitu v životnej pestrosti a nejednoznačnosti.“

Dramatický konflikt a strhujúca hudba, situácie plné napätia i emócií – taká je opera Giacoma Pucciniho Tosca. Hlavná hrdinka – operná diva Floria Tosca sa dostáva do rúk šéfa 

tajnej polície baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Na foto Pavla Breiera Jolana Fogašová (Tosca) a Alexander 

Krasnov (Scarpia).

Humorný príbeh s nevšednými komplikáciami, nečakanými zvratmi a chytľavými 

melódiami, jednoducho plná roztopaše – taká je opereta Poľská krv. Miroslava 

Dvorského upútala šarmom Petra Nôtová alias Wanda Kwasinska. Foto Anton 

Sládek.
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Keď sa tanec stáva 
vášňou
Baletný súbor vstúpil do sezóny spoločným večerom s ope-
rou a jeho spoločným menovateľom bola hudba Mauricea 
Ravela. Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. sa vzápätí tešil 
spolu s tanečníkmi na jednej strane a obdivovateľmi chore-
ografického mága Borisa Eifmana na strane druhej z toho, 
že jeden z najvýraznejších svetovo uznávaných tvorcov zveril 
Baletu SND na exkluzívne naštudovanie jeho choreografiu ta-
nečného večera Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci 
a tým uznal výborné kvality súboru. Nemenej očakávanou 
bola premiéra baletu Esmeralda.

ESMERALDA na špičkách 
– „ballet à grand spectacle“
Miesto deja Paríž, konkrétne katedrála Notre Dame de Paris, 
ktorá si na prvý pohľad získala veľkého románopisca Victora 
Huga – veď jej priečelie je v tvare písmena H (ako Hugo). On 
je autorom módneho – múdreho románu o hrbáčovi situo-
vaného do vtedy chudobnej štvrte mesta na Seine. Stal sa 
námetom baletného diela, ktoré pod názvom Esmeralda spô-
sobilo pri svojej premiére v Londýne pred takmer 180 rokmi 
mimoriadny rozruch svojím novátorstvom – témou aj insceno-

vaním. Balet je v istom zmysle stále obrazom, odrazom spo-
ločenskej morálky. Napriek kráse a ľahkosti, ktorú ako diváci 
vnímame, je tancovanie mimoriadne náročné vyžadujúce aj 
kus hereckého kumštu a zvládnutie umenia pantomímy. Cen-
trom nášho záujmu je krásna cigánka Esmeralda.

Zásluhu na tom, že balet Esmeralda prežil až do 21. storo-
čia a patrí dnes ku klenotom, má Marius Petipa – tanečník 
a choreograf, Francúz, ktorý pre Rusko znamená tradíciu 
krehkého umenia. Marius Petipa vytvoril pre Petrohradský 
imperiálny baletný súbor vyše 500 baletov (popri Esmeralde 
spomeňme napríklad balet Korzár, s hudbou Čajkovského 
už kultové balety Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luská-
čik). 

Na základe podkladov Mariusa Petipu a vlastných výsku-
mov pripravili Esmeraldu pre baletný súbor SND významní 
choreografi a baletní majstri Vasilij Medvedev a Stanislav 
Fečo. Hudbu Cesare Pugniho naštudovali s Orchestrom 
Opery SND Alexander Anissimov a Dušan Štefánek. Očaru-
júce sú výkony tanečníkov aj veľkolepá scéna.

„Aj v 99. divadelnej sezóne zostávajú vízie baletu rovna-
ké,“ hovorí Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND. „Opäť sa 
chceme svojou tvorbou priblížiť k významným európskym 
súborom a pritom dať priestor pôvodnej tvorbe.“

Zažite viac autentického umenia na stretnutiach v SND.

Autorka je tlačová tajomníčka SND.

Baletný klenot o krásnej, temperamentnej cigánke Esmeralde, o ktorej krásu súperí celý Paríž, je pre každý baletný súbor príležitosťou prezentovať na pozadí nesmrteľného príbehu 

brilantnú tanečnú techniku. V Balete SND na impozantnej scéne a v kostýmoch z dielne renomovaných ruských výtvarníčok z Veľkého divadla v Moskve Alyony Pikalovej a Yeleny 

Zajcevy. Foto Peter Brenkus.
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00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresné-
ho 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 výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré po-
užila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s., nezodpovedá za úpl-
nosť a presnosť poskytovaných 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 stanovis-
ká prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami  
a stanoviskami Tatra banky, a.s., ani iných subjektov. V prípade, ak sú me-
dzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného 
nástroja, či už v minulosti, alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra 
banka, a.s., upozorňuje na skutočnosť, že nejde o spoľahlivý ukazovateľ 
o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný 
žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primera-
ným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente  
a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvede-
ným v tomto dokumente odporúčame klientom, aby sa poradili s prís-
lušnými odborníkmi. Daňový 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 subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť 
spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto 
produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezod-
povedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo  
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľ-
vek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s., len v rozsa-
hu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
v znení neskorších predpisov.

Upozornenie 1: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté  
v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty 
majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v po-
dielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti.  
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos 
nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fon-
du, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať 
späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vyna-
loženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská 
spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej 
politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov po-
dielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s., v sloven-
skom jazyku. Dlhopisový fondTB vytvorila a spravuje Tatra Asset Manage-
ment, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava. 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. Oficiálny názov podielového fondu je Tatra Asset Management, 
správ. spol., a. s., dlhopisový o. p. f.

Upozornenie 2: Informácie uvedené v tomto dokumente majú výhradne 
informatívny charakter a nenahrádzajú celú nevyhnutnú odbornú sta-
rostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Súbor informácií 
obsiahnutý v tomto dokumente nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, 
verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vy-
hlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou 
na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných práv-
nych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tento dokument 
nepredstavuje investičnú službu investičné poradenstvo ani osobné 
odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi a ani ne-
súvisí s investičnou službou riadenie portfólia. Tento dokument zároveň 
predstavuje marketingové oznámenie, pričom nebolo pripravené podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť in-
vestičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred 
jeho rozšírením. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta  
a v budúcnosti sa môže zmeniť. Finálne podmienky pre cenné papiere 
sú uložené v Österreichische Kontrollbank AG a boli schválené rakúskym 
Orgánom pre dohľad nad finančným trhom. Akékoľvek produkty podlie-
hajú Základnému prospektu pre Emisný program Raiffeisen Centrobank 
AG (vrátane prípadných dodatkov). Všetky uvedené dokumenty sú zverej-
nené na adrese https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/ 
alebo na internetových stránkach spoločnosti Raiffeisen Centrobank 
AG, www.rcb.at. Ďalšie informácie o finančných nástrojoch popísaných 
v tomto dokumente možno získať aj z príslušných dokumentov s kľúčo-
vými informáciami, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke  
Raiffeisen Centrobank AG (www.rcb.at). Spoločnosť Raiffeisen Centro-
bank AG výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť vo vzťahu k správ-
nosti, vhodnosti a úplnosti tu obsiahnutých informácií. Štruktúrované 
cenné papiere predstavujú rizikové finančné nástroje. Pokiaľ sa kurz 
podkladového aktíva bude vyvíjať v neprospech klienta, môže dôjsť  
k podstatným stratám časti alebo aj celého investovaného kapitálu. Trho-
vá cena certifikátu sa nemusí v danom období vyvíjať rovnako ako cena 
podkladového aktíva. Počas sledovaného obdobia je trhová cena cer-
tifikátu vystavená rôznym vplyvom, ako napríklad volatilite, pohybu úro-
kových sadzieb, úverovému ratingu Emitenta alebo zostávajúcemu času 
do splatnosti. Odpredaj alebo splatenie certifikátu pred jeho splatnosťou 
závisí od platobnej schopnosti Emitenta. Ďalšie dôležité informácie sú do-
stupné v Základnom prospekte. Investori sú vystavení riziku, že Raiffeisen 
Centrobank AG ako Emitent nemusí byť schopná splniť svoje záväzky 
týkajúce sa popísaných finančných nástrojov, ako napríklad v prípade 
platobnej neschopnosti (platobná neschopnosť/nadmerné zadlženie) 

alebo na základe administratívneho príkazu vydaného orgánom pre rie-
šenie krízových situácií na začatie opatrení na riešenie krízových situácií. 
Orgán pre riešenie krízových situácií môže vydať takéto uznesenie pred 
akýmkoľvek konkurzným konaním, ak emitent zažije krízu. Za týchto okol-
ností má orgán pre riešenie krízových situácií rozsiahle právomoci prijať 
opatrenia (tzv. „bail-in“ nástroje). Môže napríklad znížiť nároky investorov 
vo vzťahu k popísaným finančným nástrojom na nulu, ukončiť popísa-
né finančné nástroje alebo ich previesť na akcie emitenta a pozastaviť  
práva investorov. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: https://
www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Legal_Compliance/WAG_2007/Ein-
lagensicherung_E.pdf. Investičné certifikáty nepredstavujú bankové vkla-
dy a nevzťahuje sa na ne ochrana vkladov. Investičné certifikáty podlieha-
jú investičným rizikám vrátane možnej straty investovanej istiny. Historická 
výkonnosť, ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazova-
teľom budúcej výkonnosti alebo výnosov. Trhová cena certifikátu môže 
klesnúť, ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. Index EURO 
STOXX 50®, ktorý sa používa na základe licencie, je ochrannou známkou 
a duševným vlastníctvom spoločnosti STOXX Limited, Zürich, Švajčiarsko 
(„STOXX“), Deutsche Börse Group alebo jej poskytovateľmi licencií (vrá-
tane registrovaných ochranných známok). Uvedený index je používaný 
na základe licencie. Certifikát nie je sponzorovaný ani propagovaný, 
distribuovaný alebo iným spôsobom podporovaný spoločnosťou STOXX, 
skupinou Deutsche Börse alebo jej poskytovateľmi licencií, výskumnými 
partnermi alebo poskytovateľmi dát a STOXX; skupina Deutsche Börse  
a ich poskytovatelia licencií, výskumní partneri alebo poskytovatelia úda-
jov nemôžu poskytnúť akúkoľvek záruku a nenesú v tomto smere žiadnu 
zodpovednosť (či už z nedbanlivosti, alebo inak) vo vzťahu k nej, všeobec-
ne alebo konkrétne vo vzťahu k akýmkoľvek chybám, vynechaniu alebo 
prerušeniu v indexe EURO STOXX 50® alebo jeho údajoch. Ďalšie pod-
robné informácie o tejto záležitosti možno nájsť aj v základnom prospekte 
v časti „Underlying Specific Disclaimer“. Dozorné orgány: Rakúsky orgán 
pre finančný trh (FMA), Rakúska národná banka, Európska centrálna 
banka v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM). 
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